
 
 

Uppsala	  universitet	  
Institutionen	  för	  informatik	  och	  media	  
C-‐uppsats	   i	   medie-‐	   och	  
kommunikationsvetenskap	  
Framlagd	  HT	  2015	  	  
	  
	  
 

 

 

 

 

I allmänhetens tjänst på Facebook 
- En undersökning av SVT:s strävan efter dialog 

 

 

 

 
	  

	  

	  

	  

Författare:	  Erik	  Avebäck	  &	  Petter	  Edström	  

Handledare:	  Jakob	  Svensson	  



 
 

I allmänhetens tjänst på Facebook - en undersökning 

av SVT:s dialogförande 

 

Sammanfattning 

Denna studie undersöker SVT:s arbete med tvåvägskommunikation och dialogförande med sin 

publik över en av sina Facebook-sidor. På grund av SVT:s roll som public service-företag finns 

det ett medföljande ansvar gentemot sin publik, ett ansvar som grundar sig i ömsesidighet och 

öppenhet. Med denna studie ämnas att observera SVT:s kommunikation på Facebook för att 

sedan analysera resultatet med hjälp av teorier om dialog, symmetrisk tvåvägskommunikation 

och deliberativ demokrati. Det material som har samlats in för att uppnå syftet är ett 

policydokument och två artiklar från SVT, tre intervjuer med kommunikatörer ansvariga för 

SVT:s kommunikation på Facebook samt en observation av SVT:s Facebook-sida. Under 

analysen av det insamlade materialet utgicks det ifrån en syntetisering av begreppet dialog som 

grundar sig i de valda teorierna, vilket användes som ett analytiskt ramverk.  

Resultatet visar på en tydlig skillnad mellan SVT:s definition av dialog och den väldigt specifika 

och komplicerade akademiska definitionen av begreppet dialog. Det visade sig i underökningen 

att SVT simultant vill både marknadsföra sig och föra dialog med sin publik, något som visar sig 

problematiskt enligt den strikta definitionen av dialog som hittas i vårt teoretiska ramverk. 

Dessutom ges det få tillfällen för SVT att föra dialog med sin publik då den största delen av 

interaktionen mellan SVT och deras publik består av enklare frågor och kommentarer angående 

sändningar och programutbud.   
 
Nyckelord: 
Dialog, symmetrisk tvåvägskommunikation, deliberativ demokrati, public service, public 

relations 

 

 

 



 
 

Abstract 

This study intends to research SVT’s work with dialogical and symmetrical two-way 

communication with their audience on the social media site Facebook. Because of SVT’s 

position as the government’s public broadcasting service, they inheret a certain responsibility 

towards the population of Sweden. With this study we aim to observe and analyze SVT’s 

communication on Facebook based on theories, interviews and their own policy regarding 

communication online. To be able to reach our goals with this study we are going to analyze the 

policy document as well as articles regarding social media use from SVT, interview 

communicators at SVT and also perform an analysis on one of SVT’s Facebook pages based on 

online observations. When analysing the content of the Facebook page we are using a 

synthesized definition of the theoretical frameworks and models regarding dialogue, two-way 

communication and deliberative democracy. Our results show that SVT’s own definition of 

dialogue differs from an academic definition of the very specific and complicated concept of 

dialogue. In our research we notice that SVT aims to market themselves and perform dialogue 

simultaneously, which becomes problematic due to the strict academic definitions of the 

dialogue-notion. The interaction between SVT and their stakeholders on Facebook mostly 

contain simple questions regarding the organisation’s broadcasting and range which does not 

provide the right conditions for dialogue.  
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1. Inledning 
I denna del kommer, efter en kortare introduktion, problemformuleringen och en presentation av 

syftet och frågeställningarna, innan en presentation av bakgrunden kring studien redovisas. 

 

1.1 Introduktion 
 

Sociala medier har kommit att spela en betydande roll för individer på en daglig basis i det 

nutida globala mediesamhället. Umgänge behöver inte längre vara fysiskt, då människor nu 

håller kontakt med varandra och interagerar över internet på plattformar som exempelvis Twitter 

eller Facebook. Under tidiga skeden efter de sociala nätverkens tillblivelse utgjorde 

privatpersoner majoriteten av användningen av sociala medier men på senare år har även de 

flesta organisationer gjort sig tillgängliga på dessa plattformar (Solis & Breakenridge, 2009). De 

sociala medierna har gått från att vara en plats där människor för vardaglig interaktion med nära 

och kära till att bli en kommersiell plattform där organisationer aktivt arbetar för att upprätthålla 

och förbättra relationen med intressenter (ibid.). Företag som tidigare endast har kommunicerat 

på ett enkelriktat sätt har börjat förstå att sociala medier erbjuder möjligheter för en 

tvåvägskommunikation där en dialog med publiken kan vara väldigt betydelsefull (Solis & 

Breakenridge, 2009). Organisationskommunikation har delvis kunnat förflyttas från företagens 

egna webbsidor till detta mer allmänna utrymme där en stor del publiken redan är aktiv. Sociala 

medier har på detta sätt förändrat kommunikation mellan organisation och intressent på ett 

betydande sätt.  

 

Det är dock inte enbart företag som har börjat infinna sig på sociala medier - även myndigheter, 

vars intressen inte drivs av ekonomisk vinning, har engagerat sig på de sociala nätverken och har 

insett potentialen som finns gällande dialogförande med sina intressenter, potential som 

diskuteras närmre längre ner.  

Sveriges television, SVT, har funnits på sociala medier sedan 2012 (Tittarservice, mail, 2015) 

och Facebook har kommit att bli en av deras största kanaler, åtminstone när det gäller att föra 

dialog med sin publik (Susanna Dahlstrand, intervju, 2015). SVT har som Public service-företag 

den demokratiska uppgiften att förse Sveriges befolkning med allmännyttigt TV-innehåll som 
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ska spegla hela Sverige (SVT.se). På grund av att SVT är finansierade av licensbetalare och har 

som syfte att tjäna allmänheten är det för dem relevant att ha en bra relation med sin publik. 

Relationer som enligt Kent och Taylor (2002) kan stärkas genom ett lyckat dialogförande. I 

styrdokument, artiklar och intervjuer kommunicerar SVT en vilja att föra dialog med sin publik 

(Styrdokument, 2011; Rasiwala, artikel, 2013; Larsson, artikel, 2015; Susanna Dahlstrand, 

intervju, 2015; Hanna Larsson, intervju, 2015).  

 

Denna studie ämnar att utreda hur SVT som Public service-företag använder sig av Facebook för 

att interagera med sin publik och huruvida den dialog som eftersträvas faktiskt uppnås. Genom 

att både jämföra SVT:s kommunikation i teorin och praktiken och att analysera deras interaktion 

med publiken utifrån en egen syntetisering av begreppet dialog, är syftet med denna uppsats att 

skapa en så bred syn på SVT:s dialogförande på Facebook som möjligt.   

 

 
1.2 Problemformulering, syfte och frågeställning 

 
 
1.2.1 Problemformulering 
 

Medier i olika former är och har alltid varit starkt ihopkopplade till demokrati och sociala medier 

är verkligen inget undantag (Nord & Strömbäck, 2012). Vissa argumenterar för att sociala 

medier kan stärka demokratin, andra hävdar det motsatta (ibid.). Oavsett synsätt är det svårt att 

argumentera mot att sociala medier trots allt är ett effektivt redskap för att föra debatt och 

diskussion i demokratins namn. För till skillnad från äldre medier som exempelvis TV eller 

tidningar, skapar sociala medier möjlighet till interaktion mellan sändare och mottagare. I många 

fall används sociala medier som ett komplement till äldre medier vars huvudsyfte är att föra 

monolog snarare än dialog (Solis & Breakenridge, 2009). Sociala medier har med sitt upplägg en 

stor potential för organisationer och företag när det kommer till att interagera och föra dialog 

med sina intressenter och på en välfungerande dialog kan båda parter vinna (ibid.). Det är inte 

bara organisationen som vinner utan även publiken i form av att deras frågor, önskemål eller 
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klagomål når fram och kan tas tillvara på av organisationen. För ett företag handlar det ofta om 

att vårda eller stärka sin relation gentemot sina kunder genom denna typ av interaktion. Men i 

SVT:s fall är det viktigare än så. SVT:s demokratiska uppdrag som oberoende public service-

företag är både finansierat av och riktat mot det svenska folket. Ett uppdrag som kräver 

transparens mot, och interaktion med, svenskarna själva. Genom Facebook når SVT ut till 

miljoner svenskar (Hanna Larsson, artikel, 2015) vilket gör det till en av deras viktigaste kanaler. 

Genom att både agera sändare och mottagare finns det en stor potential till att föra dialog med 

deras publik på Facebook. SVT själva är noggranna med att själva förklara vikten av dialog 

gentemot det svenska folket (Styrdokument, 2011; Susanna Dahlstrand, intervju, 2015) och 

kallar ofta deras kommunikation på Facebook för just dialog. 

 

1.2.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur SVT för dialog med besökare på deras Facebook-sida. 

SVT har ett demokratiskt uppdrag som public service-företag, ett uppdrag som kräver en god 

relation med publiken eftersom det är just publiken som är finansiärer till public service - därför 

bör publiken bli tillfrågad gällande SVT:s utbud och annat. Vi anser att arbetet med 

dialogförande i synnerhet är en vital aspekt i SVT:s kommunikationsarbete just på grund av 

deras demokratiska uppdrag som public service. Studien ämnar att skapa en djupare förståelse 

kring SVT:s dialogförande på Facebook och på så sätt bidra med kunskap inom forskningsfältet 

för Medie- och Kommunikationsvetenskap och mer specifikt kring dialogskapande, sociala 

medier och public relations. För att åstadkomma syftet konstruerades följande frågeställningar:  

      

- Hur vill SVT  kommunicera på Facebook? 

- Hur kommunicerar SVT på Facebook? 

- Hur kan  SVT:s kommunikation på Facebook förstås med hjälp av akademiska teorier kring 

dialog? 
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1.3 Bakgrund 

 
Svensk public service har en stark ställning i dagens samhälle, men det är inte utan att vara 

ifrågasatt. Det genomgår en omvälvande förändring inom medie- och kommunikationslandskapet 

gällande såväl digitalisering som framväxandet av sociala medier och användningen av dessa 

(Svensson, 2014). Just anpassningen till det nya landskapet är något som är viktigt även för 

public service-företag (Murdock, 2005). Framväxandet av det nya medielandskapet och de ökade 

möjligheterna till kommunikation innebär att makten över inflytande är mer fördelad och att den 

har placerats i händerna på “vanliga” människor (Solis & Breakenridge, 2009). I och med denna 

utveckling måste organisationer lära sig att lyssna och ta till sig av åsikter och på så sätt delta i 

diskussioner med sin publik. Något som Solis och Breakenridge (2009) menar innebär en 

förflyttning från en enkelriktad till en dubbelriktad kommunikation. Detta är en kommunikation 

som public service-företag kan dra stor nytta av då deras uppdrag i stora drag går ut på att låta 

just publiken ha ett stort inflytande över deras arbete (Murdock, 2005).    

 

1.3.1 SVT & Public service-uppdraget 
 

SVT ägs sedan 1994 av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges television AB 

och Sveriges utbildningsradio AB. Stiftelsen ska fungera som en mellanhand mellan 

statsmakterna och public service-bolagen (SVT.se). Stiftelsen har ingen makt när det kommer till 

ekonomiska medel och har heller ingenting att säga till om vad gäller inriktning. De som styr 

SVT är istället är en företagsledning bestående av 12 ledamöter och en VD. Det är dessa 

personer som fattar de övergripande besluten vad gäller programutbud och verksamheten i stort 

(SVT.se). 

 

SVT:s public service-uppdrag går till största del ut på att agera oberoende medieföretag i 

Sverige. Oberoende betyder att allmänhetens intresse ska ligga till grund för SVT:s utbud snarare 

än kommersiella och politiska intressen (SVT.se). Public service-uppdraget går även ut på att i 

utbudet inkludera hela sveriges befolkning och ska spegla hela landet från majoritet- till 

minoritetsgrupper (ibid.) Till skillnad från andra medieföretag i Sverige har SVT det 
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demokratiska uppdraget att i sitt utbud ha ett innehåll som ska verka för en folkbildning för alla 

åldrar (ibid.). Traditionellt sett är public service en tjänst som förses av staten gentemot 

befolkningen, men SVT ägs av en stiftelse som ska garantera företagets status som oberoende 

och dessutom granska statliga myndigheter (ibid.). En annan viktig aspekt av SVT:s 

demokratiska uppdrag är att de ska stå upp för lika värderingar och mänskliga rättigheter. Något 

som i en relativt högervriden online-kultur kan anses vänsterpolitiskt (Hanna Larsson, intervju, 

2015). 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Som avgränsning för studien har valdes det att enbart fokusera på SVT:s huvudsakliga 

Facebook-sida. Andra av organisationens Facebook-sidor, som SVT Sport och SVT Nyheter, har 

inte samma intentioner kring dialogförande som just huvudsidan (Susanna Dahlstrand, intervju, 

2015). Valet av SVT som studieobjekt baserades på att SVT:s roll som public service och deras 

medföljande demokratiska ansvar. SVT har varit tydliga med målsättningen att föra dialog med 

sin publik genom sina sociala mediekanaler, vilket anses vara en del av deras demokratiska 

uppdrag och gör denna organisation extra intressant att undersöka. Valet att enbart fokusera på 

Facebook grundas i att det är det största mediet i Sverige sett till användare (SOI.se).  

 

1.5 Disposition 
I nästa kapitel presenteras tidigare forskning samt det teoretiska ramverket. Efter det teoretiska 

ramverket introduceras den syntetisering av teorierna som utgör grunden i det analytiska 

ramverket. Vidare kommer metod och material där de valda metoderna presenteras och 

motiveras. Metodkapitlet redogör även för kodning och tematisering, etiska reflektioner, validitet 

och reliabilitet samt reflexivitet. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. Därefter presenteras 

resultat och analys där samtliga forskningsfrågor behandlas. Slutligen besvaras och diskuteras 

forskningsfrågorna i det femte kapitlet som behandlar slutsats och diskussion.  
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2. Tidigare forskning, teoretiskt- & analytiskt ramverk 

 
Detta kapitel börjar med att presentera tidigare forskning för att sedan gå över till en 

redogörelse av de valda teorierna. Kapitlet avslutas med att en syntetisering av dialogbegreppet 

presenteras i det analytiska ramverket.  

2.1 Tidigare forskning 
 

Inom Medie- och Kommunikationsvetenskapen har det länge funnits ett stort intresse kring 

sociala medier och dess funktioner. Facebook är det sociala nätverket som är mest spritt och det 

fungerar som ett effektivt sätt att hålla kontakten med andra människor då man kan informera 

och uttrycka sig trots långa avstånd (Weibull & Wadbring, 2014). På detta sätt har Facebook 

därför ersatt brev- och telefonkommunikation i en stor utsträckning. Flertalet stora och globala 

organisationer utför en betydande del av sin kommunikation på Facebook där de arbetar med 

sina publikrelationer, då både publiken och organisationen gör sig mer lättillgängliga för 

varandra på nätverket (Weibull & Wadbring, 2014). Istället för att få publiken att närma sig 

organisationen så förstår organisationen vikten i att de själva närmar sig publiken, genom att 

etablera sig på plattformar där publiken redan är aktiv (ibid.). Sociala medier anses generellt vara 

ett lämpligt redskap för organisationer eller offentliga personer som just vill föra dialog med sin 

publik, där man försöker nå publiken i samtal (Svensson, 2014). Därför är det naturligt att 

organisationerna söker interaktion med sin publik på denna digitala plattform. Däremot är det 

långt ifrån alla organisationer som söker dialog med sina intressenter då de snarare väljer att tala 

till publiken än med publiken (Windahl et al., 2009). Förutsättningarna som skapas genom 

sociala medier har därför ignorerats i många fall och istället har kommunikationen varit väldigt 

ensidig, en envägskommunikation, där organisationer agerar sändare och deras publiker agerar 

mottagare (ibid.). 

 

Till skillnad från public service, som i Sveriges och SVT:s fall har varit aktivt ända sedan 1956, 

är sociala medier ett relativt nytt fenomen. Inte förrän början av 2000-talet började användningen 
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av sociala medier bli något allmänt och vardagligt i och med lanseringen av Facebook 2004 

(Internetstatistik.se). 

Som ett verktyg för spridning av meddelanden och dialogskapande så har organisationer fått 

sociala medier att fungera som plattform för främst extern kommunikation, men i vissa fall även 

intern kommunikation (Leonardi, Huysman & Steinfield, 2013). Till skillnad från att använda e-

mail, telefonsamtal eller möten för att kommunicera så erbjuder de sociala medierna en mer 

informell och öppen kanal där diskussioner och dialoger enklare äger rum (Leonardi, Huysman 

& Steinfield, 2013; Weibull & Wadbring, 2014: 347). Organisationer har tidigare endast använt 

sig av egenkonstruerade sociala plattformar, såsom egna hemsidor, för att locka intressenter till 

att engagera sig (Leonardi, Huysman & Steinfield, 2013). Den allmäna och alltmer vanliga 

strategin för stora företag i dagsläget brukar däremot vara, som tidigare nämnt, att etablera sig på 

sociala plattformar som Facebook och Twitter, där majoriteten av publiken redan befinner sig 

och är aktiva användare (ibid.). I det tidiga skedet av organisationernas användning av sociala 

medier så förekom främst en massiv spridning av meddelanden och information (Kent & Taylor, 

2002). Kommunikationen var då väldigt ensidig och företagen antog sig endast rollen som 

sändare - inte som mottagare (ibid.). Publikernas och målgruppernas önskemål har därefter börjat 

tas på större allvar och företag har börjat inse att de själva kan använda sig av dialogförande med 

publiken på ett fördelaktigt sätt (ibid.). Trots ambitionen att föra dialog anses det fortfarande att 

endast ett begränsat antal PR-utövare och kommunikatörer i dagsläget faktiskt lyckas skapa 

dialog över sociala medieplattformar, då flera organisationer varken har kunskap eller kapacitet 

till att föra en ordentlig dialog med sin externa publik (Moreno, Navarro, Tench & Zerfass, 

2015). 

 

Ett problem som public service-bolag i allmänhet behöver handskas med är anpassningen till det 

nya digitaliserade samhället (Larsen, 2014). När SVT började sina sändningar i mitten av 1950-

talet var de den enda aktören på den dåvarande analoga-marknaden av TV och radio (ibid.). I det 

digitaliserade samhälle SVT verkar i idag, har SVT:s position som enväldiga bytts ut mot en 

situation där konkurrensen kräver annorlunda tillvägagångssätt för att få tittare (ibid.). För att 

SVT ska nå ut med sitt utbud till en så stor publik som möjligt behöver de finnas där publiken 

finns, vilket gör Facebook till ett bra medium med tanke på den stora användningen bland 

svenskar (Susanna Dahlstrand, intervju, 2015). 
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Något som har uppmärksammats i och med SVT:s användning av Facebook är huruvida ett 

public service-mediebolag som SVT överhuvudtaget ska finnas på en så pass kommersiell 

mediekanal som Facebook faktiskt är. Redan 2010 blev SVT rapporterade till den svenska 

granskningsnämnden för radio och tv (Granskningsnämnden för radio och TV, 2010) när SVT 

under rapporteringen av Kronprinsessan Viktoria och prins Daniels vigsel, hänvisade till 

Facebook där de ställde en fråga till sina tittare angående det kungliga bröllopet. SVT besvarade 

anmälningen med att argumentera för att Facebook var som ett allmänt torg och att det precis 

som på andra allmänna platser existerar kommersiella aktörer, men att syftet att finnas där var att 

det pågick en social diskussion viktig att delta i (Moe, 2013). Den svenska granskningsnämnden 

för radio och TV (2010) köpte inte SVT:s metafor och argumenterade att det skulle krävas att 

SVT som public service-bolag var tvungna att ingå ett avtal med en multinationell kommersiell 

aktör som varken SVT eller den svenska regeringen skulle kunna kontrollera (Moe, 2013). 

 

Genom att finnas på det privatägda sociala medie-nätverket Facebook bidrar SVT inte bara till 

expanderandet av ett multi-internationellt företag, SVT måste även rätta sig efter Facebooks 

användarvillkor, upplägg och algoritmer (Hanna Larsson, intervju, 2015). Detta ger Facebook 

makten att i stora drag själva bestämma hur inlägg ska visas på siten (Andrejevic, 2013). Detta är 

ett problem som SVT aktivt jobbar med, men som de inte har makten att styra över (Hanna 

Larsson, intervju, 2015). 

Hallvard Moe skriver i sin artikel Public service broadcasting and social networking sites: The 

norwegian broadcasting corporation on Facebook från 2013 att kontroverserna mellan SVT och 

granskningsnämnden för radio och TV väcker frågor kring om Public service-bolag som SVT 

ens borde få finnas på kommersiella sociala medie-hemsidor om de inte ens får annonsera att de 

finns där. Moe menar att det inte finns ett enkelt svar på frågan om public service-bolag 

egentligen borde få finnas på kommersiella sociala medieplattformar som Facebook. Samtidigt 

som SVT genom att finnas och verka på Facebook indirekt bidrar till expanderandet av ett 

internationellt och kommersiellt amerikanskt företag, ingår det i deras demokratiska uppdrag att 

finnas där svenskarna finns för att kunna nå en så stor räckvidd som möjligt (Moe, 2013; Hanna 

Larsson, intervju, 2015).  
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Det finns en stor mängd forskning på sociala medier och organisationers syfte och användning av 

dessa. Även forskning som mer specifikt riktar in sig på organisationer med public service-

uppdrag och deras användning av sociala medier såsom Facebook. Däremot finns det ingen 

tidigare forskning på just SVT och dess dialogförande över Facebook, vilket är huvudfokus i 

denna studie, och det är inom detta område som studien vill bidra med ny kunskap. Som tidigare 

nämnt i uppsatsen så är syftet med undersökningen att ta reda på hur SVT som public service-

bolag i Sverige vill kommunicera via Facebook, hur de i praktiken faktiskt kommunicerar via sin 

huvudsakliga Facebook-sida och slutligen hur deras kommunikation står sig mot akademiska 

diskussioner kring definition av dialog och vad begreppet innebär. SVT har, precis som nämnts 

tidigare och som kommer nämnas igen, ett demokratiskt uppdrag där de ska agera som ett 

“oberoende medieföretag i allmänhetens tjänst” (SVT.se). 

 

2.2 Teoretiskt ramverk 
 

2.2.1 Grunig & Hunt 
 
Macnamara och Zerfass (2012) påpekar att sociala medier har varit omvandlande för diverse 

organisationer eftersom det tillåter vad som kallas symmetrisk tvåvägskommunikation mellan 

exempelvis ett företag och dess publik. Begreppet härstammar från Grunig och Hunts “public 

relations models” där de listar fyra olika modeller som används inom PR (1984). Den 

symmetriska tvåvägskommunikationen är den enda modellen som erbjuder en ideal-dialog enligt 

författarna, till skillnad från de andra mer monolog-baserade modellerna så som 

publicitetsmodellen, “public information”-modellen och den asymmetriska 

tvåvägskommunikationen (Grunig & Hunt, 1984). Modellen grundar sig i att kommunikationen 

ska vara ett balanserat tillvägagångssätt för att uppnå ömsesidig förståelse mellan två parter. 

Grunig och Hunt menar i sin modell att den symmetriska tvåvägskommunikationen bäst 

representerar ett “professionellt” och etiskt tillvägagångssätt där makt är jämnare fördelat mellan 

en organisation och dess publik (ibid.). 
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Figur 1: Grunig & Hunts “public relations model” (1984) 

 

 

Publicitetsmodellen 

Den första av de fyra modellerna kallas för publicitetsmodellen. Detta är den äldsta av de fyra 

och är en envägsmodell vars huvudsyfte är propaganda (Grunig & Hunt, 1984). Mottagaren är en 

individ som är övertygad om en viss idé och ärlighet är inte viktigt i detta tillvägagångssätt, som 

författarna påpekar. Grunig och Hunt (1984) menar att mycket av den bristande tillit mot 

kommunikation kopplat till public relations härstammar från denna modell eftersom den är så 

ensidig. 

 

Publika informationsmodellen 

Den andra modellen i turordningen är den publika informationsmodellen och denna modell 

utformade sig under tidigt 1900-tal. Fokuset med detta tillvägagångssätt är, likt 

publicitetsmodellen, att sprida information genom ett envägsflöde. De skiljer sig däremot på det 

sätt att denna modell inte nödvändigtvis sprider information med syfte att övertyga mottagaren. 

Ärlighet är nu en viktig aspekt inom kommunikationen och det går att jämföra med en journalists 

roll att objektivt dela med sig av information till allmänheten (Grunig & Hunt, 1984). 

 

Asymmetrisk tvåvägskommunikation  
Som en mer dynamisk modell inkluderar asymmetrisk tvåvägskommunikation feedback i 

processen, till skillnad från de tidigare modellerna (Grunig & Hunt, 1984). Publiken är mer 

involverad i flödet än tidigare och information färdas både till och från dem. Feedbacken till trots 

så är maktfördelningen fortfarande ojämn, eller asymmetrisk, och initiativtagandet ligger 

fortfarande hos organisationen och avsändaren. Grunig och Hunt (1984) menar att målsättningen 
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med kommunikationen, från organisationens håll, är att övertyga mottagarna och påverka deras 

beteende.  

 

Symmetrisk tvåvägskommunikation  
Närmare slutet på 1900-talet utvecklades den fjärde och sista av Grunig och Hunts modeller - 

den symmetriska tvåvägskommunikationen. Kommunikationsmetodiken övergick från monolog 

till fokus på dialog och organisationernas ledningar interagerade med publiken på ett sätt som 

innebar att båda parterna påverkas av varandra samt justerar sina attityder och sitt beteende 

(Grunig & Hunt, 1984). Termer som sändare och mottagare är därför inte längre användbara i 

denna kommunikationsprocess då det slutliga målet med interaktionen är att uppnå en gemensam 

förståelse parterna emellan. Grunig och Hunt presenterar den symmetriska 

tvåvägskommunikationen som den modell där det fullkomligt professionella tillvägagångssättet 

representeras som bäst. Maktfördelningen är mer jämnfördelad för större chans att uppnå 

gemensam förståelse (Grunig & Hunt, 1984).  

Windahl et al. (2009) påpekar att organisationer oftast använder mer än en av de fyra metoderna 

under sina kommunikationsprocesser eftersom de fyller olika syften och effektiviteten varierar 

mellan olika publiker. Dialog är inte alltid önskevärt av organisationer och i vissa situationer 

känner en publik inget större behov av att involveras utan vill istället enbart informeras. 

 

Precis som Windahl et al. (2009) säger, använder sig en organisation sällan av endast en av dessa 

olika kommunikationsmodeller. Olika situationer kräver olika sätt att kommunicera och precis 

som andra organisationer antas det att SVT använder sig av flera av dessa, frågan är bara i vilken 

situation och i vilken utsträckning. Den sista kommunikationsmodellen symmetrisk 

tvåvägskommunikation är lik Kents definition av dialog och genom att använda dessa båda 

parallellt kommer studien kunna få ett större teoretiskt ramverk att ställa materialet emot.  
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2.2.2 Dialogbegreppet 
 
Hur dialog definieras har förändrats genom åren och beroende på vem som beskriver det. 

Burchell och Cook (2006) menar att dialog från början klassificerades som en muntlig aktivitet 

mellan två eller flera personer, innan den skriftliga dialogen började tas i åtanke. Därefter har 

definitionen blivit mer och mer specifik än enbart ett samtal där två eller fler personer yttrar sina 

åsikter (ibid.). Begreppet får exempelvis inte blandas ihop med andra begrepp som diskussion 

eller debatt, som främst handlar om att de olika parterna argumenterar för sitt synsätt och 

försöker övertyga den andra parten (ibid.). Dialog handlar snarare om öppenhet och en vilja att 

överväga andra alternativ (ibid.). Ytterligare en intressant synpunkt på dialog handlar om att vara 

deltagande och att vara involverad och Kent (2013), en författare som återkommer senare, menar 

att öppna system som demokrati och dialogförande endast kan bekräftas ifall de olika parterna 

bryr sig om vad som sägs. Passivitet och isolering är exempelvis två faktorer som går emot 

dialog, då det innebär att endast den ena parten är drivande i samtalet (Kent, 2013). Båda 

parterna måste vara aktiva och sträva efter att föra dialogen framåt (ibid.). 

 

Precis som ett fungerande intranät är ett redskap för den interna dialogen så är sociala medier 

viktiga verktyg i dialogskapandet med externa publiker (Yi Luo & Hua Jiang, 2012). Det är 

felaktigt att bedöma de sociala mediernas eller intranätens bidrag till dialogen sett till den 

kvantitativa spridningen av information som förekommer på plattformarna, vilket är ett misstag 

som vissa kommunikatörer begår (ibid.). Öppenhet, transparens och respons är dialogfaktorer 

som är omöjliga att bedöma sett till meddelandemängd eftersom de inte nödvändigtvis baseras i 

det kvantitativa antalet meddelanden som skickas, utan snarar i interaktionens kvalitet (ibid.). 

Kent (2013) tillägger att masskommunikation inte klassas som en dialog, något som vissa 

professionella utövare ibland felaktigt förutsätter, då masskommunikation inte är ett 

relationsbyggande verktyg. Standardiserade statusuppdateringar på Facebook klassas inte 

tvåvägskommunikation och bidrar inte alltid med dialog eller personligt relationsskapande, 

eftersom fokuset kring dessa oftast ligger just på meddelandemängden istället för på det 

personliga bemötandet (ibid.). 
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2.2.3 Michael L. Kent definierar dialog 
 

Michael L. Kent (Kent & Taylor, 2002; Kent, 2013) är en forskare som lagt omfattande fokus på 

just dialog som nyckelkoncept i sina olika studier om relationsskapande och han presenterar flera 

definitioner på begreppet dialog. Ett uppslagsverk skulle definiera dialog som ett samtal eller en 

konversation, speciellt i politiska miljöer eller i förhandlingssyfte (Kent, 2013). En politiker kan 

påstå att en dialog måste föras med sina väljare angående en viss politisk fråga samtidigt som en 

filosof kan eftersöka en sanning genom att vända sig till texter och föra samtal med författarna 

(ibid.). Familjerådgivare kan säga åt en dysfunktionell familj att de måste förbättra sin relation 

genom att föra dialog utan att döma varandra (ibid.). På samma sätt kan en PR-utövare använda 

dialog som en process där interaktion mellan en organisation och en grupp eller publik äger rum, 

med fokus på ärlighet, sanning och en positiv atmosfär (Kent & Taylor, 2002). De skiljda 

sammanhangen till trots finner Kent och Taylor fem olika kännetecken som formar en sorts röd 

tråd för dialogbegreppet. Dessa är ömsesidighet, närhet, empati, risktagande och hängivenhet 

(ibid.).  

 

Ömsesidighet handlar om hur organisationer och deras publik på vissa sätt är bundna till 

varandra på så sätt att ett samarbete existerar mellan de båda parterna (Kent & Taylor, 2002: 25). 

Under ett samarbete är dialog inte en process som handlar om vinst eller förlust, snarare om att 

förstå vad motparten tänker och hur motparten började tänka som de gör (ibid.). Ingen av de 

inblandade i dialogen sitter på situationens absoluta sanning. Ödmjukhet inom dialogförande är 

nödvändigt, precis som känslan av ömsesidighet eller jämlikhet, för att kunna skapa 

förutsättningar för ett långsiktigt relationsbyggande (ibid.). Dessutom måste alla inblandade 

parter ses som individer, inte som en i mängden, för att uppnå tryggheten till att fritt våga 

diskutera olika ämnen (ibid.). 

 

Närhet, vilket bäddar för spontana interaktioner och samtal, är det andra kännetecknet (Kent & 

Taylor, 2002: 26). Publiken måste konsulteras i frågor som berör dem och där måste publiken 

också vara redo att artikulera sina krav på organisationen (ibid.). Omedelbar närvaro är en viktig 

aspekt, vilket innebär att de inblandade parterna diskuterar frågor i nuläget snarare än efter att ett 

visst beslut har tagits (ibid.). Det är vitalt att kommunikationen involverar en förståelse för både 
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förflutna och nutida relationer, för att organisationen ska kunna demonstrera förståelse gentemot 

sin publik, samtidigt som man har de framtida relationerna i åtanke (ibid.). De inblandade 

parterna bör även vara fullt engagerade i dialogen, då Kent och Taylor menar att 

relationsbyggande inte är något som bör äga rum enbart i periferin, utan måste genomsyra hela 

interaktionen mellan organisation och publik (ibid.). Deltagarna måste ständigt vara tillgängliga, 

både organisationen och dess publik (ibid.). När en organisation är fullt engagerad i ett samhälle 

så får de ett bredare perspektiv och kontext att använda sig av i sitt beslutsfattande gällande 

interaktion med sin lokala publik (ibid.) 

 

Empati, eller ibland sympati som Kent och Taylor ibland kallar det, är det tredje kännetecknet 

som refererar till atmosfären av stöd och tillit som måste existera för att en framgångsrik dialog 

ska äga rum (Kent & Taylor, 2002: 27). Empati i detta fall innebär att parterna inte enbart ska 

uppmuntras till att delta utan även att deras deltagande ska förenklas genom stöd och ett 

empatiskt beteende (ibid.). Möten behöver vara öppna för alla intresserade deltagare, 

konversationer ska hållas på lättillgängliga platser och material måste göras tillgängligt för alla 

(ibid.), något som självklart kan bli problematiskt i en konkurrenskraftig värld där organisationer 

agerar strategiskt kring vilket material de ger ut till allmänheten. Dialog och debatt bör inte vara 

synonymt enligt Kent och Taylor, då det sistnämnda snarare handlar om sammanstötningar där 

parterna siktar på att gå vinnande ur interaktionen (ibid.). Dialogförande bör existera för att göra 

situationen så bra som möjligt för den andra parten (ibid.). Dessutom bör individers åsikter 

bekräftas och tas i beaktande, istället för att exempelvis ignoreras eller förnekas, vilket är vitalt 

för att bygga en trygghet gentemot publiken (ibid.). Detta är viktigt även när det gäller individer 

vars åsikter skiljer sig från organisationens, där en dialog ändå skulle kunna leda till ett 

långsiktigt relationsbyggande (ibid.). 

 

Risktagande är ett annat kännetecken som Kent och Taylor lyfter fram. Exempelvis menar de att 

genuin dialog med spontan natur kan vara problematiskt då det kan leda till oförutsedda och 

farliga utfall, eftersom dialogen sällan är planerad (Kent & Taylor, 2002: 28). Deltagarna kan 

dock behöva ta den risken för att i sin tur kunna ta del av dialogens positiva aspekter (ibid.). I 

slutänden är information makt, och dialog involverar tveklöst delandet av information, som i sin 

tur stärker den andra partens maktstatus (ibid.). Organisationer är sårbara genom dialogförande, 
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men samtidigt är det genom öppenhet och risktagande relationer kan byggas (ibid.). Under 

risktagandet är det viktigt att bibehålla vetskapen om att inte alla tänker likadant och att individer 

ska accepteras som unika och värdefulla just för att de tillför olika åsikter och synsätt till 

dialogiska utbyten (ibid.). Denna risk kan vara svår att acceptera inom public relations, där 

arbetet i vanliga fall brukar innefatta att situationer kontrolleras för att reducera risker och öka 

stabiliteten. “Dialogisk risk” är dock väldigt viktig att kunna hantera eftersom den leder till 

starkare relationer mellan organisationer och publiken, vilket i sin tur leder till ökad förståelse 

och minskad osäkerhet (ibid.). 

 

Hängivenhet är det femte och sista kännetecknet som presenteras av Kent och Taylor (2002: 29). 

Inom dialogförandet måste de inblandade parterna vara hängivna till ärlighet, där de tydligt 

avslöjar sin position och ser vikten i en bra relation som tyngre än vikten för egna framgångar 

som organisation eller publik (ibid.). Hängivenheten inom samtal är viktigt eftersom samtalen 

hålls för att uppnå ömsesidig förståelse och gemensam vinning, inte för att vinna över motparten 

inom samtalet (ibid.). Båda parterna bör alltså ha samma intentioner och vara villiga att jobba för 

att dialogen ska fungera, vilket även detta kan vara problematiskt eftersom ett företag och dess 

publik inte alltid har samma drivkrafter bakom interaktionen (ibid.). Eftersom meningen bakom 

ord ofta kan missuppfattas eller vara tvetydlig så bör parterna ständigt försöka justera sitt språk 

och omtolka vad de hör. Förståelsen och viljan att upprätthålla konversationen trots eventuella 

skillnader är vad dialogen bygger på (ibid.) 

 

Sammanfattningsvis så ställer Kent väldigt höga krav på hur dialog ska föras. Dialog måste vara 

en process där slutmålet är ökad förståelse gentemot motparten framför eget vinnande. Båda 

parterna måste vara ytterst engagerade i samtalet och jobba för att dialogen ska fungera. De 

måste se den långsiktiga relationen som den gemensamma vinsten parterna emellan, istället för 

att tänka kortsiktigt och självgynnande. Dialogen ska vara ärlig och uppriktig, där transparens är 

ett viktig attribut. Dessutom bör samtliga deltagare i dialogen vara medvetna om att de inte sitter 

på situationens “absoluta sanning”, utan att målsättningen är förståelse. Spontanitet är en viktig 

aspekt, vilket innebär att organisationer inte ska planera sin kommunikation för mycket utan 

istället hantera enskilda situationer på ett flexibelt sätt. En atmostfär av stöd och tillit är 

nödvändig för att deltagarna ska känna att deras åsikter uppskattas. Därför bör dialogen också 
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vara personlig, där varje person bemöts som en individ och respekteras därefter.  

 

Kents definition av dialog kommer senare i detta kapitel användas för att kunna skapa en 

anpassad definition, eller syntetisering, av dialog som lättare kan användas i analysen av SVT:s 

strävan efter att föra dialog på Facebook. 

 

 
2.2.3 Deliberativ demokrati 
 
 

Deliberativ demokrati eller samtalsdemokrati som det även kallas, är ett begrepp starkt 

ihopkopplat med den tyske sociologen Jürgen Habermas. Deliberativ demokrati håller samtalet, 

diskussionen och argumenten som de viktigaste stöttepelarna i ett demokratiskt samhälle 

(Premfors & Roth, 2004). I syfte att få igång samtal mellan berörda i en fråga förflyttas fokuset 

från demonstrationer till rundabordssamtal, studiecirklar och småseminarier. Dessa samtal 

mellan deltagare förväntas leda till bättre argument och bättre lösningar (ibid.). Istället för att 

demokrati representerar individens och folkets vilja, skapar deliberativ demokrati delaktighet i 

lösningar av olika problem och i beslutande i processer (Premfors & Roth, 2004). Istället som i 

den liberala demokratin, där man ofta köpslår mellan olika förutbestämda målsättningar, 

förväntas det av den deliberativa demokratin en mer öppen och diskuterande process som arbetar 

för samhällets bästa (Svensson, 2014:75). Deliberativa teoretiker målar upp en bild av ett torg, en 

gemensam plats, som är fullt av liv och medborgligt deltagande (Svensson, 2014). Detta går att 

likna med de gemensamma samlingspunkter som internet, i form av sociala medier och liknande 

plattformar idag har gett oss. 

 

Men utöver alla dessa lovord från de deliberativa teoretikerna finns det även kritiker. Vissa 

menar till exempel att den utopiska bild av en deliberativ demokrati på internet enbart är just en 

utopi, något orealistiskt. Forskning har visat dels att de som hörs och syns mest online också är 

de som hörs och syns mest offline, men också att människor även online ofta söker sig till 

likasinnade, vilket inte ger den diskussion och utbyte av argument som gynnar demokratin ”och 
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då olika åsikter möts och bryts online tenderar det snarare att bli mycket otrevligt och till och 

med hatiskt mellan för det mesta anonyma deltagare” (Svensson, 2014:77). 

 

2.3 Analytiskt ramverk 
 

De teorier som tas upp i det teoretiska ramverket innehåller en mängd olika kriterier som måste 

uppfyllas för att kommunikationen enligt dem ska vara dialog. Det krävs till exempel nästintill 

perfekta förhållanden för att kommunikationen ska klassas som dialog av Kent och Taylor 

(2002), förhållanden som oftast inte ens existerar i interaktionen mellan organisation och enskild 

individ. Dialog enligt Kent och Taylor (2002) är ett begrepp snarare tänkt att applicera på 

kommunikationen individer emellan. Till skillnad från Kent och Taylors (2002) definition av 

dialog presenterar Grunig och Hunt (1984) den symmetriska tvåvägskommunikationen som har 

en mer verklighetsförankrad definition av dialog, lättare att applicera i kommunikationen mellan 

organisation och enskild individ.  

 

Istället för att använda Kent och Taylors nära utopiska bild av dialog, som på grund av dess 

kriterier inte anses applicerbar på det valda studieobjektet, skapades en syntetisering av teorierna 

kring dialog, symmetrisk tvåvägskommunikation samt den deliberativa demokratin. Anledningen 

till användningen av den sistnämnda är SVT:s demokratiska uppdrag som public service-företag 

och deras uttalade strävan efter en Facebook-sida som fungerar som en öppen plats för 

samhällelig debatt. En strävan som lätt går att koppla till den deliberativa demokratins bild av ett 

öppet torg fullt av liv och medborgligt deltagande. 

 

Med hjälp av en syntetisering av begreppet dialog kommer teorierna lättare kunna appliceras på 

uppsatsens studieobjekt SVT. Trots att det finns en akademisk definition av begreppet dialog 

betyder inte detta att användningen av begreppet alltid är densamma, eller att den ens bör vara 

densamma. I denna studie har studieobjektet en unik uppgift som ingår i uppdraget som public 

service-företag. Därför är det relevant att i analysen använda ett analytiskt ramverk anpassat efter 

just detta unika studieobjekt. 
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2.3.1 Begränsningar i SVT:s dialogförande 
 
Under arbetet med denna studie existerar en medvetenhet om SVT:s begränsningar när det 

kommer till att föra dialog på deras Facebook-sida. För att vara rättvisa i bedömningen har det 

valts att ta hänsyn till dessa begränsningar när analysen genomförs.  

 

En begränsning som har identifierat är resurser i form av personal som bedriver 

kommunikationen på deras Facebook-sida, den grupp som SVT kallar för Tittarservice (Susanna 

Dahlstrand, intervju, 2015). På Tittarservice arbetar två till tre personer per arbetspass med att 

skapa innehåll och svara på de kommentarer som SVT får från besökarna (Hanna Larsson, 

intervju, 2015). SVT:s Facebook-sida har ca 116.000 likes och når ut till ungefär en tredjedel av 

Sveriges Facebook-användare (ibid.), en tredjedel som motsvarar ungefär 1,6 miljoner 

Facebook-användare (SOI2015.se). Nu är det självklart inte så att 1,6 miljoner personer 

interagerar med SVT på en daglig basis, men hur som helst anses det orealistiskt för SVT att 

förväntas föra en dialog, enligt Kents definition, med 1,6 miljoner människor.  

 

En annan begränsning är resurser i form av tid. Enligt Kent & Taylor (2002) behöver båda 

deltagarna i en dialog vara ständigt tillgängliga. Även detta anses vara ett orealistiskt mål då 

vissa besökare postar inlägg nattetid då Tittarservice inte finns tillgängliga att svara. Tiden kan 

även vara problem då SVT får ett stort antal inlägg att besvara under en kort tidsperiod. För att 

kunna besvara samtliga inlägg på ett så rättvist sätt som möjligt tar detta ibland längre tid än vad 

som kan anses optimalt (Hanna Larsson, intervju, 2015).  

 

En tredje begränsning är det ofrånkomliga, ojämna maktförhållandet mellan SVT och deras 

publik. Samtliga av våra teorier tar upp vikten av att ha en jämn maktbalans för att nå dialog 

(Kent & Taylor, 2002; Grunig & Hunt, 1984; Habermas, 1996). Eftersom en stor del av SVT:s 

uppdrag på Facebook går ut på att svara på närmast kundtjänstaktiga frågor gällande bland annat 

SVT:s utbud får de automatiskt en högre maktposition då de har en högre kunskap inom detta 

och samtidigt har den slutgiltiga makten att skapa förändring.  
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2.3.2 Dialogdefinitionen 
 

I dialogdefinitionen utgås det ifrån de tidigare nämnda teorierna om dialog, symmetrisk 

tvåvägskommunikation samt deliberativ demokrati. Utifrån dessa teorier har det utkristalliserat 

en anpassad definition av vad som anses vara dialog innehållandes fyra olika kännetecken. Dessa 

fyra olika kännetecken är: 

 

1. Kommunikationen ska vara välkomnande och personlig. 

2. En jämn maktfördelningen ska eftersträvas. 

3. Kommunikationen måste innehålla medkänsla och acceptans. 

4. De inblandade ska övertyga snarare än övertala. 

 

1. Det första kännetecknet är baserat på Kent och Taylors (2002) kännetecken angående 

ömsesidighet och empati. Det är viktigt att interaktionen är så pass inbjudande att deltagarna 

känner sig välkomna till att dela med sig av sina egna åsikter. SVT måste visa att de vill ta del av 

besökarnas åsikter. Detta anses möjliggöras genom att bemöta andra vid deras namn och 

verkligen svara personligt på kommentarer, istället för att exempelvis skriva standardiserade svar 

som riktas till flera personer samtidigt.  

 

2. Gällande det andra kännetecknet för dialog så anses det att deltagarna ska vara på samma nivå, 

där ingen står över någon annan i samtalet. I fall där en organisation interagerar med enskilda 

individer är en helt jämn maktbalans dock något som inte anses vara möjligt. I detta fall anses en 

strävan efter en så jämn maktbalans som möjligt vara tillräcklig från organisationens sida. 

Dessutom anses det även att ingen av parterna får försöka utnyttja dialogen eller den andra 

parten enbart genom att söka egen vinning. Exempelvis ska SVT:s dialog föras just för att kunna 

ta del av publikens åsikter och intentionen bakom denna process bör vara att det ska gynna båda 

parterna istället för enbart SVT som organisation. Dessutom bör SVT försöka bemöta publiken 

på publikens egna nivå, eftersom de som organisation redan har en högre maktnivå än publiken. 

Detta kännetecken är främst baserat på den symmetriska tvåvägskommunikationen. 

 

3. Det tredje kännetecknet som tagits fram i definitionen av dialog är att kommunikationen 
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mellan de inblandade parterna måste innehålla medkänsla, där de försöker förstå sig på den andra 

parten. Även när individer visar upp annorlunda åsikter så bör SVT bemöta de med respekt och 

inte enbart ignorera deras interaktion eller försöka undvika deras frågor. Trots att åsikterna 

skiljer sig så kan ett respektfullt och välkomnande bemötande från SVT:s sida bidra med 

förutsättningar till ett relationsskapande. Det finns såklart undantag när det kommer till hatiska 

inlägg som inte ligger i linje med vad som anses vara allmänt acceptabelt och där personer på ett 

provocerande sätt angriper allmäna mänskliga rättigheter och så vidare. Även detta kännetecken 

baseras mycket på den symmetriska tvåvägskommunikationen. 

 

4. Det fjärde och sista kännetecknet för dialog gäller att parterna ska prioritera att övertyga 

varandra med argument istället för att med en hätsk ton försöka övertala den andra parten. 

Samtalet ska inte vara aggressivt, det handlar snarare om att argumentera. Här har det tagits 

inspiration ifrån den deliberativa demokratin där Habermas påstår att det handlar om att 

presentera argument för att stödja sin åsikt (Habermas, 1996). Detta är en viktig aspekt i att 

bygga förståelse mellan parterna, då båda lättare kommer kunna förstå varför den andra parten 

tycker som de gör. 
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3. Metod och material 
 
I detta kapitel presenteras först uppsatsens vetenskapliga utgångspunkt innan de valda 
insamlingsmetoderna redogörs. Därefter kommer kodning och tematisering som följs av etiska 
reflektioner, validitet och reliabilitet, reflexivitet samt en avslutande metoddiskussion.   

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
 

3.1.1 Forskningsdesign  
 
 

Denna uppsats ämnar att göra en till största delen kvalitativ studie på SVT:s användning av 

Facebook, även om studien innehåller kvantitativa inslag av till exempelvis kodning och 

tematisering av material. Denna studie kommer främst ha en abduktiv ansats då arbetet utifrån 

valda teorier och begrepp tolkar och beskriver det material som har tagits fram med hjälp av 

observationer och intervjuer (Esaiasson et al. 2012; Alvesson & Sköldberg 2008). I detta fall 

utgås det ifrån teorier och modeller angående dialogskapande, deliberativ demokrati samt 

symmetrisk- och asymmetrisk tvåvägskommunikation för att sedan genom intervjuer med 

kommunikatörer på SVT samt netnografiskt inspirerade observationer på SVT:s Facebook-sida 

ta reda på om de följer dessa modeller.  

 

Ett begrepp som induktion, vilket är en förklaringsmodell, handlar om en ansats där forskaren 

utgår ifrån en större mängd enskilda fall och sedan drar paralleller samt pekar ut samband som 

blivit observerade i alla dessa fall som då anses vara generella (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Ansatsen baseras uppenbarligen på tidigare erfarenheter och antar vad som känns rimligast 

utifrån dessa erfarenheter, men detta innebär samtidigt att modellen låser sig en aning och inte är 

öppen för nya och unika enskildheter som potentiellt kan träffas på. De enskilda fallen som 

upplevts kan dessutom ha varit unika och därför utelämnat generell data. En deduktiv ansats 

handlar däremot om att utgå ifrån de generella reglerna och sedan applicera dessa på enskilda 

fall, vilket är en omvänd ordning i jämförelse med den induktiva. Alvesson & Sköldberg (2008) 
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menar att det är ett mindre “riskfyllt” sätt att gå tillväga än induktion. För att sammanfatta de två 

begreppen så baseras induktiv forskning på empiri och deduktiv forskning på teori (ibid.). 

I koppling till dessa finns en abduktiv ansats, vilket är den metod som är vanligast att använda 

sig av i praktiken (Alvesson & Sköldberg 2008). Metoden har gemensamma drag med både den 

induktiva och deduktiva ansatsen, då man kan utgå ifrån ett enskilt fall och tolka det utifrån ett 

övergripande mönster men sedan bestyrka och kompletera detta fall med nya iakttagelser (ibid.). 

Alltså utgår en abduktiv ansats ifrån empiri som analyseras med hjälp av teorier.  

 

I undersökningen används ett hermeneutiskt förhållningssätt där det utgås ifrån att världen är en 

social konstruktion och kan därför endast tolkas och förstås ur ett subjektivt perspektiv 

(Alvesson & Sköldberg 2008). Eftersom allt endast kan utgå ifrån egna värderingar och 

kunskapsramar anses det likt hermeneutiken att det är omöjligt att vara helt objektiv. 

 
3.2 Insamlingsmetoder 

 
Det material som valts består till en början av SVT:s policydokument för extern och intern 

kommunikation som godkändes av styrelsen år 2011. Dokumentet är offentliggjort och finns att 

tillgå på SVT:s hemsida (Policydokument, 2011), vilket är platsen det hämtades ifrån. Den totala 

längden på dokumentet är ungefär en A4-sida, så det är exempelvis betydligt mindre än en 

handbok. Utöver dokumentet hittas två artiklar, skrivna av Sabina Rasiwala och Hanna Larsson, 

där den sistnämnda även accepterade att ställa upp på en intervju. Artiklarna heter “En strategi 

för sociala medier” respektive “Via Facebook når SVT miljoner följare” (Rasiwala, artikel, 2013; 

Larsson, artikel, 2015) och de båda finns tillgängliga på den interna SVT-hemsidan “Vi på TV”. 

Den förstnämnda är publicerad den 22:a november 2013 och den sistnämnda publicerades den 

21:a oktober 2015. Artiklarna valdes som ett komplement till policydokumentet (2011) och de 

ansågs relevanta eftersom de berör SVT:s målsättningar med sociala medier i allmänhet och 

Facebook i synnerhet. 

 

När SVT kontaktades för sökningen av kandidater till intervjuerna så skapades det relativt snabbt 

kontakt med Susanna Dahlstrand som är strategiskt ansvarig för sociala medier, bland annat 
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SVT:s huvudsakliga Facebook-sida. Dahlstrand rekommenderade omedelbart ett par andra 

kolleger som hon ansåg kunde vara till hjälp för studien, samtidigt som hon själv ställde upp på 

att bli intervjuad. Hanna Larsson som kommunikationsansvarig för sociala medier på SVT som 

sitter i Susanna Dahlstrands team och dessutom skrev artikeln “Via Facebook når SVT miljoner 

följare”, ställde också upp på att bli intervjuad. Ytterligare en av Dahlstrands förslagna 

intervjukandidater, Linn Hellstrand på SVT Sport, ställde upp på att bli intervjuad via mail. 

Hellstrand var en av tre “idémakare” som låg bakom SVT Sports introduktion på sociala medier 

kring OS i Vancouver 2010 och har sedan dess varit involverad i det området på redaktionen. 

Det valdes att ta med Hellstrands intervju trots det tagna beslutet om att inte ta med SVT Sports 

Facebook-sida i undersökningen på grund av att det ansågs att hennes svar kunde ge en ännu 

bredare inblick SVT:s syn på kommunikation på Facebook. 

 

 

3.2.1 Dokumentanalys 
 

Dokumenten vi har valt att analysera är policydokumentet och de två artiklar vi valde att 

använda oss av. Policydokumentet som är från 2011, är framtaget av den dåvarande styrelsen. I 

dokumentet ingår det policys och allmäna riktlinjer angående SVT:s interna och externa 

kommunikation, alltså är det inte ett dokument som endast fokuserar på kommunikation på 

Facebook eller andra sociala medier. De två artiklarna är tagna från SVT:s interna hemisda “Vi 

på TV” och är skrivna av kommunikatörer på SVT.   

 

I utförandet av textanalysen undersökes vad Halliday (2002) kallar för de ideationella och 

interpersonella funktionerna, där den ideationella funktionen fokuserar på textens uppbyggda 

representationer av verkligheten (Halliday, 2002). Här fokuseras det till exempel på innehållet 

och försöker hitta olika innehållsteman som är återkommande. Den interpersonella använder 

språket som ett verktyg för sociala handlingar (Halliday, 2002). Här fokuseras dettill exempel på 

vilken stil, ton och tilltal texten har.  Det har alltså valts att fokusera på att genom att ställa 

resultatet i analysen mot de valda teorierna, förstå och tolka innehållet i dessa dokument.    
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Enligt Ekström och Larsson (2012) ska man använda frågor som stöd när man genomför en 

textanalys. De frågorna är till för att stimulera det egna resonerandet och framhäva den kritiska 

granskningen av dokumentet. För att först och främst kunna skapa oss en bild av vilken typ av 

dokument detta är, ställs frågor angående textens format och funktion, för att sedan kunna gå in 

djupare på vad dokumentet innehåller ställes frågor angående vad som händer i texten samt vad 

den handlar om (Ekström & Larsson, 2012). En textanalys blir enligt Simon Lindgren (ur Fangen 

& Sellerberg, 2011) både kvalitativ och kvantitativ, och denna textanalys är inget undantag. 

Under sökandet efter innehållsteman och övergripande begrepp tar den ett kvantitativt angrepp 

och när det sedan fokuseras på att ta reda på de underliggande betydelserna och symboliken 

bakom texten blir den kvalitativ.  

 

Policydokumentet har formatet av en punktlista som punktar upp olika bestämmelser angående 

hur SVT:s styrelse anser att organisationen ska kommunicera såväl internt som externt. 

Policydokumentets funktion anses vara att samla information angående organisationens 

kommunikation så att medarbetare på ett enkelt sätt kan ta del av denna. 

 

3.2.2 Intervjuer 
 

I studien används två halvstrukturerade samtalsintervjuer och en mail-intervju. I de 

halvstrukturerade samtalsintervjuerna deltar två personer ansvariga för kommunikationen på 

SVT:s huvudsakliga Facebook-sida och i mail-intervjun deltar en ansvarig för SVT Sports 

Facebook-sida. Anledningen till valet av intervjuer som metod är att få en bredare kunskap i hur 

SVT vill kommunicera på Facebook i teorin i jämförelse med hur det faktiskt ser ut i praktiken. 

De personer som har valts att intervjua kallas för både informanter och respondenter (Hjerm et 

al. 2014). Detta på grund av en vilja att få fram relevant information om hur de kommunicerar på 

Facebook men även höra deras åsikter och deras syn på kommunikation. I intervjuguiden 

(bilagor), som går att hitta bland bilagorna, blandas frågor av informantintervju-karaktär - tänkta 

att besvara mer konkreta frågor utan att blanda in informanternas egna åsikter eller känslor - med 

frågor av en mer respondentintervju-karaktär, tänkta att besvara respondenternas åsikter och 

känslor (Hjerm et al. 2014). 

 



 
 

25 

I en halvstrukturerad intervju ställer man samma frågor till samtliga deltagare för att lättare 

kunna jämföra svaren och på så sätt underlätta analysen (Hjerm et al. 2014). Under intervjuerna 

ställdes ett antal standardfrågor till samtliga deltagare, men även några mer specifika frågor 

anpassade för deltagarnas olika arbetsroller (bilagor). Dessutom lyckades det bokas in 

intervjutider med en i taget via mail och individerna ringdes upp för varsin telefonintervju. 

Intervjuerna varade i ca 30 minuter och utfördes den 18:e november. I början på intervjun bads 

det om godkännande till att spela in samtalet, vilket både de medverkande accepterade. 

Dessutom frågades det i slutet på intervjun om tillåtelse att nämna deltagarna vid deras riktiga 

namn i uppsatsen. Mail-intervjun valdes att läggas till i efterhand för att nå ytterligare bredd i 

kunskapen om SVT:s ambitioner med deras Facebook-användande.  

 

Under transkriberingen av intervjuerna gjordes en så kallad blocktranskribering där istället för att 

skriva ner allt som sades delade upp intervjuerna i olika delar, där delarna ofta hängde samman 

med frågorna som ställdes. För att underlätta arbetet markerades de olika delarna med 

minutindelning för respektive svar så att det enkelt gick att lyssna på det svar som behöver 

användas i analysen.  

 
3.2.3 Netnografiskt inspirerad observation 
 
Netnografi är observatorisk forskning som bedrivs på ett online-baserat forskningsfält (Kozinets, 

2010). Precis som etnografin handlar netnografin om att söka förståelse för människors och 

kulturers sätt att vara och fungera (Fangen & Sellerberg, 2011) men med skillnaden att 

netnografin sker på internet. Netnografi är en anpassad form av etnografi som utförs online och 

metoden är snabbare, enklare och billigare än etnografiska studier (Kozinets, 2002). För att en 

studie ska kunna kallas etnografisk eller netnografisk måste den pågå under en längre tidsperiod 

(Fangen & Sellerberg, 2011). Detta finns det medvetenhet om men på grund av den korta tidsram 

för studien är detta inget som kan göras något åt, därför påstås det att observationen snarare är 

inspirerad av netnografi än att det faktiskt är en netnografisk observation.  

 

Insamlingen av inlägg från SVT:s Facebook-sida genomfördes under två olika tidsperioder. 

Under den första tidsperioden, mellan den 21:a november till den 24:e november, samlades 
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material in från besökarnas inlägg på SVT:s Facebook-sida, detta blev totalt 60 st. inlägg. Under 

den andra tidsperioden, mellan den 9:e och 12:e december, samlades material in från SVT:s egna 

inlägg, detta blev totalt 35 st. inlägg. Valet blev att fokusera på och analysera de inlägg där det 

blev interaktion mellan SVT och publiken, då inläggen som inte lockade några kommentarer från 

båda parter inte är relevanta då de inte är lika givande att applicera teorierna på under analys-

kapitlet. 

 

När man gör observationer online menar Fangen och Sellerberg (2011) att man bör skilja på 

personens identitet online och offline då dessa kan skilja sig hos individer. Det menas dock att 

Facebook är en plattform där identiteter inte skiljer sig lika mycket som på äldre chattsidor eller 

spelsiter där användningen av avatarer, bland annat, är mer vanlig. Dessutom är inte olikheter 

bland identiteter något anses som relevant för att besvara forskningsfrågan. Facebook består inte 

av samma sorts anonymitet som andra online-forum, då profiler på Facebook är mer personliga, 

vilket oftast resulterar i ett mer skötsamt beteende än på de andra plattformarna som en produkt 

av dagens konvergerade samhälle där identiteter online och offline inte skiljer sig till samma 

grad som förut (Gradinaru, 2013). 

 

I utförandet av vår observation hämtas inspiration från Kozinets (2010) “Simplified flow of a 

netnographic research project” (s. 61), men det finns en medvetenhet om att undersökningen inte 

följer de netnografiska kraven till fullo och väljer, som tidigare nämnt, istället att benämna 

metoden som en netnografiskt inspirerad observation. Ett av kraven på etnografisk och 

netnografisk observation är att forskaren måste ha en deltagande roll i studien (Kozinets, 2002). 

Studien antar en passiv roll, där observationen sker utan deltagande i interaktionen och enbart 

samlar in materialet som syns. 

 

Under insamlingen av materialet sker en avgränsning till inlägg, från både SVT själva samt 

besökare, under en veckas tid. Besökarinläggen är mer begränsade i sin åtkomst, då man endast 

har tillgång till en viss mängd av de inlägg som publicerats av besökarna. Därför ansågs det att 

en vecka inte var nödvändig gällande just besökarnas inlägg på Facebook, istället används 

inläggen som fanns tillgängliga vilket gjorde det urvalet mer slumpmässigt. Materialet som 

sedan kodas, tematiseras och kategoriseras kommer sedan användas i den slutliga analysen. I 
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analysskedet läggsfokus på själva dialogförandet och fokuset ligger därför snarare på 

interaktionen i kommentarsfälten på varje inlägg än själva inlägget i sig. Det är i 

kommentarsfältet själva interaktionen mellan organisation och publik äger rum och därför anses 

det vara mest relevant för studien. 

 

3.3 Kodning och tematisering 

 
Under arbetet med kodning och tematisering användes en så kallad induktiv innehållsanalys 

(Bryman, 2012) för att ta reda på om det gick att urskilja återkommande mönster och kategorier. 

När kodningsarbetet påbörjades så fanns dock redan en relativt klar bild över vilka koder som 

söktes efter i materialet. Exempelvis hade det redan myntats två bredare teman, eller söktermer, 

det demokratiska uppdraget och publikrelation, där den förstnämnda var baserad på SVT:s 

demokratiska uppdrag som public service-företag och den sistnämnda baserades mycket på 

själva uppsatsens syfte som undersöker SVT:s interaktion med sin publik vilket inkluderar 

relationen och relationsbyggandet med deras publik. Båda av dessa teman var högst relevanta 

sett till forskningens syfte och uppsatsens frågeställningar, samt de teorier och den litteratur som 

redan valts att arbeta med. 

 

I det första temat, det demokratiska uppdraget, hittades koder som exempelvis “oberoende”, 

“fri”, “öppen”, “demokratiska uppdrag” och “transparens”. 

I det andra temat, publikrelation, hittades koder som exempelvis “dialog”, “debatt”, “publikens 

behov”, “lyssna”, “förstå”, “förändra”, “relationsbyggande” och “feedback”.  

 

Därefter uppkom ett tredje tema, varumärke, som hämtades utifrån koderna i datamaterialet som 

samlats in. Detta var med andra ord ett resultat av så kallade in-vivo koder (Hjerm et al., 2014) 

som inte är förbestämda och som inte heller aktivt söktes efter i studiens inledande faser, utan 

som istället presenterade sig utifrån det insamlade materialet när det bearbetades (ibid. ) I detta 

fall var varumärke eller marknadsföring något som inte alls fanns i tankarna innan detta begrepp 

började dyka upp i en väldigt hög frekvens. Det är alltså det som menas med benämningen av 

koderna som in-vivo koder. Det är helt enkelt koder som utvecklats under bearbetningen av 
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materialet. Varumärke-temat baserades på SVT:s uttalade och återkommande målsättning att 

marknadsföra sig själva och sitt utbud på sina sociala medie-kanaler.  

 

I det tredje temat, varumärke, hittades koder som exempelvis “trovärdighet”, “företagskultur”, 

“marknadsföra”, “strategi”, “räckvidd”, “utbud” och “budskap”. Dessa koder fanns det spår av i 

samtliga delar av materialet – intervjuerna, artiklarna och policydokumentet. 

 

Sammanfattningsvis utgicks det alltså inte ifrån ett specifikt förhållningssätt utan det pendlades 

istället mellan olika strategier då det genom arbetet hade försökts utkristallisera ett 

kodningsschema inför bearbetningen av data med hjälp av förbestämda söktermer och dessutom 

lät kodningen vara datadriven utifrån den data som funnits (Hjerm et al., 2014). Dokumenten 

lästes igenom flertalet gånger och sökte efter begrepp som ständigt återkom och som ansågs vara 

nyckeltermer för respektive dokument. Söktermerna som utgicks ifrån övergick sedan till att vara 

namnen på de teman som används i analysskedet. 

 
 
 

3.4 Etiska reflektioner 
 

Synen på internet och sociala medier är idag så pass vardaglig och allmän att det inte går att göra 

några större skillnader på forskning online och offline, det går i stort sett att applicera samma 

etiska överväganden i båda fallen (Fangen & Sellerberg, 2011). Dock menar McKee & Porter 

(2008) att många människor i stor mån tror sig ha en mycket större anonymitet online än offline. 

På Facebook, det sociala mediet som har använts i analysen, är dock identiteten online i princip 

den samma hos individer som den är offline (Gradinaru, 2013). Som en del i SVT:s uppdrag som 

public service-företag ingår det att de ska ha transparens till Sveriges befolkning deras 

handlingar ska vara allmäna (SVT.se). Eftersom policydokumentet samt artiklarna som användes 

fanns öppet för allmänheten på internet så ansågs det inte att någon form av medgivande eller 

anonymitet behövdes kring dessa. Materialet som samlades in på Facebook är också öppet för 

alla att ta del av, men det valdes att anonymisera privatpersonerna som varit involverade i 

interaktionen med SVT:s Facebook-konto. I utförandet av intervjuerna frågades det om 
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möjligheten att använda oss av respondenternas namn i uppsatsen och fick godkännande att göra 

detta. 

 

 
3.5 Validitet och reliabilitet 
 
Forskarens roll i relation till forskningsresultatet ska i så stor mån som möjligt vara objektiv och 

oberoende. Med andra ord så ska en liknande studie med en annan forskare i princip nå samma 

resultat, vilket handlar om reliabilitet inom processen (Hjerm et al. 2014). Eftersom denna studie 

inte baseras på aktivt deltagande så anses det att reliabiliteten ökar vad gäller det insamlade 

materialet, då andra forskare skulle kunna komma till samma slutsatser. Även om forskningen 

kan anses vara subjektiv på så sätt att materialet har tolkats, har det i denna uppsats försökts att 

tydligt lägga fram den mall som utgicks ifrån under tolkningarna. Exempel på dettta är t.ex. den 

anpassade definition av dialog som presenterats. Den ska vara utformad så att olika forskare ska 

komma fram till samma resultat.  

 

När forskaren deltar aktivt så kan resultaten variera beroende på hur han går tillväga i sitt 

deltagande, därför är det observerade materialet mer trovärdigt när det inte har manipulerats på 

något sätt (ibid.). Dock återkommer man här till det som just sades, att tolkningarna av själva 

materialet är subjektiva och kan komma att anses sänka reliabiliteten. Forskaroberoendeidealet 

innehåller också krav på en sorts “genomskinlighet”, där det ska finnas möjlighet att skaffa sig 

insyn i undersökningen så att forskningen kan granskas och ifrågasättas av andra forskare 

(Esaiasson et al. 2012). Problemet med observationer i forskning som genomförs IRL (In real 

life) är att det kan vara svårt att bekräfta vad forskaren faktiskt observerat, då konkret data 

behövs för att verkligen kunna ge forskningen validitet. Detta är dock inget problem när det 

kommer till denna uppsats då all interaktion på SVT:s Facebook-sida som har observerats är 

sparat i form av skärmdumpar. 
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3.6 Reflexivitet 
 
Hansen & Machin (2013) skriver att det främst var under 80-talet när forskarens roll i 

forskningen börjar ifrågasättas gällande objektivitet kring sitt arbete. Det argumenterades att 

forskaren måste vara medveten om sin egen närvaro i forskningen och resultatframställningen. 

En forskare går in i sitt forskningsfält med ett eget kulturellt bagage vilket tvivelslöst kan 

påverka förståelsen och uppfattningen av forskningsprocessen. Allt detta har resulterat i att 

forskare nu reflekterar över sin egen roll i forskningen istället för att låtsas och argumentera för 

sin objektivitet. Detta tillvägagångssätt kallas för det reflexiva tillvägagångssättet och har blivit 

allt vanligare inom, exempelvis, den etnografiska forskningen (ibid.). 

 

På grund av vår roll som forskare i studien om SVT så är studien delvis subjektiv. Under 

observationen av Facebook-innehållet spelar våra egna åsikter, som publik, in i uppfattningen. 

Dessutom har det under processens gång förståtts hur SVT:s arbete fungerar och vilka 

svårigheter som existerar i deras dagliga uppgifter, vilket påverkar uppfattningen av deras 

publikbemötande på Facebook-sidan. 

 

3.7 Metoddiskussion och självkritisk reflektion 

 
I den här delen av kapitlet diskuteras för- och nackdelar med de olika metoderna samt hur vi har 

valt att använda oss av dem. I den senare delen kommer uppsatsen granskas med kritiska ögon, 

samt rollen som forskare.  

 
3.7.1 Metoddiskussion 
 

Grunden i text- och dokumentanalys är att sammanföra text och kontext för att få fram, 

exempelvis, kulturella eller politiska innebörder och betydelser (Fangen & Sellerberg, 2011). En 

av nackdelarna med textanalys är att det kräver total objektivet, vilket kan vara problematiskt för 

en forskare som utför en studie med stort personligt intresse. Metoden har utvecklats till att 
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främst gå mot de kvalitativa hållet, men kvantitativa textanalyser existerar också. Däremot 

argumenteras det för att det kvalitativa och kvantitativa textanalyserna inte går att särskilja, då 

även ifall en kvalitativ analys ligger i fokus så kommer forskaren tänka i termer som “hur ofta?” 

och “vilket möster förekommer mest?” (ibid.). Textanalyser fokuserar mest på det faktiska 

innehållet i texten, snarare än att titta på vad författaren försöker säga. Vikten läggs alltså på 

vilken betydelse orden formar, med andra ord vad en neutral läsare bemöts av (Ekström & 

Larsson, 2012; Fangen & Sellerberg, 2011). I vår studie används dokumentanalys bland annat för 

att analysera konkreta, nedskrivna regler i ett styrdokument och plocka fram dess innebörd. Den 

konkreta innebörden jämförs sedan med hur arbetet går tillväga i praktiken, med hjälp av 

observationen online. 

 

Som tidigare nämnt ansågs det att intervjuer var det mest lämpliga sättet för att samla in 

kvalitativt material från SVT. Under urvalet av respondenter användes snöbollsmetoden där vi 

först kontaktade en person på SVT som sedan skickat oss vidare till en annan, som i sin tur 

hänvisat oss till nästa. Eftersom forskningsfrågan inte kräver någon variation hos respondenterna 

läggs ingen fokus på variation i form av ålder eller kön, utan låter deras arbetsroller få vara 

avgörande istället då vi strävade efter att finna individer som var praktiskt involverade i 

kommunikationen över Facebook. 

 

Observationen online var lämplig eftersom en studie kring Facebook främst utspelar sig på 

internet, vilket innebär att den inte är särskilt geografiskt platsbunden. Valet av denna metod blev 

väldigt uppenbart när valet föll på just en social mediekanal som observationsobjekt. Detta 

fungerar som ett komplment till dokumentanalysen och intervjun, vilket formar en bild av hur 

den praktiska kommunikationen mellan SVT och dess publik faktiskt ser ut. Vi har valt att 

genomföra en icke-deltagande observationsstudie där interaktionen enbart observeras istället för 

att aktivt delta och försöka “provocera” fram en interaktion, vilket är inspirerat av den 

netnografiska observationen (Kozinets, 2010). För att kunna svara på forskningsfrågan om hur 

den praktiska interaktionen mellan SVT och deras publik ser ut behövdes material från deras 

Facebook-sida som i sin tur ställs emot de valda teorierna och det insamlade materialet.  
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3.7.2 Självkritisk reflektion 
 

Den största kritiken som riktas mot studien är att vi som forskare gick in i studien med 

förutfattade meningar angående SVT:s syfte med sin Facebook-användning. Det antogs till en 

början att SVT enbart hade ett syfte med sitt användande, medan de i själva verket hade flera. 

Det behöver inte nödvändigtvis vara något negativt då ansatsen till uppsatsen ändras under 

skrivandets gång, men det kan uppstå en situation där de förbestämda forskningsfrågorna inte 

alltid räcker till och där resultatet kan ge en bredare bild av fenomenet än vad forskningsfrågorna 

önskar. Det antogs i början på studien att teorierna skulle fungera felfritt i analysdelen redan från 

början, men insåg sedan direkt att Kents dialogdefinition samt Grunig och Hunts symmetriska 

tvåvägskommunikation båda presenterar ideal som är svåra, om inte omöjliga, att leva upp till 

som organisation. Detta innebar ett tvång till att syntetisera en anpassad definition utifrån de 

teorier som valts för att göra de mer användbara ur en praktisk synvinkel. I syntetiseringen 

behövdes det helt enkelt väljas bort delar av dialog- och symmetrisk 

tvåvägskommunikationsdefinitionerna som ansågs vara orättvisa eller rent av irrelevanta för en 

organisation som SVT. Detta var inte på grund av en vilja berömma SVT mer än vad de 

kritiseras, utan enbart på grund av att det ansågs att de teorier som utgåtts ifrån inte är lika 

appliceringsbara i praktiken som i teorin.   

 

På grund av det relativt smala forskningsfältet gällande public service och dess dialogförande 

över sociala medier så fanns det inte många andra studier vi kunde jämföra och stärka vårt 

resultat gentemot. Exempelvis skulle det gått att jämföra resultatet med resultatet från andra 

studier som berör public service och dialogförande, vilket hade stärkt denna studie och dess 

resultat ytterligare. En sista aspekt där det anses finnas utrymme för självkritik är mängden 

insamlat material och den korta tidsram när materialet samlades in. Kritiken skulle kunna riktas 

mot att tidsramen är för kort för att resultatet ska kunna dras till det generella. Även om det anses 

att det finns tillräckligt med material för att kunna se hur SVT interagerar med sin publik är detta 

något det finns en medvetenhet kring och som tas hänsyn till. 
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4. Resultat och analys 
 
För att vara så tydliga som möjligt och att underlätta analysen har den delats in i fyra olika delar. 

Dessa delar är SVT:s uttalade kommunikation, SVT:s kommunikation i praktiken, En jämförelse 

mellan SVT:s kommunikation och dialogdefinitionen samt SVT:s kommunikation utifrån 

dialogdefinitionen. I den första delen redogörs det för hur SVT själva definierar dialog och hur 

de valt att presentera sina egna ambitioner vad gäller dialog i såväl skriftliga handlingar som 

muntliga intervjuer. I den andra delen presenteras hur SVT:s kommunikation ser ut i praktiken 

genom att visa det insamlade materialet från observationen gjord på SVT:s Facebook-sida. Den 

tredje och fjärde delen innehåller en jämförelse mellan de två första delarna där det jämförs hur 

SVT:s kommunikation i teorin står sig mot deras kommunikation i praktiken och sedan jämför 

deras kommunikation som helhet med dialogdefinitionen. Den sista delen blir således en mer 

systematisk analys där SVT:s kommunikation på ett konkret sätt ställs mot dialogdefinitionen.   

 
 
4.1 SVT:s uttalade kommunikation 

 
 

Utförandet av analysen av textdokument samt intervjuer utgår ifrån syftet - att förstå hur SVT 

vill kommunicera på sin Facebook-sida. Genom att använda tre olika informationskällor, i detta 

fall intervjuerna, policydokumentet och de två artiklarna, skapas en bredare kunskap gällande 

SVT:s både muntliga och skriftliga syn på kommunikation.    

I genomförandet av intervjuer och textanalys av styrdokument samt artiklarna utkristalliserades 

tre generella teman som genomsyrar materialet som samlats in. Dessa teman är det demokratiska 

uppdraget, publikrelation och varumärke. Inom varje tema har det identifierats olika 

nyckelbegrepp, efter att ha läst igenom dokumenten flertalet gånger, som kopplas till det 

teoretiska ramverket som valdes till studien. Därav kommer textanalysens resultat och materialet 

från intervjuerna att ställas mot observationen i detta kapitel av uppsatsen. 
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4.1.1 Det demokratiska uppdraget 
 
 

SVT är såklart väl medvetna om sitt demokratiska uppdrag som public service och detta framgår 

tydligt i allt material som samlat in. I samtliga textdokument, så som artiklar och 

policydokument, förekommer meningar om hur organisationens kommunikationsarbete ska vara 

oberoende samt förespråka en fri och öppen debatt i samhället. De vill skapa “en kultur som 

känns välkomnande och öppen för publiken” (Hanna Larsson 2015). Målsättningar som 

transparens nämns också, samt att visa respekt och att agera som en “positiv kraft i samhället” 

(Policydokument 2011) 

 

I såväl textdokument som i intervjuer hörs det tydligt att SVT:s egna bild av deras Facebooksida 

går att likna vid de deliberativa förespråkarnas syn på demokrati som ett öppet torg där 

människor kan diskutera och argumentera fritt och öppet.  

 

 

“Våra trådar ska kännas välkomande för alla och alla ska 

ha möjligheten att kunna säga vad de tycker [...] men det 

är samtidigt viktigt att SVT känns närvarande hela tiden 

för att människor verkligen ska våga säga vad de tycker” 

  - Susanna Dahlstrand 

 

 

Enligt modellen för deliberativ demokrati är det viktigt att hålla ett jämnt maktförhållande där 

där ingen intressent ska kunna sätta sig över en annan (Habermas, 1996). När SVT modererar sin 

Facebook-sida och, enligt dem själva, tvingas kännas närvarande för att publiken ska våga säga 

vad de tycker, går det att ställa sig frågan om de ändå inte har en högre maktposition. Även om 

detta kan kännas ofrånkomligt, med tanke på SVT:s ansvar som ledare för sin egen Facebook-

sida, är detta maktförhållande, enligt Kent och Taylors definition (2002) något som inte är 

optimalt för dialogskapande. Vad som är problematiskt är att den högre maktpositionen är svår 
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att undvika sett till SVT:s redan höga status som organisation, vilket direkt gör dialogförande till 

en svåruppnådd process. 
 

 
4.1.2 Publikrelation 
 
Dialogförandet med publiken för att stärka relationerna mellan de båda parterna är ytterligare en 

aspekt som organisationen anser är viktig att ta hänsyn till i sitt kommunikationsarbete: 

 

 

“(...) SVT måste också lyssna, förstå och förändra sig utifrån 

publikens behov. Därför söker SVT aktivt dialog med publiken” 

- Policydokument 2011 

 

Dessa ord, tagna ifrån policydokumentet, påvisar tydligt att SVT söker en interaktiv dialog med 

publiken samt att de vill ta till sig av publikens tankar och behov. Dessutom poängterar de att 

deras intentioner är att verka för “fri, öppen och kritisk debatt i samhället” (Policydokument 

2011) samt att de även söker diskussioner med publiken (Hanna Larsson 2015). Just begreppen 

debatt och diskussion är begrepp som Burchell och Cook (2006) menar är motsägelsefulla i 

relation till dialog, då debatt samt diskussion handlar om att övervinna andras argument och 

dialog snarar handlar om att uppnå en gemensam förståelse. Självklart är det naturligt att SVT på 

sitt eget forum vill vara aktiva inom både debatter, diskussioner och dialoger med publiken. 

Däremot är det just uttrycket dialog som används i störst utsträckning och därför kan det tittas 

närmare på vad just SVT menar med begreppet dialog. En intressant aspekt är dock hur SVT 

använder begreppen debatt, diskussion och dialog relativt synonymt i sina dokument, något som 

verkligen skiljer sig sett till hur teorierna hanterar begreppen. Exempelvis menar Kent och 

Taylor (2002) att dialog och debatt inte får blandas ihop, eftersom det är två helt olika processer 

där debatt främst handlar om att övertyga den andra parten till skillnad från dialog som snarare 

bygger på att förstå sig på motparten. 
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SVT:s Susanna Dahlstrand menar att dialog kan definieras på olika sätt och menar att de 

dagligen för dialog i form av att svara på vad hon väljer att kalla för “kundtjänstfrågor” och en 

annan form av dialog det hon kallar för “Public service-dialog” som mer handlar om att svara på 

kommentarer angående deras innehåll och hur detta förhåller sig till deras uppgift som Public 

service-bolag (Susanna Dahlstrand, intervju, 2015). Med begreppet dialog menar även SVT att 

de behöver lyssna på publiken att ta till sig av deras åsikter samt feedback. De har en specifik 

grupp som jobbar med att regelbundet rapportera in till organisationen vad publiken tycker och 

tänker (Hanna Larsson, intervju, 2015). Här identifieras ytterligare en intressant punkt - SVT 

använder begreppet dialog på ett relativt normativt sätt, där de verkar syfta på att en interaktion i 

sig automatiskt innebär dialog mellan de två inblandade parterna. 

 

I artiklarna syns det tydligt att kommunikatörerna på SVT diskuterar och frågar sig samma saker 

gällande hur dialogförandet på SVT går till. Citaten nedan är från de två respektive artiklarna: 

 

 

Varje fråga vi ställer får mängder av svar, och vad lär vi oss 

av dem? Hur svarar vi? Svarar vi? Jo, absolut, i vissa fall 

lyssnar vi och agerar oerhört bra, men hur kan vi då sprida 

den kunskapen vidare? 

- Rasiwala 2013 

 

Vi vill också bygga relation och skapa dialog i sociala 

medier. Tar vi till oss feedbacken? Drar vi slutsatser av 

den? Ser och lyfter vi konstruktiva inlägg för att skapa en 

kultur som känns välkomnande och öppen för publiken? 

Och – svarar och förklarar vi? 

- Hanna Larsson 2015 

 

 

I dessa två citat syns det tydligt att det finns likheter i deras resonerande kring hur dialogen ska 

föras, vilket tyder på att samma svårigheter som påträffades 2013 fortfarande existerar år 2015. 
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Detta visar på att det i SVT:s fall finns ett tydligt dilemma när det kommer till att skapa 

förutsättningar för en fungerande dialog på Facebook.  

 

Enligt både Kents modell för dialog och Grunig och Hunts modell för Symmetrisk 

tvåvägskommunikation nämns det vikten av att båda parter, i detta fall SVT och deras publik, 

gör sitt yttersta för att ta till sig av den andres åsikter och önskemål. Detta skulle kunna liknas 

vid en symbol för en jämnt balanserad maktrelation mellan parterna och lägger grunden till såväl 

god dialogförutsättning som en symmetrisk tvåvägskommunikation (Kent & Taylor, 2002; 

Grunig & Hunt, 1984). I citaten diskuterar de huruvida de tar till sig av feedbacken från 

publiken, något som Susanna Dahlstrand och Hanna Larsson båda kommenterar i sina respektive 

intervjuer (2015) att de faktiskt gör i praktiken. Ett exempel som nämns är när det varit stor 

förvirring kring sändningarna av TV-serien Homeland, eftersom de har en veckas 

sändningsuppehåll i USA på grund av Thanksgiving, där de behövt ändra sitt sändningsupplägg 

på önskemål av publiken. Sett ur en teoretisk synvinkel så är dessa praktiska frågor i grund och 

botten inte ett dialogförande och denna interaktion i sig baseras inte på deras demokratiska 

uppdrag. Även ifall SVT vill föra dialog med sin publik så existerar inte alltid förutsättningarna i 

situationer som dessa, eftersom interaktionen i sig inte tillåter mycket annat än ett faktuellt svar 

på en fråga om sändningstider.  

 

SVT:s Facebook-sida modereras just nu av en specifik grupp inom SVT som kallas för 

Tittarservice. Det är Tittarservice som svarar på de flesta frågor och som sköter i stort sett all 

kommunikation på SVT:s Facebook-sida (Susanna Dahlstrand, intervju, 2015).  

Solis & Breakenridge (2009) skriver i sin bok Putting the public back in public relations att det 

kan vara en fördel för en organisation att ha så kallade Community managers, ett litet antal 

nyckelpersoner som sköter all kommunikation och alla konversationer med publiken. På så sätt 

kan man hålla längre och personligare kontakt med sin publik (Solis & Breakenridge, 2009). Hos 

SVT skulle detta kunna skötas av ett mindre gäng individer som med en simpel namnsignatur 

visar vem det är bakom varje meddelande. Detta för att skapa en starkare relation med publiken, 

men också för att göra SVT:s svar mer personliga och därmed skapa en jämnare maktrelation 

genom att hamna på publikens nivå. Detta överensstämmer med Kents argument för att de båda 

parterna måste ha samma maktförutsättningar för att skapa villkor för dialog och att alla 
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inblandade parter måste ses som individer snarare än objekt (Kent & Taylor, 2002). Däremot går 

det att diskutera hur personlig kommunikationen egentligen kan bli när det gäller frågor 

kopplade till utbudet eller sändningsuppehållet. Exempelvis framkommer inte alltid individuella 

åsikter inom dessa frågor, vilket i sin tur gör att interaktionen återigen blir “mekanisk” i form av 

tekniska frågor och svar. 

 

 
4.1.3 Varumärke 
 
Utöver deras intentioner kring sitt demokratiska uppdrag och publikrelationer lägger SVT stor 

vikt i att marknadsföra sitt utbud och programinnehåll på sin huvudsakliga Facebook-sida. Redan 

innan inläggen läggs ut på Facebook är det bestämt huruvida målsättningen är att få klick, likes, 

delningar eller kommentarer (Hanna Larsson, intervju, 2015). 

 

 

“(...) vi på SVT Kommunikation arbetar med att aktivt 

marknadsföra vårt utbud i kanaler som Facebook och 

Twitter” 

- Rasiwala 2013 

 

“Där är vår målsättning att nå en så bred räckvidd som 

möjligt, där är vår primära uppgift att öka kännedommen om 

SVT och vårt utbud.” 

- Susanna Dahlstrand 

 

 

 

SVT uttalar sig gång på gång i det insamlade materialet vikten av att marknadsföra sig själva och 

sitt varumärke genom att maximera sin räckvidd på Facebook. De arbetar mycket med olika 

algoritmer som styr vilka inlägg som visas och i vilken utsträckning. Dessa algoritmer förändras 
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frekvent vilket kräver ett ständigt arbete för att förhålla sig till förutsättningarna som Facebook 

sätter för spridningen av inlägg (Hanna Larsson, intervju, 2015).  

 

Policydokumentet (2011) poängterar att SVT vill uppnå trovärdighet kring sitt varumärke genom 

öppenhet och genom att vara kommunikativa som organisation. Detta går också hand i hand med 

deras uppdrag som public service-bolag där transparens är en väldigt viktig aspekt i deras 

kommunikationsarbete. 

 

 

4.1.4 Dialogparadoxen 
 

När SVT:s demokratiska uppdrag som public service-utgivare kolliderar med deras ambition att 

föra dialog med deras publik uppstår vad som väljs att kalla för en dialogparadox.  

Eftersom SVT:s uppdrag innehåller ett ansvar gentemot hela Sverige (Policydokument, 2011), 

vore det odemokratiskt att inte nå ut till så många som möjligt så att inte alla kan ta del av det. 

För att kunna nå ut till så många som möjligt krävs det marknadsföringsåtgärder. De 

representanter från SVT som talats med har alla nämnt att marknadsföring och ett stärkt 

varumärke är en stor anledning till att SVT överhuvudtaget finns på Facebook (Susanna 

Dahlstrand, intervju, 2015; Hanna Larsson, intervju, 2015). Det faktum att SVT söker spridning 

kring sitt utbud är i sig självt inte en del av dialogförandet eftersom det är en annan sorts agenda. 

Kent och Taylor (2002) menar att parterna inom ett dialogförande inte får se det som en process 

som handlar om vinst eller förlust, utan fokus måste ligga i att uppnå en gemensam förståelse. 

Marknadsföringen med fokus på räckvidd och spridning kan klassas som en “vinst” för SVT 

eftersom marknadsföringen inte nödvändigtvis behöver grundas i en tvåvägskommunikation. 

Eftersom SVT med olika inlägg har olika ambitioner såsom målsättningar gällande bland annat 

antal likes och kommentarer, är inte varje inlägg ens tänkt att öppna upp för dialog utan istället 

tänkt att skapa stor spridning. Interaktionen med publiken är fortfarande aktiv, men den är främst 

enkelriktad med ett fokus på att synas och höras snarare än att se och lyssna. Detta syftar snarare 

på en sorts envägskommunikation där SVT enbart agerar sändare genom sin marknadsföring, 

vilket inte alls efterliknar den symmetriska tvåvägskommunikationen som Grunig och Hunt 

presenterar (1984). 
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Paradoxen uppstår alltså när SVT, för att överhuvudtaget kunna ha en publik att föra en dialog 

med, måste frångå de grundläggande principerna i ett dialogförande och marknadsföra sig själva 

för att på så sätt uppnå den räckvidd de eftersträvar.  

 

 
4.2 SVT:s kommunikation i praktiken 

 
I denna del av analysen presenteras hur SVT kommunicerar i praktiken. Med praktiken menas på 

den Facebook-sida där observationen genomfördes. Därför baseras materialet som presenteras 

här främst ifrån den information som framgick med observationen, både vad gäller inlägg från 

SVT och besökarinlägg från publiken med tillhörande kommentarer. Under dagarna då innehållet 

undersöktes, den 9:e till den 12:e december, varierade antalet inlägg från SVT per dag men totalt 

sett fann vi 35 stycken inlägg under den valda perioden. Antalet inlägg från besökarna varierade 

också per dag, under perioden 21:a till 24:e november, och totalt sett var det 60 stycken 

besökarinlägg på Facebook-sidan. Fokus valdes att läggas på att analysera de inlägg där det blev 

interaktion mellan SVT och dess publik, då inläggen som inte lockade kommentarer från båda 

parter inte känns relevanta då de inte är lika givande att applicera teorierna på. Det kommer 

således inte ges några exempel på inlägg som inte lockade kommentarer från både SVT och 

deras publik, dock kommer dessa att kommenteras under rubriken Utebliven interaktion (4.2.2).   

 

Inledningsvis ges exempel på de sorters inlägg SVT gör på Facebook, men har valt att fokusera 

främst på interaktionen i kommentarsfältet för att det är där själva dialogen ges utrymme att 

föras. Där kommer det primärt tittas på SVT:s kommentarer, men även på besökarnas 

kommentarer eftersom det enligt Kent och Taylor (2002) krävs att båda parter har en 

dialogsökande ambition för att dialog ska kunna föras. 

 

Dialogdefinitionen som presenterades i samband med de analytiska ramverken i kapitel 2 (punkt 

2.3.2) används när SVT:s kommentarer och deras interaktion med publiken analyseras. 
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4.2.1 Inlägg från SVT och dess besökare 
 

I denna del presenteras, exemplifieras och analyseras de inlägg och kommentarer som har tagits 

från SVT:s Facebook-sida under de valda perioderna. Med de valda inläggen och tillhörande 

kommentarerna är tanken att ge en tydlig inblick i hur inlägg och kommentarer kan se ut på 

SVT:s Facebook-sida vilket underlättar förståelsen för läsare av denna uppsats.  

 

I Tabell 1, som syns här under, visas hur många av de inlägg som valdes ifrån SVT och 

besökarna som resulterade i interaktion i form av kommentarer. Inläggen som sorterades under 

“Icke interaktion” tas inte med som exempel i analysen men kommer, som vi nämnt tidigare, att 

kommentera dessa inlägg längre ner under Utebliven interaktion (4.2.2). Med tanke på mängden 

inlägg där det blev interaktion kommer vi inte heller presentera ett exempel per inlägg, utan 

använder de inlägg vi anser är mest relevanta för studien. 

 

 

 Interaktion Icke interaktion Totalt 

SVT:s inlägg 13 22 35 

Besökarinlägg 27 33 60 

 

Tabell 1: Interaktionsfrekvens 
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Bild 1 och Bild 2: Kommentarer på SVT-inlägg 

 

I de exempel som ges ovan, Bild 1 och Bild 2, har SVT interagerat i kommentarsfältet med några 

av sina besökare gällande årets julkalender. I denna interaktion kan det pekas ut tre olika steg i 

kommunikationen mellan organisationen och publiken. SVT inleder med att, på ett skämtsamt 

sätt, besvara ett klagomål från en besökare. Den lättsamma tonen i SVT:s första kommentar, i 

kombination med användningen av smileys och ett personligt bemötande genom att nämna 

besökaren vid namn, så kortar SVT ner avstånden mellan sig själva som organisation och den 

enskilda individen. Detta innebär i sin tur att maktfördelningen jämnas ut, då SVT bemöter 

individen på dennes egna nivå. Därefter, i den andra av SVT:s tre kommentarer, så visar SVT 

tecken på acceptans gentemot besökaren åsikt genom att skriva “All respekt för det Fredrik” och 
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därefter fortsätter på ämnet som besökaren startade interaktion samt använder smileys för att 

hålla tonen informell och på samma nivå som individen. I den tredje och sista kommentaren 

verkar SVT känna av det fortsatt negativa bemötandet från besökaren och väljer i detta skede att 

anta en mer formell och argumenterande ton där de försöker förklara situationen kring 

julkalendern, att i år har responsen varit positiv överlag men att alla såklart inte alltid är helt 

nöjda med programmen. I denna kommentar använder SVT inga smileys, vilket tyder på att de 

vill visa upp seriositet i sin argumentation och inte heller vill provocera besökaren genom att 

bibehålla en lättsam ton för länge. Med detta tillvägagångssätt där de på ett konkret sätt förklarar 

att responsen de fått har varit såväl positiv som negativ, men övervägande uppskattad, försöker 

SVT övertyga snarare än att övertala besökaren. 

 

Enbart i exemplet som visas i Bild 1 och Bild 2 så uppfylls samtliga av våra kriterier för 

dialogförande, då SVT håller en personlig och välkomnande atmostfär i kommunikationen, SVT 

strävar efter att maktfördelningen ska kännas så jämn som möjligt, de besvarar inlägg där 

besökarna har annorlunda åsikter genom att visa acceptans och med tonen som de har prioriterar 

SVT att försöka övertyga besökaren istället för att aggressivt övertala denne. 

 

 

 
Bild 3: Kommentarer på SVT-inlägg 

 

I Bild 3 syns ett exempel på när SVT interagerar med en besökare och knyter in sina 

marknadsföringsintentioner i kommunikationen. I detta fall får SVT en fråga kring 

programupplägget på julafton och blir sedan hälsade “Glad Lucia”. SVT bemöter besökaren 
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genom att nämna personen vid namn och besvarar frågan med en förklaring. Därefter passar 

SVT på att rekommendera en länk till SVT Play och deras Luciasändning. Här syns ett tecken på 

när intentionerna att föra dialog och intentionen att marknadsföra sig själva knyts ihop, då 

besökaren inte specifikt hade bett om programlänken. Enligt vår dialogdefinition så bör ingen 

utnyttja dialogförande för sin egen vinning, vilket i detta fall skulle kunna tolkas 

programrekommendationen som då den är en del av SVT:s marknadsföring. I denna situation bör 

det nämnas att sammanhanget ändå var relevant, då det var Lucia just den dagen och inlägget 

berörde just detta.  

 

Här syns ett exempel på det som tidigare kallades för “dialogparadoxen”, där SVT:s 

demokratiska uppdrag som public service-företag ställs emot deras ambition att föra dialog och 

marknadsföra sitt varumärke. Som tidigare nämndes så är marknadsföring en av de stora 

anledningarna till att SVT överhuvudstaget existerar på Facebook men samtidigt uttrycker de 

tydligt att de aktivt vill föra dialog med publiken. Dessa två intressen kan motverka varandra, 

eftersom en av aspekterna bakom dialog är att ingen ska försöka utnyttja den för egen “vinning”. 

Samtidigt vill SVT som public service-företag sprida sitt utbud till så många som möjligt som en 

del av deras demokratiska uppdrag.  

 

Fortsatt konstateras att SVT varken söker eller kan uppnå någon form av ekonomisk vinst genom 

sin marknadsföring eftersom de redan är statligt finansierade. Därför har vi svårt att se deras 

marknadsföring ur samma perspektiv som ifall ett kommersiellt mediebolag hade gjort samma 

sak. 
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Bild 4: Interaktion på ett besökarinlägg 

 

Ovan, i Bild 4, syns ett besökarinlägg där besökaren i fråga kritiserar SVT:s val av julvärd år 

2015. Eftersom Facebook inte alltid visar kommentarerna i kronologisk ordning så har vi 

arrangerat om ordningen här ovanför så att det ska vara strukturerat och lättare att följa.  

Det syns, som sagt, i bilden att besökaren ställer en fråga gällande valet av julvärd - en fråga som 

SVT väljer att inte svara på. Även om frågan i detta fall kan anses vara något provocerande och 

tydligt visar upp en besvikelse hos besökaren anses den vara tillräckligt relevant för SVT att 

svara på. Men det kommer inget svar från SVT på den frågan, istället lägger SVT fokus på 

besökarens följdfråga som egentligen inte är relevant sett till ämnet i inlägget. Under SVT:s svar 

syns reaktioner från andra besökare som är frustrerade över att SVT väljer att ignorera frågan. I 
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detta fall ser vi vikten av att SVT faktiskt svarar på de frågor som ställs. I detta fall, när de 

undvek frågan, öppnade det upp för kritik från andra besökare och sprider missnöjet. 

I vår definition av dialog är det viktigt att SVT lyssnar på besökarna och bemöter deras frågor 

och åsikter, även de gånger när de inte håller med besökaren eller har en annan syn på något. 

Detta är en viktig aspekt gällande relationsbyggandet, där SVT bör tänka långsiktigt istället för 

kortsiktigt i liknande situationer. 

 

 

4.2.2 Utebliven interaktion 
 

Även när SVT lever upp till sin del i skapandet av förutsättningar för dialogförande så krävs det 

fortfarande att publiken, den andra parten inom dialogförandet, också bidrar till samtalet. Kent & 

Taylor (2002) menar att båda parterna inom en interaktion måste vara involverade och försöka 

sträva efter gemensam förståelse för att interaktionen ska få klassas som dialog och i flertalet av 

fallen har vi lagt märke till att vissa besökare inte strävar efter någon form av relationsskapande. 

I dessa situationer är det självklart svårt för SVT att föra dialog med dessa besökare, dock finns 

det möjlighet för interaktion. Även om de inte har resurser att svara på alla inlägg och 

kommentarer som de får - och på så sätt måste selektera och välja att svara på de inlägg och 

kommentarer de anser mest relevanta - skulle de kunna bidra positivt i relationsbyggandet med 

deras publik. Genom att svara på frågor de egentligen inte anser vara de mest relevanta kommer 

de inte bara kunna bygga vidare på relationen med individen bakom det enskilda inlägget, men 

även den stora massan som kan se hur SVT har besvarat individen. Eftersom interaktionen på 

SVT:s Facebook-sida inte är privat så syns samtalet för alla besökare, vilket också går att koppla 

till SVT:s varumärke där de vill framstå som en öppen och välkomnande organisation. 
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4.3 En jämförelse mellan SVT:s kommunikation och 
dialogdefinitionen  
 

Efter att ha tittat på hur SVT vill kommunicera i teorin såväl som i praktiken kommer vi i de två 

följande avsnitten av analysen jämföra SVT:s uttalade kommunikation med deras 

kommunikation i praktiken, för att sedan titta ytterligare på hur kommunikationen förhåller sig 

till dialogdefinitionen. Denna del av analysen ämnar alltså att besvara frågan kring hur SVT:s 

kommunikation kan bli förstådd med hjälp av akademiska teorier gällande ideal som dialog och 

symmetrisk tvåvägskommunikation. Under genomförandet av jämförelsen mellan teori och 

praktik används de teman som användes i analysen av SVT:s kommunikation i teorin (4.1). De 

tre teman som används är Det demokratiska uppdraget, Publikrelation och Varumärke. 

Anledningen till att vi återigen använder oss av dessa teman är för att verkligen kunna koppla 

samman deras påstådda kommunikation under vardera tema med den kommunikation de för i 

praktiken. När det sedan kollas på hur SVT:s kommunikation står sig mot dialogdefinitionen 

kommer vi på ett systematiskt sätt ställe definitionen mot SVT:s kommunikation punkt för punkt.  

 

Det demokratiska uppdraget 
Förutom målsättningar om att vara transparenta, välkomnande och respekterande säger Susanna 

Dahlstrand (Intervju, 2015) att det är “viktigt att SVT känns närvarande hela tiden för att 

människor verkligen ska våga säga vad de tycker”. Något som har märkts under observationerna 

av SVT:s Facebook-sida är att SVT gillar i stort sett samtliga kommentarer de får på sina inlägg. 

Ett exempel på detta ser ni i Bild 5 nedan.  

Detta är något som kopplas ihop med att SVT själva vill att besökarna ska känna av deras 

närvaro. Genom att gilla besökarnas kommentarer ger SVT bekräftelse på att de gillar vad 

besökarna skriver såväl som en bekräftelse på att de har sett och tagit del av kommentaren.  

 

 
Bild 5: SVT gillar detta 
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SVT menar att de vill verka för “fri, öppen och kritisk debatt i samhället” (Policydokument 

2011), en debatt som de i slutändan själva inte helt kan ta del av på grund av sin status som 

politiskt oberoende där de inte aktivt bör ta någon sida inom diskussioner. Detta i sig kan vara 

problematiskt då den kritiska debatten i sig även kan beröra SVT som organisation eller deras 

utbud. Det faktum att de vill främja och uppmuntra kritisk debatt ingår även i deras demokratiska 

roll som public service-bolag (SVT.se), vilket gör det extra känsligt i det fall debatterna rör SVT 

själva.  

 

Precis som teorierna kring deliberativ demokrati så vill SVT skapa en plats för diskussion och 

dialog som kan påminner om ett öppet torg eller gemensam samlingsplats för samhällelig debatt. 

Trots att SVT själva inte kan ta del av debatten så bör de förse svenska folket med en plats där 

dessa samtal kan äga rum, vilket deras Facebook-sida representerar. 

 

Det har setts att SVT:s Facebook-sida faktiskt kan fungera som en plats för samhällelig debatt. I 

många fall vi sett genom vår observation har kommentarsfältet efter ett inlägg fyllts med 

hundratals kommentarer från olika besökare. I dessa situationer interagerar inte alltid SVT med 

kommentarer, men visar, som tidigare nämnt, sin närvaro genom att dela ut likes till besökarnas 

kommentarer. Detta kan ske utan att aktivt ta sida inom diskussionen och därför håller sig SVT 

borta från att behöva ta ställning. I flera av fallen går interaktionen till precis så här, där SVT 

låter samtalen fortgå bland besökarna utan någon större inblandning från deras sida. 

 

En annan aspekt i frågan om att erbjuda en plats för samhällelig debatt är att på ett korrekt sätt 

moderera och hålla forumet rent från opassande inlägg och kommentarer som genom att vara 

t.ex. rasistiska eller gå emot människors rättigheter hota den demokratiska jargong SVT strävar 

efter att ha på sin Facebook-sida. Hanna Larsson beskriver i intervjun (2015) en syn på internet 

som politiskt högervriden. Vilket hon menar gör att SVT ofta blir anklagade för att vara 

vänsterpolitiska i sitt agerande medan de enligt henne i själva verket är helt politiskt oberoende 

och istället ser upp till, och värnar om, mänskliga rättigheter som en självklar del i sitt 

demokratiska uppdrag (Hanna Larsson, intervju, 2015).  
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Publikrelation 

Susanna Dahlstrand menar i intervjun (2015) att en stor del av SVT:s “dialog” går till att besvara 

frågor från publiken, som exempelvis “kundtjänstfrågor” och “public service-frågor”, där de 

förstnämnda berör allmänna frågor och de sistnämnda berör frågor om rollen som public service 

och hur deras upplägg förhåller sig till denna roll. Rollen som frågebesvarare gentemot publiken 

sätter enligt Kent och Taylor (2002) däremot SVT i en omedelbart högre maktroll än publiken 

vilket gör maktfördelningen ojämn. Det är i princip omöjligt för SVT att undkomma den högre 

maktrollen på Facebook eftersom det är deras egen Facebook-sida och SVT som organisation 

står för utbudet som presenteras där, vilket innebär att deras utgångspunkt redan ger dem en 

högre status än besökarna. Detta försöker SVT justera genom att närma sig publiken med det 

personliga tillvägagångssätt de oftast använder sig av, där de bemöter individer med namn och 

en informell ton bland annat i form av smileys, vilket också ger intrycket av SVT som en öppen 

och välkomnande organisation. 

 

Enligt dialogdefinitionen är det viktigt att SVT lyssnar och tar till sig av vad publiken säger. I 

intervjuerna med Susanna Dahlstrand och Hanna Larsson framkom det att praktiska förändringar 

faktiskt har inträffat tidigare, efter påpekningar av publiken. Ett exempel är den tidigare nämnda 

situationen kring TV-serien Homeland, där det rådde stor förvirring kring sändningarna då de i 

USA har sändningsuppehåll i en vecka kring Thanksgiving. Detta var den svenska publiken 

missnöjda med, då Thanksgiving generellt sett inte firas i Sverige, och därför valde SVT att 

anpassa sig till publikens önskemål och löste situationen. Det är självklart svårt för publiken att 

veta när det faktiskt sker en förändring. Det SVT kan göra är att faktiskt visa publiken att de tagit 

del av publikens idéer genom att bekräfta åsikterna bland besökarnas kommentarer och därmed 

visa att de hört publikens tankar. 

 

Som nämndes tidigare i uppsatsen så skulle en optimal lösning för att både jämna ut 

maktbalansen och skapa en starkare relation med publiken vara att signera varje inlägg med 

namnet på personen som publicerar det. Detta skulle bidra till ett såväl välkomnande som 

personlig atmosfär på sidan, samtidigt som skulle bidra till en starkare relation mellan SVT och 

deras publik (Solis & Breakenridge, 2009). I några situationer har SVT avslutat inlägg genom att 

signera dem med “/redaktionen”, vilket genast inger en personligare bild av SVT, där en starkare 
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relation kan byggas (ibid.). Som tidigare nämnt skulle ett namn enligt Solis och Breakenridge 

(2009) göra SVT ännu personligare och därmed skulle publiken få en helt ny syn på SVT:s 

kommentarer. 

 

När SVT:s dialogförande med publiken fungerar så finns det tydliga likheter med Grunig och 

Hunts (1984) symmetriska tvåvägskommunikation, där SVT inte är den självklara sändaren och 

publiken inte är den självklara mottagaren. Istället blir de två grupper som kommunicerar med 

varandra på ett jämbördigt sätt. Då strävar SVT efter att förstå sig på publiken och dessutom 

förändra sig utifrån publikens önskemål. 

 

Varumärke 

Organisationen uttrycker på samtliga plan sina ambitioner med att marknadsföra sig själva och 

sitt utbud över de sociala mediekanalerna, vilket också tydligt speglas på Facebook-sidan där 

majoriteten av alla inlägg är programrekommendationer med länkar till antingen SVT.se eller 

SVT Play. Här råder ingen större diskrepans mellan hur organisationen uttryckligen vill 

kommunicera och hur de faktiskt kommunicerar i praktiken. Det som däremot går att diskutera är 

huruvida Facebook är en lämplig kanal för båda marknadsföring och dialogförande? Exempelvis 

talar Kent och Taylor (2002) om hur ingen av dialogdeltagarna får utnyttja den andra parten i 

dialogförandet för egen vinning. Som vi tidigare har diskuterat så går marknadsföring att tolka 

som en “vinst” för SVT, eftersom de söker spridning på sitt utbud och därmed har ytterligare 

intentioner än att förstå just hur publiken tänker. Ur detta perspektiv skulle SVT behöva välja det 

ena eller det andra - marknadsföring eller dialogförande.  

 

Däremot så innebär SVT:s demokratiska roll som public service-företag att spridningen, som 

resultat av marknadsföringen, gynnar både organisationen och dess publik. Eftersom SVT både 

är finansierat av publiken och har uppgiften att tjäna allmänheten går det att koppla samman en 

“vinst” hos SVT med en “vinst” hos publiken. Därmed utnyttjar inte SVT dialogen för egen 

vinning utan snarare för sin demokratiska uppgift och för samhällets bästa. Detta skapar en 

situation som går att relatera till det som tidigare valts att kallas för “dialogparadoxen” (4.1.4) 

där SVT:s marknadsföring är nödvändig för SVT och höjer värdet på dialogen snarare än sänker 

den.   
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På grund av Facebooks upplägg med algoritmer kring spridning och räckvidd brukar spridningen 

av inlägg främjas när det blir mycket interaktion i form av likes, kommentarer eller delningar 

(Hanna Larsson, intervju, 2015). När SVT har som mål att föra dialog och dessutom engagera 

publiken genom att ställa frågor om deras åsikter och dylikt så blir detta automatiskt en del av 

deras marknadsföring då vänner till de besökare som interagerar hos SVT kan se inlägget i sin 

Facebook-feed. Dialogförandet och marknadsföringen blir i det här fallet inte så separerade, då 

de båda triggar varandra. Publiken deltar alltså i SVT:s marknadsföring på Facebook, då de 

själva är med och påverkar spridningen med sitt interagerande. 

 

Marknadsföringsaspekten i SVT:s kommunikationsarbete går däremot inte att likna så mycket 

vid den symmetriska tvåvägskommunikationen, utan förknippas snarare med 

informationsmodellen eller den asymmetriska tvåvägskommunikationen (Grunig & Hunt, 1984). 

Dessa två modeller baseras som bekant på att det finns en tydlig sändare och en tydlig mottagare, 

vilket blir fallet när SVT presenterar sitt utbud och söker spridning på detta. Möjligtvis resonerar 

SVT:s marknadsföring mer med den asymmetriska tvåvägskommunikationen, där ett feedback-

system fortfarande ingår trots att maktfördelningen är relativt obalanserad (ibid.). 

 

4.4 SVT:s kommunikation utifrån dialogdefinitionen 
 

Här under behandlas dialogdefinitionen och de fyra kännetecken som utkristalliserats diskuteras 

för bedömningen av SVT:s dialogförande. Med andra ord genomförs en mer systematisk analys 

där SVT:s kommunikation på ett konkret sätt ställs mot dialogdefinitionen.   

 

 

1. Kommunikationen ska vara välkomnande och personlig 

 

SVT kommunicerar till största del med en trevlig och välkommande ton. När de svarar på 

publikens kommentarer svarar de övervägande gånger med namnet på den som svaret riktar sig 

till och tenderar ofta till att ställa följdfrågor samt vidare diskutera ämnen som tas upp av 
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specifika besökare. SVT:s Facebook-konto brukar även “gilla” kommentarer som besökarna 

skriver, vilket är ett välkomnande tillvägagångssätt där de visar publiken att de har lagt märke till 

kommentaren och därmed lyssnar på besökarna. Detta är ett väldigt enkelt sätt för SVT visa att 

de försöker ta hänsyn till publikens åsikter. Däremot är det inte ett personligt sätt att 

kommunicera med besökarna eftersom det endast visar att SVT har sett kommentaren, inte att de 

har tagit hänsyn till den på ett sätt där de faktiskt tar till sig av den. Som tidigare har nämnts vill 

SVT visa sin närvaro på sin Facebook-sida och detta är förmodligen ett sätt att göra just detta. 

Däremot krävs det ett större åtagande än att vara närvarande genom att gilla kommentarer för att 

skapa en dialog som överensstämmer med dialogdefinitionen.  

 

 

2. Maktfördelningen ska vara jämn 

 

Genom att hålla sig till en vardaglig ton och med hjälp av mer informella uttryck och smileys 

försöker SVT sitt bästa med att hålla en maktbalans så jämn som möjligt. Det är dock omöjligt 

att skapa en maktfördelning som är helt jämn. Hur SVT än kommunicerar med sin publik 

kommer de inte ifrån att de är organisationen och dem de interagerar med är deras publik. De har 

i slutändan den avgörande makten gentemot den individ som de interagerar med trots att 

individen i fråga, i detta fall genom att betala sin tv-licens, bidrar till SVT:s existens.  

I det insamlade resultatet syns det att den övervägande delen av kommentarer från publiken är 

frågor angående utbud, tider och liknande ämnen. Även detta bidrar till en ojämn maktbalans 

genom att det sätter SVT i en position där de har svaren på frågorna som ställs istället för att 

båda parterna kommunicerar på samma villkor. Nu är det istället publiken som ställer frågorna 

och SVT som sitter på svaren. Publiken kommer med förslag, SVT verkställer i den mån de vill 

och kan. En helt jämn maktbalans mellan en organisation och dess publik är mycket svår, för att 

att inte säga omöjlig, att åstadkomma oavsett hur kommunikationen på Facebook går tillväga. 

 

 

3. Kommunikationen måste innehålla medkänsla och acceptans 

 

Sett till SVT:s resurser och publikens storlek besvaras som bekant inte alla kommentarer, men 

när kommentarer väl besvaras så brukar organisationen visa acceptans gentemot besökare trots 
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att skilda åsikter ibland yttras. Bemötandet från SVT är då respektfullt, politiskt oberoende och 

neutralt där de brukar försöka diskutera kommentaren i fråga utan att tvärt välja en sida i 

samtalet. SVT försöker förstå sig på sin publik, vilket syns när de ställer ytterligare frågor och 

resonerar kring vissa åsikter som besökarna presenteras. Acceptansen finns alltså i SVT:s 

kommunikation, däremot är medkänsla något som är svårt att skapa genom att besvara en fråga 

på en Facebook-sida och detta är något som SVT som organisation förmodligen inte kommer att 

kunna uppnå.  

 

 

4. De inblandade ska övertyga snarare än övertala 

 

Det är inte alla kommentarer från besökare som sätter SVT i en situation där de behöver gå in i 

en diskussion, då många kommentarer enbart är enkla frågor. När dessa diskussioner uppstår 

undviker organisationen aggressivt övertalande och brukar istället fokusera på att, med en lugn 

och respektfull ton, övertyga besökarna med relevanta argument. I sin position som oberoende 

medieföretag kan inte SVT gå in och argumentera i specifika politiska debatter. Det de kan göra 

är att stå upp för vedertagna mänskliga rättigheter (Hanna Larsson, intervju, 2015), vilket vi har 

sett tendenser till att de faktiskt gör. Dock ofta i form av en kommentar riktad till en hel 

diskussion och inte en enskild individ. Något som varken är personligt eller bidrar till en jämn 

maktfördelning, vilket är två viktiga dialogförutsättningar. 
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5. Slutsats och diskussion 
 

5.1 Slutsats 
 

I detta kapitel presenteras och diskuteras vad som har kommits fram till i denna uppsats för att 

sedan gå över till att diskutera hur framtida forskning inom området skulle kunna se ut. Kapitlet 

inleds med att besvara forskningsfrågorna och därifrån dra slutsatser utifrån dessa.  

 

De frågor som strävats efter att besvaras är följande: 

 

- Hur vill SVT  kommunicera på Facebook? 

- Hur kommunicerar SVT på Facebook? 

- Hur kan  SVT:s kommunikation på Facebook förstås med hjälp av akademiska teorier kring 

dialog? 

 

När vi genom intervjuer och dokumentanalyser undersökte hur SVT vill kommunicera via 

Facebook lyckades vi utkristallisera de tre teman som tillsammans utgör grunden i SVT:s 

kommunikation på Facebook. De tre temana är som nämndes i analysen det demokratiska 

uppdraget, publikrelation och varumärke. Det första temat det demokratiska uppdraget står för 

SVT:s demokratiska uppdrag som public service-företag. Deras uppdrag är att deras Facebook-

sida ska vara som en öppen plats för debatt. En plats välkomnande och öppen där publiken ska 

våga säga vad de tycker och tänker och där maktförhållandet mellan SVT som organisation och 

publiken som svenska medborgare ska vara jämn. Nästa tema är publikrelation, som innehåller 

hur SVT genom att kommunicera på Facebook ska skapa en starkare relation med sin publik. Ett 

viktigt inslag att ta upp inom detta temat är vikten av att SVT lyssnar och tar till sig av vad 

publiken säger. Det sista temat är varumärke och tar upp hur SVT använder sig av Facebook för 

att sprida sitt programutbud, öka kännedomen om SVT och på så sätt stärka sitt varumärke.  

 

Genom våra observationer på SVT:s Facebook-sida har vi lyckats komma fram till att SVT under 

perioden för studien, 9:e december till 12:e december, deltog i interaktionen på circa en tredjedel 
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av de inlägg de själva postat på Facebook-sidan. Dessutom besvarade SVT enbart hälften av 

besökarinläggen under perioden 21:a till 24:e november. I majoriteten av fallen då SVT däremot 

inte deltar i samtalen brukar de istället gilla kommentarer från individerna som är aktiva inom 

samtalet. Detta bidrar till att visa sin närvaro på Facebook-sidan, men kan inte klassas som ett 

dialogförande i sig. Utifrån vår syntetisering av dialogbegreppet, baserat på teorierna som valts 

för studien, så har SVT lyckats föra dialog i de fall där publiken själva strävat efter dialog. Enligt 

teorierna så hänger en stor del av dialogförandet på att båda parterna bidrar med 

förutsättningarna för dialogförandet, vilket innebär att det blir svårt för SVT att föra dialog med 

individer som själva inte är intresserade av detta. Det syns att SVT strävar efter att föra dialog 

när tillfället ges och när de i enskilda fall aktivt deltar i interaktionen går det att finna nästan 

samtliga kännetecken från vår dialogsyntetisering.  

 

Vi har genom vår undersökning märkt att SVT:s kommunikation i teorin i stor utsträckning 

faktiskt speglas i deras kommunikation i praktiken. Inlägg från SVT lockar i många fall flera 

hundra kommentarer från publiken, vilket visar att Facebook-sidan i många fall fungerar som en 

öppen plats för debatt. Vår analys har även visat på att SVT i deras möjliga mån interagerar och i 

många fall faktiskt, utifrån dialogbegreppet, för dialog med sin publik i flera enskilda fall. 

Samtidigt som SVT i många fall för dialog med sin publik finns det plats för förbättring. 

Förutom de exempel som visar på att SVT faktiskt svarar och för dialog med sin publik finns det 

exempel som visar det motsatta, vilket innebär att det i det stora hela är komplicerat att föra 

dialog med hela publiken. Där SVT:s interaktion har uteblivit och där SVT istället har blivit 

kritiserade av publiken för att inte svara på de frågor som ställs. Som tidigare har nämnts är det 

inte alltid ett inlägg eller kommentar från en besökare har potentialen att starta en dialog, något 

som tas hänsyn till i analysen. SVT:s teoretiska strävan efter marknadsföring är även den tydlig i 

deras praktiska kommunikation genom att högfrekvent posta inlägg med 

programrekommendationer och länkar till SVT Play samt SVT.se.  
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5.2 Diskussion 

 
I denna del presenteras en diskussion gällande syfte, slutsats och utförande. De förväntningar 

som existerade tidigare kommer tas upp, samt vad som blev som tänkt och vad som inte blev som 

tänkt.  

 

När studien inleddes var främst dialogförande i fokus i studiens syfte. Med andra ord antogs det 

att SVT:s avsikt med sitt användande av Facebook helt grundade sig i att öppet kunna föra dialog 

med sin publik. Detta lade grunden till att våra forskningsfrågor nästan uteslutande behandlar 

deras kommunikation i form av dialogskapande på Facebook snarare än fokus på bakomliggande 

syften och andra typer av kommunikation som exempelvis marknadsföring. Dock insågs det i ett 

tidigt skede att SVT:s ambitioner var minst lika stora gällande marknadsföring som 

dialogförande via Facebook och att detta väger lika tungt för deras existens på Facebook som 

dialogförande.  

 

Gällande dialogförandet i sig menar SVT att det deras fria roll, driven av en demokratisk idé där 

de bör lyssna, förstå och förändra sig efter publikens behov, är anledningen till att strävan efter 

dialog är viktigt för företaget. Som public service-företag har SVT ett demokratiskt uppdrag 

gentemot det svenska folket, där publiken ska involveras i en så stor utsträckning som möjligt. 

Detta demokratiska uppdrag innebär inte minst att de måste finnas tillgängliga på platser där 

svenskarna finns, i detta fall på Facebook. Men även att de måste lyssna på publiken och ta till 

sig av vad de säger. På grund av begränsade resurser i relation till publikens storlek blir det 

dessutom problematiskt för SVT att besvara alla inlägg, framför allt när flertalet av dessa ställer 

samma frågor som kräver samma svar. I majoriteten av fallen där SVT har chans att leva upp till 

dialogkraven så gör de också detta. 

 

SVT:s tredelade syfte med Facebook innehåller, som tas upp i analysen; demokrati, 

publikrelation och varumärke. Tre teman som egentligen skulle kunna knytas ihop till ett stort 

tema; demokrati. För även om SVT använder sig av Facebook för att knyta starkare 

relationsband med sin publik eller för att stärka sitt varumärke - grundar det sig i att SVT som 

public service-företag behöver en stark relation med den svenska befolkningen och att deras 
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varumärke måste vara så starkt att det når ut genom dagens mediebrus. Fenomenet vi har valt att 

kalla för “dialogparadoxen” tar upp just detta. Att även om marknadsföring till en första början 

kan antas motverka dialogförandet, kan det i detta fall istället värna om det.   

 

Gällande den demokratiska rollen och deras målsättning att bidra till kritiska diskussioner och 

debatter så hade vi lagt märke till att SVT i några av fallen enbart gillat kommentarer på sina 

inlägg, men undvikit att delta i själva interaktionen med publiken i form av att kommentera. Då 

har interaktionen kunnat äga rum inom publiken, där SVT:s aktiva inblandning inte alltid är 

nödvändig och de istället bidragit med en plattform för dessa diskussioner. Ett dilemma för 

organisationen är, som nämndes i analys-kapitlet, när publiken kritiskt vill diskutera specifika 

individer inom SVT. I dessa fall händer det att SVT undviker inläggen och duckar frågor, då de 

av organisatoriska anledningar inte kan rikta kritik inåt i offentliga sammanhang.  

 

Slutligen riktar vi diskussionen mot SVT:s användning av begreppet dialog. Något som ligger 

som en tydlig röd tråd genom denna studie är den stora skillnaden mellan SVT:s definition av 

dialog och den akademiska definitionen av dialog. Utan en större kunskap om andra 

organisationers kommunikation på sociala medier eller för den delen deras användning av 

begreppet dialog kan en fråga sig om dialog är ett modeord bland organisationer i dagens 

mediesamhälle. Enligt de teorier som har valt att definiera begreppet utifrån, är dialog ett ideal 

värt att sträva efter snarare än något som måste åstadkommas. När vi kollar på vad SVT vill 

åstadkomma med sin interaktion med publiken är det knappast dialog de har i tanken. Att svara 

på frågor gällande programutbud och sändningstider är för SVT något som är nödvändigt på 

grund av deras uppdrag som mediebolag, public service eller ej. Men det är inte dialog.  
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5.3 Reflektion över dialogbegreppet 
 

Denna del kommer innehålla kritik gentemot Kent och Taylors dialogdefinition och 

användningen av densamma i denna studie. Eftersom teorierna kring symmetrisk 

tvåvägskommunikation samt deliberativ demokrati ansågs vara applicerbara i studien kommer 

kritiken främst riktas mot Kent och Taylors dialogdefinition.   

 

Enligt de fem kännetecken som Kent och Taylor (2002) presenterar kring dialog kan viss kritik 

riktas gentemot möjligheten att lyckas uppnå dessa krav inom varje kännetecken. Det första 

kännetecknet, ödmjukhet, nämner att ingen av deltagarna i dialogen ska utnyttja interaktionen på 

vinst eller förlust (ibid.) Detta är problematiskt eftersom det i studiens fall handlar om en 

organisations interaktion med deras intressenter, där interaktion oftast initieras på grund av att en 

av parterna söker någon form av svar eller kunskap, något som kan klassas som en vinst. När en 

organisation befinner sig på sociala medier så som Facebook, bidrar själva existensen på siten till 

en ökad kännedom och publicitet, vilket direkt går att koppla till en vinst. Detta är ofrånkomligt i 

dialogen mellan organisationer och deras intressenter då de aldrig kommer att kunna vara helt 

jämlika och där organisationen dessutom i de allra flesta fall har kommersiella intressen. I denna 

studies fall handlar det dock inte om en organisation med kommersiella intressen. Istället handlar 

det om SVT som i och med sitt uppdrag som public service-företag har ett demokratiskt ansvar 

gentemot sina intressenter, något som diskuteras i delen om Dialogparadoxen (4.1.4). 

 

Kännetecknet närhet baseras delvis på att båda parter inom en dialog ständigt bör vara 

tillgängliga för interaktion, eftersom dialog inte kan äga rum enbart på arbetstid eller enbart på 

fritiden (Kent & Taylor, 2002). Detta är ett orealistiskt krav eftersom SVT:s kommunikatörer 

och Facebook-ansvariga inte arbetar dygnet runt, samt att publiken mestadels engagerar sig i 

SVT på fritiden. Ytterligare en aspekt kring detta kännetecken, samt även kännetecknet empati, 

är att publiken bör konsulteras i samtliga frågor som berör dem (ibid.) Även detta anses vara 

orealistiskt eftersom organisationer arbetar strategiskt och därmed inte tjänar på att dela med sig 

av all information, trots att denna information potentiellt berör publiken. Eftersom Kent och 

Taylor också konstaterar att organisationen och publiken är bundna till varandra (ibid.) går det 
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att argumentera för att all information i slutändan berör publiken och därmed måste delas av 

organisationen. 

 

Inom kännetecknet risktagande menar Kent och Taylor (2002) att det bör finnas en spontan natur 

kring dialogen, där interaktionen inte planeras. Dialogisk risk är något som enligt Kent och 

Taylor (2002) kan stärka relationer mellan organisation och publik. Organisationer planerar mer 

eller mindre all kommunikation, vilket lämnar ytterst lite utrymme för spontanitet eftersom 

kommunikatörerna är medvetna om vad de får och icke får säga. Även om spontanitet kan se ut 

på många olika sätt skulle det i vissa fall kunna bidra till misstag i kommunikationen eller 

felsägningar som är förödande för en organisation. Speciellt i SVT:s fall då deras demokratiska 

uppdrag innebär att de ständigt behöver vara korrekta och politiskt oberoende. 

 

Det femte och sista kännetecknet är hängivenhet, där Kent och Taylor (2002) påstår att båda 

parter inom interaktionen måste arbeta hängivet för att uppnå dialog. Detta krav är orealistiskt 

eftersom studien främst fokuserar på SVT:s arbete kring dialog och inte publikens. Det som 

däremot observerats i denna studie är att majoriteten av besökarna på SVT:s Facebook-sida inte 

lägger någon vikt i själva dialogen. I de flesta av fallen är publiken ute efter snabba och smidiga 

svar på enklare frågor som inte ger intrycket av någon större hängivenhet. 

  

 

5.4 Vidare forskning 

 
En intressant aspekt för den vidare forskningen av ämnet skulle vara att undersöka dialogförande 

över Facebook ur ett mottagarperspektiv. Eftersom Kent och Taylor (2002) samt Grunig och 

Hunt (1984) menar att båda parterna i ett samtal måste bidra med förutsättningarna för 

dialogförande så kan vår studie anses vara ensidig, då enbart det ena perspektivet varit i fokus för 

undersökningen. Vi bedömer att det då skulle vara intressant att involvera Stuart Halls (2003) 

modell, Encoding/Decoding, för att undersöka interaktionen ur ett sändarperspektiv såväl som ett 

mottagarperspektiv. 
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Andra aspekter som skulle vara intressanta för fortsatta studier inom ämnet vore att lägga fokus 

på Facebook som medium för dialogförande, där en analys av det sociala nätverkets kapacitet 

och potential undersöks. Detta skulle kunna fungera som en djupare studie kring de realistiska 

möjligheterna för organisationer att föra dialog över sociala medier, vilket möjligtvis skulle 

kunna nyansera de redan existerande teorierna kring dialogförande online. 
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7. Bilagor 

 

7.1 Intervjuguide 
 

Intervjuguider - SVT 

 

Till Susanna Dahlstrand - Mediestrateg  

 

Kan vi spela in det här samtalet? 

 

1. Berätta om dig själv... 

Namn,  

ålder,  

titel,  

arbetsuppgifter,  

hur hamnade du på SVT 

 

2. Vad anser du personligen är lyckad kommunikation? 

 

3. Vad är syftet med att SVT finns på Facebook?  

3.1 Vilka riktar ni er till rent kommunikationsmässigt?  

3.2 Vad har ni för målsättningar med ert “Facebookande”? 

 

4. Hur går det praktiska arbetet till på Facebook?  

(Alltså hur sköter ni era Facebooksidor: Sitter det ständigt någon beredd att svara på 

kommentarer och inlägg? Har ni någon tidsgräns för svar?)  

 

5. Använder ni er av några specifika strategier i ert kommunikationsarbete över Facebook? Har 

ni några exempel på en viss strategi som tillämpats? 
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6. Vilka sociala medier använder ni er av utöver Facebook? 

6.1 Tänker man olika när det gäller olika sociala medier, eller är strategierna de samma?  

 

7. Hur skulle du definiera begreppet dialog? 

Strävar du efter att främja dialog i ditt dagliga arbete? 

 

7.1 Om ja - på vilket sätt tjänar organisation och publiken på att föra dialog med varandra? 

7.2 Om nej - hur beskriver du då ert kommunikationsarbete? 

  

8. Har du ett bra exempel på när kommunikationen, ur ert perspektiv, varit lyckad/framgångsrik?  

8.1 Kan du ge ett exempel på när kommunikationen varit mindre framgångsrik? 

 

9. Vilka svårigheter anser du finns gällande kommunikation på Facebook? 

 

10. Hur behandlar ni åsikter från publik? Har du något exempel på när interaktion har lett till en 

praktisk förändring?  

(t.ex. förändring av innehåll, sändningstider etc.)  

 

11. Ert uppdrag på SVT ska vara politiskt oberoende - hur gör ni för att era egna åsikter inte ska 

genomsyra ert arbete? 

 

12. Hur utvärderar ni ert kommunikationsarbete? (Går resultatet att mäta?) 

I så fall - utvärderar ni själva?  

 

13. Är det okej att vi använder ditt namn i vår uppsats? 

 

 

Hanna Larsson - Kommunikationsansvarig 

 

Kan vi spela in detta samtal? 
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1. Berätta om dig själv... 

Namn, ålder, titel, arbetsuppgifter, hur hamnade du här… Osv. 

 

2. Vad anser du personligen är lyckad kommunikation? 

 

3. Vad är syftet med att SVT finns på Facebook?  

3.1 Vilka riktar ni er till rent kommunikationsmässigt?  

3.2 Vad har ni för målsättningar med ert “Facebookande”? 

 

4. Vad ligger bakom det som publiceras på er Facebooksida?  

4.1 Hur fungerar ert samarbete med kommunikationsstrategerna?  

 

5. Hur går det praktiska arbetet med Facebook till?  

 

(Alltså hur sköter ni era Facebooksidor: Sitter det ständigt någon beredd att svara på 

kommentarer och inlägg? Har ni någon tidsgräns för svar?) 

 

6. Hur definierar du begreppet dialog? 

Strävar du efter att främja dialog i ditt dagliga arbete? 

6.1 Om ja - på vilket sätt tjänar organisation och publiken på att föra dialog med varandra? 

6.2 Om nej - hur beskriver du då ert kommunikationsarbete? 

  

7. Har du ett bra exempel på när kommunikationen, ur ert perspektiv, varit lyckad/framgångsrik? 

gillas kommenteras delas ?  

 

7.1 Kan du ge ett exempel på när kommunikationen varit mindre framgångsrik? 

 

8. Vilka svårigheter anser du finns gällande kommunikation på Facebook? 

 

9. Hur behandlar ni åsikter från publik/intressenter? Har du något exempel på när   interaktion 

har lett till en praktisk förändring? (t.ex. förändring av innehållet, sändningstider etc.)  

 



 
 

68 

10. Ert uppdrag på SVT ska vara politiskt oberoende - hur gör ni för att era egna åsikter inte ska 

genomsyra ert arbete? 

 

11. Hur utvärderar ni ert kommunikationsarbete? (Går resultatet att mäta?) 

I så fall - utvärderar ni själva? 

 

12. Kan vi använda ditt namn i uppsatsen? 

 

 

Ansvarig för Sportsidan 

 

1. Kan du berätta kort om dig själv? 

(Exempelvis namn, ålder, titel, arbetsuppgifter, hur du hamnade på SVT) 

 

 

2. Vad anser du personligen är lyckad kommunikation?  

 

 

3. Vad anser du är syftet med att SVT finns på Facebook?  

3.1 Till vilka riktar ni er kommunikation på SVT Sport? 

3.2 Vad har ni för målsättningar med ert “Facebookande”? 

 

4. På vilket sätt skiljer sig ditt arbete med Sportsidan från hur SVT:s huvudsida på Facebook 

hanteras? 

 

5. Hur går det praktiska arbetet till på Facebook? (Hur sköter ni inlägg, svar på kommentarer 

etc.) 

 

6. Har du ett bra exempel på när kommunikationen, ur ert perspektiv, varit lyckad/framgångsrik? 

6.1 Kan du ge ett exempel på när kommunikationen varit mindre framgångsrik? 

 

7. Vilka svårigheter anser du finns gällande kommunikation på Facebook? 
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8. Hur behandlar ni åsikter från publik/intressenter?  

8.1 Har du något exempel på när interaktion har lett till en praktisk förändring? (exempelvis 

förändring av innehåll, sändningstider etc.) 

  
9. Ert uppdrag på SVT ska vara politiskt oberoende, hur gör ni för att era egna åsikter inte ska 

genomsyra ert arbete? 

 

10. Hur utvärderar ni ert kommunikationsarbete? (Går resultatet att mäta?) 

I så fall - utvärderar ni själva? 
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8. Pressrelease 
 

Har du någonsin haft synpunkter på public service och velat påverka dess innehåll? I så 

fall kan det kännas naturligt att kontakta de via en social mediekanal som Facebook för att 

dela med dig av dina åsikter. Fast tar de verkligen till sig av dina åsikter i slutändan? 

 

Studenter vid institutionen för Informatik och Media vid Uppsala universitet har inom ramen för 

en kandidatuppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap undersökt SVT:s 

dialogförande med sin publik över sociala medier och huruvida de bedriver en 

tvåvägskommunikation med sina besökare. Studien visar att SVT strävar efter att marknadsföra 

sig själva såväl som att föra dialog, vilket kan vara ett problematiskt tillvägagångssätt sett till den 

avancerade akademiska definitionen av begreppet dialog. SVT:s Facebook-sida har observerats 

och undersökts i relation till policydokument, artiklar och intervjuer med SVT:s 

kommunikatörer.  
 
Resultatet visar att SVT:s syn på dialog inte är densamma som de akademiska teoretikerna, då 

SVT fortfarande har en väldigt normativ syn på hur dialog ska föras. Dessutom är en stor del av 

interaktionen som äger rum på Facebook-sidan enkla frågor kring utbud och sändningstider, 

vilket inte ger korrekta förutsättningar för dialogförande. Makt måste vara jämnt fördelad för att 

förutsättningar för dialog ska uppstå, vilket i princip är omöjligt mellan en organisation och dess 

publik. 

 

Det faktum att SVT både vill marknadsföra sig själva och föra dialog på samma gång blir en 

intressekonflikt för organisationen eftersom de är komplicerade att kombinera. 

 

Erik Avebäck och Petter Edström 

I allmänhetens tjänst på Facebook - en undersökning av SVT:s dialogförande 

Institutionen för Informatik och Media, Uppsala universitet 

E-post: edstrompetter@gmail.com & erik.aveback@gmail.com 

 


