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Abstract
Social media is by many believed to be the core of a new type of Public Relations. 
This new PR is called PR 2.0. Most larger companies today are to be find using dif-
ferent types of social media to interact with their publics. Each year companies invest 
more money in this type of digital public relations. Social media is a relatively new 
online phenomenon and still used at a very early stage. Today there are a lot of differ-
ent ideas and theories’ coming from many directions on how to use social media in 
PR and also what comes out from doing so. Companies invest a lot of money in it, but 
how’s it done and what’s the return on investment (ROI) in using social media?

PR 2.0 is said by its advocates to be a step away from a type of PR that is built on 
messages to a PR built on two-way communication, dialog and equally beneficial rela-
tionships. This essay aims at exploring what PR 2.0 is when practiced, what makes it 
different from the old PR and how it can be used to manage relations with publics. The 
focus lies on how the relationships between a company and its publics have developed 
in the digital world. As a more separate matter of research we have studied how effects 
from PR in social media can be measured
. 
The essay is based on qualitative interviews performed with Swedish PR communica-
tion and social media marketing practitioners. The result from the interviews in com-
bination with relevant literature makes the foundation for the conclusions made in the 
essay. The literature and articles used in the essay is a mix of more general PR theo-
ries, theories about PR in practice, social media marketing and digital PR, PR 2.0.

The conclusion of this essay is that social media constitutes great opportunities for 
companies to listen and talk to its publics in a way not possible before. However, the 
relationships created aren’t always the result of a symmetric two-way communication. 
Companies use social media to monitor and register what people think about them, 
which is the characteristic for a form of communication that is asymmetrical. But it is 
also important to notice that companies that share more and create value for those they 
are communicating with will build stronger relationships. Social media also makes it 
possible to identify publics and important individuals by using the medium itself, in 
a way that is both easy and cost-efficient. The problem with measuring effects from 
communicating in social media is of a methodological nature. A lot of what happens 
when communicating in social media is possible to measure and quantify, but the 
problem lies in explaining what the result means. To set up clear and realistic goals 
and to do research before engaging in social media is a prerequisite for measuring ef-
fects at all.

The Department of Journalism, Media and Communication (JMK) at Stockholm Uni-
versity, Stockholm 26/5/2010
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1. Inledning 
Sociala medier har kommit att få en allt större betydelse för PR-kommunikation. Att 

för företag och organisationer använda sig av sociala medier i sin externa, och även för 

den interna, kommunikationen är idag något som verkar vara allt viktigare i ett PR-

avseende. Ett begrepp som myntats utifrån PR-kommunikations nya förutsättningar är 

PR 2.0, i vilket de sociala medierna är centralt.    

 

Internet är ett demokratiskt medium, om det nu kan kallas ett medium överhuvudtaget, och 

har kommit att förändra företagsklimatet. Kommunikation mellan individer har i större grad 

flyttat ut på internet och det gäller även för företag och organisationer att följa med i den 

utveckling som där sker. Att ha en fansida på Facebook, en Twitter, Youtube kanal eller en 

företagsblogg är idag vanligt bland svenska företag och andra organisationer.  

 

Då PR-verksamhet i de sociala medierna är ett relativt nytt fenomen kan det i de flesta 

fall vara svårt att veta hur det kan användas på sätt som passar för en viss typ av 

verksamhet eller kommunikation. Det är därför vår förhoppning att genom vår uppsats 

få en förståelse för hur den nya typen av PR kan användas i sociala medier. 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sociala medier används för PR, och hur det 

kommit att utveckla PR från en sändarorienterad PR till en dialoginriktad PR. Det är 

även intressant att se på hur teoribildningen för PR 2.0 förhåller sig till hur 

yrkesverksamma inom PR tänker i sitt arbete. De frågor vi vill besvara för att nå vårt 

syfte är följande:   

Hur kan sociala medier användas för PR? 

Hur påverkas relationen mellan ett företag och dess publiker när man kommunicerar 

via sociala medier?  

Hur kan man mäta effekter genom PR via sociala medier?  
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3. Material, urval och avgränsningar 
Det empiriska materialet för uppsatsen består av kvalitativa intervjuer gjorda med 

yrkesverksamma konsulter som arbetar med strategisk kommunikation, varumärken 

och marknadsföring och som använder sig av sociala medier i sitt arbete. De 

intervjuade föreläser och debatterar också om sociala medier i olika sammanhang. Vi 

hittade våra informanter genom både tips samt genom deras digitala närvaro, de är alla 

flitiga och inflytelserika bloggare inom ämnena sociala medier, PR och 

marknadskommunikation. De vi har intervjuat är Jerry Silfwer, PR-konsult på 

Springtime och som driver bloggen Doktor Spinn (www.doktorspinn.se) samt startat 

nätverksforumet PR of Sweden (www.profsweden.se). Johan Ronnestam som har 

drivit en egen reklambyrå i sju år men nu driver det egna företaget ronnestam.com 

(www.ronnestam.com). Ronnestam jobbar med att hjälpa företag att anpassa sin 

affärsutveckling till det nya medielandskapet. Niclas Strandh som är konsult och 

creative planner i det egna företaget Strandh DigitalPr samt även i nära samarbete med 

kommunikationsbyrån JMW. Strandh driver bloggen DigitalPR (www.digitalpr.se).  

Vi har valt att i uppsatsen använda sociala medier som en samlingsterm för en mängd 

olika fenomen som finns på internet. Wikipedia, som i sig självt är ett socialt medium, 

definierar sociala medier som: 

”/…/ aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och 

användargenererat innehåll.” (www.sv.wikipedia.org) 

Att beskriva och redogöra för hur man använder allt det på internet som kan kallas för 

sociala medier finns varken utrymme eller nytta för i uppsatsen. Vi har valt att 

avgränsa oss till att beskriva det sociala nätverket Facebook, mikrobloggplattformen 

Twitter och bloggar då de är stora aktörer med väldigt många användare, men också 

då många företag har en närvaro på just dessa platser.  

Uppsatsen syftar till att besvara frågeställningarna inom ramen för hur svenska PR-

konsulter och företag arbetar med sociala medier. Även om många exempelvis ideella 

organisationer, idrottsklubbar och politiker också använder sig av sociala medier i sin 

kommunikation. Uppsatsen syftar heller inte till att beskriva hur företag i andra länder 

arbetar eller hur användandet av sociala medier ser ut globalt. 
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4. Bakgrund 
Vi har valt att under denna rubrik börja med en beskrivning över hur 

internetanvändningen, och framförallt användningen av sociala medier i Sverige ser 

ut med hjälp av statistik. Därefter går vi in på en överskådlig beskrivning över vad 

web 2.0 är, eftersom det är här PR 2.0 kan sägas ha sitt ursprung. Då uppsatsen 

handlar om PR och sociala medier, har vi även valt att beskriva de vanligaste 

förekommande sociala nätverken, Facebook och Twitter samt en beskrivning om 

bloggar.    

4.1 Internetanvändning i Sverige 

Användningen av internet har ökat stadigt bland svenskarna sedan 1994, då det på 

allvar började användas av privatpersoner. Till en början ökade antalet användare 

väldigt fort och åren 1998 och 1999 tillkom en miljon nya användare per år. Den 

utvecklingen har idag mattats av. 2009 hade 83% av den svenska befolkningen 

tillgång till internet i hemmet. Det dagliga användandet av internet har ökat kraftigt de 

senaste åren och idag använder 62% av användarna sig dagligen av internet (Findahl 

2009). 

Idag är internetanvändarna erfarna, många har använt sig av internet i mer än tio års 

tid och har anpassat sitt användande efter sina behov. De vanligaste 

användningsområdena är kommunikation, i form av e-post eller sociala nätverk, och 

faktainsamling av olika slag till exempel produktinformation eller nyhetsläsning 

(ibid.).  

De flitigaste användarna finner man i åldersgruppen 16-35 där över 80% är dagliga 

användare. De yngre användarna använder sig i större utsträckning av internet som ett 

underhållningsmedium där man lyssnar på musik eller ser på video. 39% av 

användarna är medlemmar i ett eller flera communities eller sociala nätverk (ibid.).  

Användandet av sociala nätverk har ökat kraftig och det finns idag tre gånger så 

många användare som 2007. Även i användandet av sociala nätverk dominerar de 

unga användarna i åldersgruppen 16-25 år där 72% är medlemmar i ett nätverk. 

Ungefär hälften i åldersgruppen använder sig av ett socialt nätverk varje dag. Vad 

gäller bloggar kan man konstatera att det är betydligt fler som läser (37%) än som 
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faktiskt skriver själva (6%). Men även bloggandet är en åldersfråga. I åldersgruppen 

16-25 år har 20 procent någon gång bloggat och över 60% läser andras bloggar (ibid.).  

4.2 Web 2.0 

Amerikanen Tim O’Reilly myntade uttrycket web 2.0 efter det att många webbaserade 

företag gick under på hösten 2001 (Solis och Breakenridge 2009). Perioden innan IT-

krashen kallas för web 1.0 och de företag som överlevde krashen och fortsatte vara 

verksamma i web 2.0 hade alla något gemensamt. Principerna för web 2.0 är att 

internet är en plattform för interaktivitet och en samlingsplats för kollektiv intelligens, 

en global hjärna. Användarna står i fokus i web 2.0 och är själva medskapare till 

information. Bloggar och sociala nätverk är typexempel på vad web 2.0 innebär. De 

utgörs inte av funktionerna i sig, det sociala nätverket fungerar som en plattform för 

användarna att samarbeta, sprida och dela information. I web 1.0 använde sig många 

av företagen som gick under internet som ett publiceringsverktyg där sändaren var den 

som kontrollerade informationen, medan mottagaren sågs som passiv. Framgång för 

dessa företag mättes ofta i storlek, det vill säga antalet besökare på en sida (O’Reilly 

2005). Med web 2.0 menar O’Reilly att nätet inte bara skulle bli var användbart för 

vårt dagliga liv, utan den skulle också även vara driven av oss, we are the people. 

Webben öppnade upp för nya möjligheter inom publicering och sändningsinnehåll. 

Traditionell media plockade upp det tidigt. Men vi börjar här också se en ny typ av 

aktör. Då alltfler verktyg för webbproduktion och publicering började nå marknaden 

och en bredare publik, börjar vi här få en framväxande medborgarjournalistik, vilka 

många senare kallar för sociala medier. Samtidigt, i slutet av 90-talet, får webbaserade 

communities alltmer uppmärksamhet och användare, som gjorde det möjligt för folk 

att dela med sig av information och hålla kontakt med varandra online på sätt som 

förut inte var möjligt. Yahoo! Groups och andra forum tillät människor att bygga 

hängivna online communities för att hålla konversationer runt ämnen och underlättade 

för företag att samarbeta med projekt. Epionions.com och andra liknande sidor tillät 

folk att diskutera deras produkter och tjänster online som ett sätt för att hjälpa andra att 

göra mer informerade diskussioner baserade på utanför webben upplevelser (Solis och 

Breakenridge 2009).  
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4.3 Facebook  

Facebook är det mest kända och största av de sociala nätverken idag. Nätverket skapades 

2004 som ett nätverk för Harvardstudenter men utvecklades på bara några år till ett globalt 

nätverk med miljontals användare. 2007 uppskattade Facebooks totala marknadsvärde 

vara ca 15 miljarder US dollar (Brown 2009). Facebook fungerar sammanfattningsvis så 

att man som användare har ett profilkonto med en vägg där andra användare kan posta 

kommentarer, dela länkar, videos eller foton med människor i sitt egna kompisnätverk. 

Användarna kan också gå med i olika grupper för att till exempel visa sin åsikt i en aktuell 

fråga eller få information. Det finns även så kallade fansidor. En fansida på Facebook 

liknar en profilsida. Man kan till exempel göra fansidor om sitt favoritband, favoritskådis 

etc. Fansidor används som ett forum för marknadsföring och av många företag och 

organisationer. Man kan till exempel dela med sig av sin verksamhet och en användare 

med Facebook konto kan välja att bli fan av sidan (www.facebook.com).  

När en användare blir ett fan, kommer detta att synas för användarens vänner i deras så 

kallade nyhetsflöde. Nyhetsflöde är något som alla användare har på sin startsida vilket är 

ens privata sida som bara den som innehar sidan kan se, här ser man sina vänners 

statusuppdateringar, om ens vänner skriver till varandra i deras logg, om ens vänner ska 

gå på något event eller till exempel har blivit fan av en sida. När en användare sedan är ett 

fan, får de i sitt nyhetsflöde se statusuppdateringar från de sidor som de är fan av (ibid.).  

I Sverige fick Facebook sitt stora genombrott under 2007 (Erlandsson 2007). Med hjälp av 

Facebooks annonsverktyg, vilket man kan använda för att lägga upp alla typer av 

annonser (förutsatt att de blir godkända av Facebook) fick vi fram siffror på att det i 

Sverige finns ca 3,2 miljoner användare av det sociala nätverksforumet. Dessa siffror fick 

vi fram genom att vi fyllde i ett formulär med Facebooks verktyg för att göra annonser 

anpassade efter vilken målgrupp man är ute efter att nå. Vi valde målgrupp inom Sverige 

och alla mellan 13-64 år vilket var den lägsta respektive den högsta åldern som vi kunde 

välja i formuläret (www.facebook.com). Facebook håller snabbt på att utvecklas till det 

främsta sättet för många människor att hålla kontakt med varandra och de organisationer 

som de tycker är viktiga för dem. 
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4.4 Twitter 

Twitter är en social nätverkssida och mikroblogg som möjliggör för folk att uppdatera 

sin webbdagbok och läsa andras uppdateringar, eller tweets som det kallas, vilka består 

av korta textinlägg om högst 140 tecken. Det kan i viss mån liknas vid Facebooks 

statusuppdateringsfunktion. För att följa tweets krävs, förutom att du registrerar dig för 

ett twitterkonto och skapar en profil, att man blir en follower, med andra ord, att man 

prenumererar på tweets. Istället för att blir ”vän” med någon på Twitter, följer man 

andra personer, därför heter det follower. När personer som man följer har skrivit en 

tweet, kommer det komma upp på ens egna twittersida. Follower blir man genom att 

gå in på den twitterprofil som man önskar följa och trycker på en knappfunktion som 

heter follow. Det här kräver oftast inget godkännande från den som du önskar att följa. 

Ens twitterprofil är från början (default) inställd på att vara publik, vilket innebär att 

den är öppen för alla att läsa och dina tweets är sökbara. Men man kan självklart göra 

sin profil privat och ställa in så att man måste godkänna alla som vill följa ens tweets. 

Tweets har även kommit att kallas för att twittra eller kvittra i Sverige. I sina 

uppdateringar, tweets, kan man även lägga till en hashtag, #, med vilket man kopplar 

ett ord om ett visst ämne som din uppdatering handlar om. På så sätt kan din 

uppdatering läggas till i en kontext och till metadata. Det här är en konvention inom 

nätverket. Man kan svara på tweetsen genom att antingen retweeta, eller svara genom 

att i ens uppdatering sätta ett @ tecken före twitter användarnamnet på den person som 

du vill adressera dig mot. Det här är ett öppet sätt att svara, och de som följer dig 

kommer att få upp den uppdateringen på den egna twittersidan. Retweet är en funktion 

som indikerar en postning av någon annans tweet. Man delar alltså med sig av den 

tweeten till sina followers. Dessa två funktioner finns under varje tweet som görs. En 

annan konvention, som inte är en officiell funktion, är att använda sig av förkortningen 

RT, vilket även betyder retweet, i sin tweet och ett @användarnamn, det för att då 

även kunna skriva kommentarer till den personens tweet (www.twitter.com). 

Twitter uppskattas ha ca 105 miljoner användare världen över (www.apollo.fl-net). 

4.5 Bloggar 

En blogg är en personlig sida där användaren kan publicera i princip vad som helst, 

bilder, texter, videoklipp eller länkar, i form av inlägg. Läsarna av bloggar kan i sin tur 

kommentera på blogginlägget och länka till sin egen blogg. Bloggar påminner om 
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traditionella hemsidor men skiljer sig i flera avseenden. Bloggar har alltid en titel, 

innehållet (inläggen) är datummärkta och det ges, i de flesta fall, möjlighet att 

kommentera innehållet. Bloggar har nästan alltid en individ som sändare, även om det 

är en blogg som sköts av ett företag görs det ofta klart vilka individer på företaget som 

står bakom bloggen. En blogg uppdateras generellt oftare än en hemsida (Brown 

2009).  

Många bloggar är idag mycket mer än bara personliga dagböcker, avsedda för släkt 

och vänner. Mer nischade bloggar om specifika ämnen hör idag till de mest lästa 

(ibid.). Till exempel så finns det modebloggar, teknikbloggar, sportbloggar, 

politikbloggar och mycket mer. Det finns många olika verktyg på internet för att mäta 

bloggars popularitet och inflytande. Bloggportalen, som ägs av Aftonbladet nya 

medier, är en tjänst som gör det möjligt för användaren att orientera sig i det stora 

antalet bloggar som finns genom att publicera olika listor. Man kan till exempel se 

vilken blogg som har haft flest besökare den senaste veckan, vilken blogg som det har 

länkats mest till och vilka blogginlägg som har varit mest lästa. Den mest lästa av de 

så kallade privata bloggarna, var i skrivande stund, 19/4 2010, 18-åriga Kenzas blogg 

med 947 840 besökare under den senaste veckan. Förstaplatsen hos proffsbloggarna 

innehades av en annan 18-åring, nämligen Kissies blogg med 1 078 942 besökare 

(www.bloggportalen.se; www.kenzas.se; www.kissies.se).  

RSS-flöden används för att prenumerera på innehåll från till exempel bloggar eller 

internettidningar. RSS står för Really Simple Syndication. RSS-flöden möjliggör för 

användaren att hålla sig uppdaterad och överblicka en mängd material från olika källor 

utan att behöva återvända till originalsidan där det först publicerades. Användaren 

startar en prenumeration på ett flöde genom att kopiera in en länk i sin reader. 

Readern kollar sedan regelbundet av originalsidan för att se om det skett en 

uppdatering. För att en site ska kunna prenumereras på måste innehållet vara RSS-

kompatibelt. En RSS-läsare fungerar som en digital löpsedel i realtid där de senaste 

rubrikerna visas (Brown 2009). Det finns en mängd olika typer av RSS-läsare och 

även andra tjänster för att prenumerera på bloggar som exempel Bloglovin och 

Twingly (www.bloglovin.se; www.twingly.com).  
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5. Teori 

5.1 Den asymmetriska och den symmetriska kommunikationen. 

De två PR-teoretikerna James Grunig och Todd Hunt utformade vid mitten av 

åttiotalet fyra olika kommunikationsmodeller för PR; publicitetsmodellen, 

informationsmodellen, den asymmetriska tvåvägs modellen samt den symmetriska 

tvåvägs modellen. De två första modellerna bygger på envägskommunikation, syftet 

med kommunikationen är att övertyga genom att sprida information från sändare till 

mottagare. Till skillnad från de modellerna bygger den asymmetriska och den 

symmetriska modellen på tvåvägskommunikation (Grunig och Hunt 1984). Men de 

två skiljer sig också från varandra:  

I den asymmetriska tvåvägs modellen är syftet att informationen går tvåvägs, från både 

sändare och dess publik. Utövarna av denna modell använder ett arbetssätt som liknar 

den hos publicitetsmodellen där syftet är att övertyga, fast på ett vetenskapligt sätt 

(Grunig och Hunt 1984). Effekterna av kommunikationen är obalanserade och nästan 

alltid till fördel för sändaren (företag/organisationer). Kommunikationen i tvåvägs 

modellen handlar om att sändaren får feedback. Detta ses ofta som något synonymt 

med tvåvägskommunikation. Genom feedback får organisationen gensvar från 

publiken vilket ger återkoppling till organisationens kommunikationsarbete och en 

möjlighet till att effektivisera den (ibid.).   

Inom den symmetriska tvåvägs modellen är det dock en jämlik och etisk 

kommunikation som eftersträvas. Modellen är inte teoretiskt konstruerad utan är en 

klassificering av arbetsformer utifrån empiriska undersökningar, främst på 

företagsnivå (Larsson 2008).  

Tvåvägskommunikation uppnås genom att organisationen lyssnar till sin omvärld och 

för en dialog med publiken. Vi väljer här, och även i fortsättningen, att använda 

begreppet publik (public) för att beskriva de grupper man som organisation 

kommunicerar med. Begreppet är amerikanskt och ger en definition av publiken som: 

De grupper som påverkar en organisations framgång (ibid.).  

I den symmetriska tvåvägs modellen är kommunikationen en dialog mellan sändaren 

och mottagaren. PR arbetet utgör i modellen en brygga mellan organisationen och dess 
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publiker. Om någon form av övertalning skulle ske från organisationens sida har även 

publiken makt att kunna övertala organisationen. Både sändare och mottagare har 

alltså chans till att försöka ändra attityder och beteenden, maktrelationerna i en 

symmetrisk inriktad kommunikation verkar till att vara balanserade och målet är en 

gemensam förståelse mellan organisationen och dess publik (Grunig och Hunt 1984). 

Den symmetriska tvåvägs modellen betraktas som ett ideal och är en normativ teori. 

Kommunikation från en organisation växlar, beroende på situation mellan ensidiga 

och mer dubbelsidiga kommunikationsformer (Larsson 2008).  

 

Som Sandberg (2002) påpekar, kan maktaspekten i en organisations kommunikation 

med sina publiker inte helt bortses, då en organisation inte kan frångå sina ekonomiska 

intressen. Därför blir det fel att försöka jämställa den symmetriska 

tvåvägskommunikationsmodellen med dialog, vilket Sandberg (2002) menar är ett 

problem med teorin då den framhäver den jämlika kommunikationen. Organisationer 

ser alltid till sitt eget bästa och tvåvägskommunikationen mellan dem och dess publik 

kommer främst att verka för att försöka påverka målgruppen på ett eller annat sätt till 

organisationens fördel (Sandberg 2002).  

5.2 PR 2.0 

Digitala medier och främst internet har hjälpt till att förändra PR-kommunikation då 

den öppnat upp för att kommunikationen kan fungera mer globalt, strategiskt, 

interaktiv, symmetrisk, dialoginriktad och socialt ansvarstagande. För 

yrkesverksamma och forskare är utmaningen att träda in i ett nytt paradigm där PR 

handlar om beteenden, dialog och strategisk management och lämna det ”gamla” där 

PR ses som en symbolisk, publicitetsinriktad verksamhet där man strävar efter att 

påverka människors uppfattningar. Många inom PR-branschen har utsett sociala 

medier till att vara den centrala komponenten i vad de anser är en ny form av PR 

(Grunig 2009). Ett uttryck som myntats för att beskriva detta nya paradigm är PR 2.0. 

I Putting the Public Back in Public Relations (2009) skriver Brian Solis och Deidre 

Breakenridge om att PR idag kräver en sammanslagning av traditionell PR, 

internetmarknadsföring, webbkunskap och förmågan att lyssna och delta i 

konversationer, utan att prata i sändarorienterandemeddelanden. Under de senaste 10 
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åren har det pågått ett paradigmskifte från ett sändarperspektiv, med ett massmedialt 

tänk, till ett deltagande i nätverk (Solis och Breakenridge 2009).  

Inom PR 2.0 vill man frångå begrepp som sändare, mottagare och användare. Istället 

är det interaktion som framhävs och det viktiga med ett deltagande på ett informerat 

och humant plan. PR 2.0 handlar om att skapa tvåvägskommunikation genom att föra 

konversationer med sina publiker, istället för som tidigare gå genom massmedia. Att 

använda sig av de nya kanalerna innebär alltså att frångå de tidigare sändare – 

mottagare begreppen, då man interagerar med sina publiker. Istället för att se dem som 

en anonym och homogen grupp blir de istället sedda som individer med olika behov 

(ibid.).  

Enlig Solis och Breakenridge (2009) gäller det för företag och organisationer att i sin 

kommunikation via sociala medier att vara aktiva, lyssna på publiken och att föra 

konversationer med dem. På så sätt engagerar man publiken, som både kan ge 

feedback och i sin tur vara med och påverka kommunikationen (ibid.).  

5.3 Kontroll och illusion 

Den otroliga mängd information som finns på internet är svår att överblicka och 

omöjlig att helt kontrollera. Internet utgör en plattform där alla kan publicera sig själva 

och olika publiker kan tala fritt med varandra utan att det kostar särskilt mycket, 

varken tid eller pengar. Men att det skulle vara lättare att kontrollera information och 

publiker när man inom PR jobbar mot traditionella medier, exempelvis dagstidningar, 

menar Grunig (2009) är en illusion. Denna illusion om att man kan kontrollera sina 

publiker har sina rötter i ett paradigm där PR-verksamhet utgörs av publicitet, 

informationsverksamhet och mediekontakter. Mottagarna av information ses som en 

audience snarare än en publik (public). Det finns inom paradigmet en tro på att man 

från en organisation kan skapa sina egna publiker och påverka deras beteende och 

attityder med asymmetrisk kommunikation (Grunig 2009).  

I det nya paradigmet, där kontroll ses som en illusion, ska PR verksamhet utgöra en 

aktiv del av en organisations beslutsfattande snarare än att fungera som en förmedlare 

av förändringar efter att de är gjorda. Kommunikationen ska bygga på research och 

vara en mekanism för lyssnande och lärande. Publiker har alltid själva kontrollerat de 

meddelanden organisationer har avsett för dem och på så sätt skapat sig själva. 
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Publiker skapas utifrån, och motiveras av, de gemensamma problem de upplever i sin 

livsvärld (ibid.).  

Image, reputation och identitet är något som skapas av de publiker som säger eller 

tänker något om en organisation. Det är inte något som en organisation själva kan 

skapa och hantera (ibid.). Ett företags image kan beskrivas som samspelet mellan alla 

de erfarenheter, uppfattningar, kunskaper och intryck som människor har av företaget. 

Image skapas främst utifrån upplevelser av företagets produkter, tjänster eller idéer. 

Reputation är ett mer preciserat imagebegrepp, som syftar till djupare och mer 

moraliska upplevelser hos publiken. Begreppet kan kopplas ihop med en definition av 

PR som aktiviteter för att skapa gott anseende. Reputation skapas av det individer 

berättar för varandra om ett företag. Identiteten är den helhetsbild ett företag förmedlar 

om sig själv i relation till omvärldens föreställningar (Larsson 2008). 

Företag och dess publiker är idag en del av samma internetmedierad värld och företag 

tvingas anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Grunig (2009) framhäver dock att 

PR fortfarande, trots de nya kanalerna, handlar om relationer med just publiker. Det 

finns ingen anledning för företag att försöka bygga relationer, via sociala medier, med 

individer som inte är en del av deras publiker. Det krävs för mycket tid och resurser 

(Grunig 2009).  

Internet har gett publiken mer makt på ett revolutionerande sätt. Människor är inte 

längre lika bundna till traditionella medier för att få information och olika medlemmar 

av publiker kan nu kommunicera direkt med varandra oberoende av företaget. Företag 

bör i sitt PR-arbete finna vägar att delta i deras publikers konversationer. Digitala 

medier ersätter inte de ”gamla” sätten att göra detta på, som man använde innan 

internet fanns. Digitala medier underlättar snarare PR-arbetet (ibid.). 

5.4 Omvärldsanalys 

Alla organisationer och företag är beroende av vad som händer i deras omvärld. Både i 

närområdet och långt borta. Omvärlden kan tyckas vara ett luddigt begrepp men 

definieras förenklat som människor i olika grupperingar vilka ett företag har relationer 

med. Den bevakning företag gör av sin omvärld sker på två nivåer. En övergripande 

nivå där analysen sker för företaget som helhet och en mindre nivå där en föranalys 

görs inför enskilda aktiviteter som t. ex en kampanj (Larsson 2008).  
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Den omvärld man söker analysera är en värld i ständig förändring och med flera 

dimensioner (politisk, ekonomisk, social med flera). Detta medför alltid ett visst mått 

av osäkerhet för ett företag. Men en väl genomförd omvärldsanalys kan minska denna 

osäkerhet och hjälpa företaget i sin kommunikation (ibid.). 

Ett företags PR-arbete börjar i verkligheten med de beslut som fattas, strategierna som 

följer är beroende av de beslut som tas. Sociala medier är ett idealt verktyg för att göra 

en omvärldsanalys då det finns många sätt att övervaka vad som sägs på internet för 

att kunna identifiera problem, publiker och möjliga frågor. Grunig (2009) föreslår att 

företag kan använda sig av tjänsten Google Alert: 

”Google Alerts are emails automatically sent to you when there are new Google 

results for your search terms. You can also choose to have your alerts delivered 

via feed to the feedreader of your choice (e.g., Google Reader or add the feed to 

your iGoogle page). We currently offer alerts with results from News, Web, 

Blogs, Video and Groups.” (www.google.com)  

Via Google Alert kan företaget ange sitt eget namn som nyckelord och även lägga till 

flera sökord som kan vara kopplade till aktuella händelser, produkter eller problem 

företaget kan ha (Grunig 2009). 

5.5 Identifiera publiker 

Ett företags PR-arbete måste utveckla ett dualistiskt synsätt, det gäller att ha både 

självkännedom och kunskap om de grupper man vill kommunicera med. Särskilt om 

det är dialog med publiker som eftersträvas. Ett företag jobbar mot en mängd olika 

publik- och intressegrupper och det är centralt för all informationsverksamhet att lära 

känna och förstå dessa grupper (Larsson 2008). 

Intressegrupper, eller stakeholders, används ibland synonymt med begreppet publiker, 

men bör hållas isär. Intressegrupper är de grupper i ett samhälle som berörs av företag. 

Jämfört med publiker så kan intressegrupper utgöras både av dem som kommunicerar 

med ett företag och dem som företaget själva gör till intressenter genom att 

kommunicera med dem. En publik uppstår ur en intressegrupp när den uppfattar ett 

problem i förhållande till en organisation (ibid.).  

När man har identifierat vilka grupper det är man vill kommunicera med är det 

nödvändigt att söka förstå individerna i gruppen genom att beskriva, kategorisera och 
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analysera dem. En vanlig metod är att göra en sammanvägning av de yttre och inre 

faktorerna som påverkar en grupp och individerna i den. Till de yttre faktorerna hör 

bland annat gruppens storlek, demografi, sociala bakgrund och medievanor. De inre 

faktorerna utgörs av mjuka, mer personliga, egenskaper så som motivation, behov, 

kunskap och förhållande till ämnet och värderingar (ibid.). 

Grunig och Hunt (1984) delar in publiken i tre olika typer: Latent, medveten och aktiv. 

Den latenta publiken är en overksam, löst sammansatt grupp som inte själva söker 

dialog med organisationen och inte upplever gemensamma problem. En medveten 

publik har definierat ett gemensamt problem eller en fråga. När den medvetna 

publiken börjar kommunicera med varandra och engagerar sig för att finna en lösning 

på sitt problem övergår den till att bli en aktiv publik (Grunig och Hunt 1984). 

Grunig (2009) menar att man kan identifiera intresse och publikgruppen genom att 

använda innehållet (content) i digitala medier som en databas för en undersökning. 

Man kan använda sig av innehållsanalytiska tekniker för att identifiera och koda 

koncept så som problem, involveringsgrad, värden och ideologi hos olika intresse eller 

publikgrupper. När analysen är gjord kan resultaten användas för att planera framtida 

kommunikativa insatser, både via internet och i mer traditionella kanaler. (Grunig 

2009). 

5.6 Mätning och utvärdering 

Resultatet av strategisk PR-kommunikation är relationer och reputation. De företag 

som lyckas identifiera sina intresse- och publikgruppen, förutsett och hanterat problem 

och under hela kommunikationsprocessen fört dialog med berörda publiker kommer 

också att kunna utveckla goda relationer med dessa. Ett fruktbart PR arbete skapar 

positiv reputation och ger förutsättningar för att även i framtiden behålla goda 

relationer. Grunig (2009) menar att det är möjligt att mäta vilken typ av relation man 

skapar och kvalitén i relationen genom att använda samma metoder som för att 

identifiera intresse- och publikgrupper, vilket görs genom att analysera innehållet i 

digitala medier. Följande mätvariabler föreslås: Tillit, ömsesidig kontroll, 

tillfredställelse och engagemang (Grunig 2009).  

Att utföra en sådan mätning kräver ett innehållsanalytiskt schema som speglar vad 

man menar med att skapa relationer samt vilken typ av relationer som eftersträvas. En 
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annan metod för att mäta relationer som skapats via sociala medier är att använda 

mediet självt. En surveyundersökning kan göras bland medlemmar av exempelvis ett 

socialt nätverk (ibid.).  

Att mäta reputation är att ta reda på vad people think and say about you. Detta kan 

göras genom att mäta teman som speglar de vanligaste attityderna och ämnena som 

diskuteras i olika sociala medier som berör ett företag (ibid.). Det som sägs om ett 

företag i de sociala medierna kommer också vara det människor ser när de söker efter 

information om företaget. Som Philips och Young (2009) uttrycker det: 

”Your reputation /…/ will increasingly depend on what comes up when you are 

googled” (Philips och Young 2009:157; cit efter Grunig 2009:15) 

Sökning är den dominerande kraften på internet. Sidor som rankas högt på sökmotorer, 

med Google som den allra viktigaste sökmotorn, kommer per automatik att få fler 

besökare, värdefullare innehåll och större genomslagskraft. PR-arbetet måste därför 

försöka nå goda sökresultat genom att skapa och stödja innehåll på internet i 

förhållande till hur sökmotorer fungerar (Brown 2009).  

Search Engine Optimization (SEO) är en svår process att beskriva därför att 

sökmotorföretagen inte avslöjar exakt hur deras sökmotorer fungerar och kontinuerligt 

förändrar dem. Men förenklat handlar SEO om att försöka påverka de sökresultat man 

vill ska ligga högt upp bland de träffarna människor får när de söker. Företag har 

försökt att manipulera sökresultat exempelvis genom att dölja mängder med text på en 

sida så att de är synlig bara för sökmotorn. Sökmotorföretagen kan utesluta vissa sidor 

från sökresultaten om de märker att någon medvetet försökt manipulera resultaten 

(ibid.).  

Naturlig sökning innebär den sökning där resultaten inte är manipulerade utan visas 

utifrån deras faktiska relevans. PR-arbete måste finna vägar att stödja sådana naturliga 

sökresultat som är viktiga för företag genom att skapa innehåll som i sig själv är 

optimerat från sökning. Brown (2009) menar att den traditionella pressreleasen 

kommer att bytas ut the social media release, ett informationsmeddelande som 

publiceras online på olika plattformar och därför indexeras av sökmotorerna. De ord 

man då väljer när man skapar innehåll på internet måste vara de ord som människor 
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troligtvis söker efter. Säljande texter med fina formuleringar måste då bytas ut mot 

mer deskriptiva beskrivningar (Ibid.).  

Solis och Breakenridge (2009), som även de likt Grunig, ser att man kan mäta och 

utvärdera kommunikation via sociala medier genom engagemang, menar att behöver 

en mätguide, som förutom engagemang bestående av följande mätvariablar: 

webbtrafik, försäljning, handling, relationer, deltagande, medlemskap och aktivitet i 

nätverk. Engagemang samt relationer, är det svåraste att mäta, då de är unika för varje 

företag. Relationer kan man mäta i antalet followers (exempelvis Twitter) och fans 

(exempelvis Facebook). Men vanligast och enklast är de webbverktyg som finns för 

att mäta trafik samt mäta antalet länkar (Solis och Breakenridge 2009).  

5.7 Word of mouth marketing 

Word of mouth marknadsföring (WOMM) innebär medvetna strategier för att påverka 

dialogen mellan konsumenter. WOMM som sker på internet brukar också kallas Social 

media marketing, viral marketing, buzz marketing, och guerilla marketing. Den 

tillgänglighet, räckvidd och transparens som internet och webb 2.0 ger, har skapat nya 

förutsättningar för WOMM. I och med denna utveckling har WOMM gått från att vara 

transaktions inriktad, där man har försökt påverka opinionsledare, till en typ av 

marknadsföring som bygger på dialog och relationer. Budskapen går inte längre i en 

riktning, från marknadsförare till opinionsledare till konsumenter, utan utbyts av 

medlemmar i ett nätverk av konsumenter, till exempel i ett socialt nätverk på internet 

(Kozinets, de Walck, Wojnicki och Wilner 2010): 

 

 

 

 

                                                                                                                  (ibid:72) 

Kozinets, de Walck, Wojnicki och Wilner (2010) genomförde en studie av 90 bloggar 

under en sexmånaders period 2009. Bloggarna var utvalda av ett företag för att delta i 

en WOMM kampanj där de skulle blogga om en ny mobiltelefon. Bloggarna som 
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valdes ut för att delta i kampanjen hade alla livsstilsrelaterat innehåll och minst 400 

unika besökare per dag. Av de 90 bloggarna vad det 83 som användes för 

datainsamling, då de fanns tillgängliga under hela sexmånadersperioden. Inte bara 

bloggarnas inlägg om mobiltelefonen studerades utan även de kommentarer som de 

fick ifrån sina läsare. Kozinets, de Walck, Wojnicki och Wilner (2010) presenterar 

utifrån studien fyra olika typer av narrativa modeller för WOMM via sociala medier, 

som ska kunna hjälpa marknadsförare att planera, målsätta och påverka med hjälp av 

WOMM i digitala medier. Fokus ligger i modellerna på hur bloggaren berättar om 

produkten och sitt deltagande i kampanjen:  

Evaluation - Utvärderande 

Sändaren försöker undvika att nämna eller inte lägga vikt vid att sitt deltagande i en 

WOMM kampanj och fokuserar istället på att framhäva produkten i sig. Sändaren intar 

rollen som en opinionsledare som befinner sig i samma situation som mottagaren, 

alltså inte som en opinionsledare i sin roll som delaktig i en WOMM kampanj, och 

upplevs därför som en pålitlig källa för information. Detta förtroende kan brista 

eftersom sändaren dolt sitt deltagande i en WOMM kampanj. 

Embracing - Omfamnande 

Sändaren intar i sina budskap en dubbel roll som både konsument och marknadsförare. 

Konsumentrollen framhåller sina personliga erfarenheter av produkten och säljer in 

den som en del av sin egen livsstil. Marknadsförarerollen använder säljande argument 

och beskriver produkten utifrån tekniska specifikationer. Denna typ av budskap kan 

uppfattas negativt av mottagaren, som inte förstår meningen med att sändaren skriver 

om produkten, om det inte överensstämmer med innehållet i bloggen som helhet. 

Explanation - Förklarande 

Sändaren är tydlig med sitt deltagande i en WOMM kampanj och förmedlar 

medvetenhet om de kulturella spänningar det kan innebära att marknadsföra en 

produkt i ett forum som annars vigs åt mer personliga kontakter. Sändaren kan här inta 

rollen som källa för information åt många läsare och anpassar sitt budskap därefter. 

Bloggaren blir ett alternativ till att få information från traditionella kanaler. Denna 

strategi står och faller med mottagarnas inställning till att en WOMM kampanj 

används i bloggar. 



 18 

Endorsement - Stödjande 

Strategin liknar Explanation-strategin då sändaren går ut med att den är en del av en 

WOMM kampanj och konsekvenserna av detta. Skillnaden ligger i att sändaren 

fokuserar på personliga erfarenheter och användning av produkten, snarare än att 

fungera som en källa för objektiv information. Sändaren kan även bjuda in sina läsare 

att delta i konversationen om produkten. I denna strategi gäller det för sändaren att 

kunna integrera WOMM kampanjtänkandet med läsarkollektivets värderingar. 

Explanation och Evaluation strategierna kan med fördel användas när man som 

företag har som mål att öka försäljning av en specifik produkt. Embracing och 

Endorsement lämpar sig bättre för marknadsföring som syftar till mer långsiktiga mål 

som att bygga upp förtroende för ett varumärke (Ibid.). 

När marknadsförare använder sig av dessa olika modeller för att finna sina talesmän 

eller ambassadörer, för exempelvis en produkt, finns en del frågor att ta hänsyn till. 

Det är viktigt att respektera de värderingar och normer som finns hos användarna av 

sociala medier. I olika typer av bloggar (exempelvis modebloggar och teknikbloggar) 

har läsarna vissa förväntningar på innehållet. Lanseringen av en WOMM kampanj 

riskerar, om den inte överensstämmer med läsarnas förväntningar på innehållet, att 

uppfattas som ett negativt inslag för användarna av sociala medier. I den kampanjen 

som ligger till grund för studien ovan fick bloggarna inga instruktioner eller pekpinnar 

för hur de fick blogga om produkten. De fick uttala sig negativt om de ville, vilket 

man som marknadsförare måste ta hänsyn till innan kampanjen lanseras (Ibid.). Då blir 

frågan om hur man mäter effekter relevant. Mäter man antalet positiva och negativa 

kommentarer eller antalet kommentarer? Eller mäter man inget av det? 

5.8 Social media eller massmedia? 

Marika Lüders (2008) hävdar att det krävs en revidering av vad som utgör skillnaden 

mellan massmedier och personliga medier. Digitalisering och det personliga 

användandet av medieteknologier har destabiliserat den traditionella distinktionen 

mellan masskommunikation och interpersonell kommunikation, därmed också mellan 

massmedier och personliga medier. Med massmedial kommunikation menas här en 

kommunikation där ingen interaktion kan ske mellan sändare och mottagare. 

Personliga medier är ingen etablerad term men syftar till de verktyg som möjliggör 
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interpersonell kommunikation. På internet består dessa verktyg av t. ex bloggar, 

chattfunktioner och sociala nätverk. I dagens medieklimat där individer kan skapa och 

dela privat innehåll via sina digitala nätverk har gränserna mellan massmedier och 

personliga medier förändrats (Lüders 2008).  

I en värld där man söker digitalisera allt som bara går, används samma teknologier för 

masskommunikation som för personlig kommunikation. Internet utgör den 

teknologiska grunden för både massmedier, så som kommersiella tidningar och 

personliga medier som exempelvis bloggar. Traditionellt så skedde personlig 

kommunikation främst via konversationer eller brev till skillnad från 

masskommunikation där TV, radio och tidningar distribuerade sitt material till en 

heterogen massa (ibid.). 

Lüders illusterar hur massmedier och personliga medier har överlappat varandra 

genom att använda en kommunikationsmodell av Niclas Luhmann (Luhmann 2000; i 

Lüders 2008:690). Fördelen med Luhmanns modell är att den visar 

kommunikationsprocessen oberoende av i vilket medium kommunikationen sker. I 

modellen möjliggörs kommunikationen av tre val. Det första valet gör Alter, sändaren, 

när den väljer ut meningsfull information. Alter väljer sedan i vilket medium 

informationen ska distribueras. Kommunikationsprocessen blir sedan fulländad när 

Ego, mottagaren, gör sitt val av hur budskapet tolkas och skapar därmed förståelse. 

Utan ett Ego som tar emot informationen sker ingen kommunikation (Lüders 2008). 

Innan personlig kommunikation blev digitaliserad visste Alter alltid, förutom i 

enskilda fall, vem som skulle utgöra Ego och tolka budskapet. Men med bloggar och 

öppna nätverk på internet, där vem som helst med en internetuppkoppling kan ta del 

av vad som sägs, kan den som sänder information inte längre veta vem som är 

mottagare. Det finns populära privata bloggar med en enorm publik. Detta menar 

Lüders är den mest fundamentala förändringen som har skett och förklarar genom 

detta resonemang hur personliga medier kan anta formen av ett massmedium (ibid.).  

Men Alter och Ego kan också få en ny relation till varandra. Bara för att något 

publiceras och görs tillgängligt på internet behöver det inte betyda att det någonsin blir 

läst, annat än av den som själv publicerade det. Resonemanget kan tyckas något 

abstrakt men konsekvensen blir då att alter och ego, det vill säga sändare och 
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mottagare utgörs av samma person. Kommunikationsprocessen är då fortfarande 

fulländad enligt Luhmanns modell (ibid.). 

Personliga media delar idag en mängd attribut med massmedia: de finns tillgängliga 

för alla som önskar ta del, det finns möjlighet att kopiera och distribuera vidare 

innehållet, mottagaren (Ego) är ofta anonym och det finns en distans mellan sändare 

och mottagare. Trots likheterna är möjligheten till symmetrisk interaktion mellan 

sändare och mottagare större i personliga medier och massmedia särskiljer sig också i 

vissa andra avseenden: de är institutionaliserade och professionaliserade, de har en 

formell struktur och kommunikationen är alltid asymmetrisk (ibid.). 

När personliga media och massmedia börjar likna och överlappa varandra ger det 

konsekvenser för sociala strukturer i samhället. I en värld där användargenererat 

innehåll kan få stor spridning, som dessutom är nästan gratis, kan många olika källor 

komma till tals och de traditionella massmedierna har inte längre ensamrätt på att 

berätta om händelser. Privatpersoner har med dessa verktyg bättre möjlighet till att bli 

en allt viktigare och alternativ källa (ibid.). 

6. Metod 

6.1 Den semistrukturerade intervjun 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa individuella semistrukturerade 

intervjuformen. Den kvalitativa intervjun är här en tacksam metod, då vårt syfte är 

uppbyggt på det sätt att vi behöver få tillgång till våra informanters tankar och fakta, 

kring deras arbete med sociala medier (Kvale 2009).  

I en semistrukturerad intervju har forskaren på förhand bestämt ett antal teman som 

intervjun kommer att innehålla (Østbye 2003). Vi utarbetade en intervjumanual där 

frågorna utgick från frågeställningarna. De delades därför in i tre olika teman; 

strategier, utveckling och effekter (Bilaga 1). Vi strävade efter att frågorna skulle 

samspela med vårt syfte. Vi försökte hålla våra frågor korta, enkla och befriade från 

akademiskt språk, men ändå med facktermer då de vi intervjuar är yrkesverksamma 

inom PR-området. Indelningen i de olika teman fungerade som hjälp för oss då vi 

behövde styra intervjun i den riktningen vi ville för att ge våra intervjuer struktur 

(Kvale 2009).   
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En semistrukturerad intervju ger större utrymme för intervjuaren att kunna ställa 

uppföljande frågor och även möjlighet för informanten att kunna tala friare. Detta ger 

en större flexibilitet till intervjun och möjlighet till att få tillgång till informanternas 

tankeförlopp gällande våra frågeställningar. Denna information skulle annars vara 

svårt att få tillgång till på annat sätt (Østbye 2003).  

Nackdelar med den kvalitativa intervjuformen är dock, trots att den ska vara mer som 

ett samtal så är den inte är likställd. Den är alltid förenad med en asymmetrisk 

maktrelation. Därför att det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen. 

Intervjupersonens roll blir mer eller mindre endast att svara på frågor, det sker en 

instrumentalisering av samtalet. I en kvalitativ intervju är det är forskaren som har 

monopol på intervjupersonens uttalande (Kvale 2009). 

6.2 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

En vanlig kritik som riktas mot kvalitativa forskningsmetoder, som intervjuer, är att de 

har svårt att möta de krav som ställs på reliabilitet och validitet i forskningsprocessen. 

Det brukar också råda tvekan om huruvida man kan generalisera resultatet från en 

undersökning som bygger på ett fåtal intervjuer, likt vår studie, till en större 

population (Höijer 1990). 

Reliabiliteten i en studie är resultatets konsistens och tillförlitlighet och den behandlas 

ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av 

andra forskare (Kvale 2009). Vår studie bygger på att vi själva tolkar det våra 

informanter har sagt och därmed tillför vi en subjektiv dimension till resultatet. Men 

intervjuerna har gjorts på ett sådant sätt att informanterna har tillåtits att tala ganska 

fritt kring ämnet och eftersom vi inte har arbetat med ett hypotesprövande syfte har vi 

heller inte ansett det nödvändigt att styra intervjuerna. Reliabilitet i intervjustudier 

diskuteras ofta i relation till ledande frågor som oavsiktligt kan påverka de svar man 

får (ibid.).  

Validiteten är riktigheten, giltigheten och styrkan i ett resultat och i vilken 

utsträckning våra observationer speglar det fenomen vi avser att studera. Validitet 

brukar reduceras till frågan om en undersökning har studerat vad den avsåg att studera. 

Den kunskap som produceras måste gå att försvara och argumentera för. Validitet i 

kvalitativa studier handlar mycket om hantverksskickligheten i arbetet, att man som 
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forskare ständigt ifrågasätter, kontrollerar och teoretiskt tolkar sina resultat (ibid.). Vår 

förhoppning är att vi tillfört uppsatsen validitet genom att den tydligt har avgränsats 

samt att informanterna vi har intervjuat är väldigt kunniga inom det för uppsatsen 

specifika området. 

I vår uppsats har vi gjort ett urval av tre informanter och intervjuat dem om ämnet 

sociala medier, i syftet att besvara våra frågeställningar. Vårt syfte har inte varit att ge 

ett allmängiltigt svar på frågeställningarna, vilket hade varit omöjligt med vårt relativt 

lilla urval och det faktum att fenomenet vi studerar är så pass nytt. Kravet på att 

producera generaliserbar kunskap inom samhällsvetenskaperna bygger på antagandet 

att all kunskap måste vara giltig för alla platser och alla tider. Att generalisera en 

kvalitativ intervjustudie handlar snarare om att fråga sig om man kan generalisera från 

ett fall till ett annat. Vår studie kan liknas vid en instrumentell fallstudie, en studie där 

ett mindre material studeras för att vinna insikt i mer generella frågor (ibid.). 

7. Analys 

7. 1 Relationerna med publiken 

Under en lång period i PR-professionens 100-åriga historia, handlade 

relationsbyggande, något förenklat, främst om att berätta om en produkt via 

massmedier så som TV, radio och tidningar, och därigenom förlita sig på att 

försäljning av en produkt eller tjänst sker. Mycket av relationsskapandet fick ligga hos 

konsumenterna. Det var oftast upp till varje individ att, om man ville veta mer än den 

information som företaget valt att gå ut med, ta reda på det själv, vilket inte alltid 

kunde vara det lättaste (Solis och Breakenridge 2009).   

Att bara använda sig av en kommunikation som gäller envägs och genom massmedia 

fungerar inte för företag längre och som Strandh menar har nu relationerna förändrats 

så att kommunikationen nu kan ske direkt mellan företag och dess publiker. Företagen 

kan helt enkelt inte längre endast förlita sig på att det räcker med att informera, utan 

måste anpassa sig till den digitaliserade värld som vi nu lever i och därför sträva efter 

att föra en symmetrisk tvåvägskommunikation med sina publiker.  

”Företag har tidigare försökt skapa relationer genom att berätta om en 

produkt och sedan hoppats på att någon ska gilla produkten och köpa den. 

Företagen har inte arbetat med att skapa riktiga relationer och på så sätt har 
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mycket av relationsskapandet legat på konsumentens sida. Sociala medier har 

möjliggjort att man kan fördjupa och säkra relationen så att den faktiskt blir 

jämlik.” (Strandh)   

I Grunig och Hunts (1984) symmetriska modell är kommunikationen likställd med 

dialog, jämlikhet och ömsesidighet. Men att kunna ha dialog med alla, är för ett 

företag ett svåruppnåeligt mål.  

Dialog, ett samtal mellan två jämlikar, är ett begrepp som måste klargöras. Det är 

skillnad på att föra en sann, symmetrisk dialog i Grunig och Hunts (1984) mening där 

målet är att skapa en ömsesidig relation mellan ett företag och dess publiker byggd på 

gemensam förståelse och att föra en dialog där man vill få till stånd någon form av 

återkoppling. Grunig och Hunt (1984) menar att det är asymmetrisk kommunikation 

som pågår när företag via dialog försöker undersöka människors åsikter. Med en så 

pass sträng definition av symmetrisk tvåvägskommunikation, där den sanna dialogen 

står som det yttersta målet, kommer det vara svårt att ägna sig åt något annat än 

asymmetrisk kommunikation i de sociala medierna. Den symmetriska 

tvåvägskommunikationen får även när man arbetar i sociala medier fungera som ett 

ideal, något att sträva efter. Ett företag kommer alltid, även i den mest teoretiskt 

jämlika dialogen, att se till sitt eget bästa intresse och återkoppling måste ett företag 

sträva efter för att få ut något av dialogen (Sandberg 2002). Bara för att de sociala 

medierna skapar möjligheter att föra en symmetrisk dialog finns inget som talar för att 

företag kommer att försöka skapa relationer i vilka de inte har något att vinna. Men 

som Solis och Breakenridge (2009) uttrycker det så bör den som vill föra en dialog i 

de sociala medierna försöka tänka som en jämlike och också skapa något av värde, ge 

något tillbaka, för dem man har en dialog med. Då kan man i sin tur få feedback som 

företag och båda parter har vunnit något genom dialogen (Solis och Breakenridge 

2009). De sociala medierna ger också företag större möjlighet till att hitta dem som för 

företagen är intressanta att föra konversationer med: 

”Sociala medier kan ha funktionen av en gigantisk fokusgrupp. Nästa steg, när 

man lyssnat och lärt, är att börja involvera sig och konversera. På så sätt ger 

sociala medier en ny möjlighet. Tidigare har det varit extremt dyrt och svårt att 

hitta rätt personer att konversera med.” (Strandh) 
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Att som företag kunna gå ut på de sociala medierna och faktiskt ta reda på vad dina 

kunder tycker och tänker om vad du gör och dina produkter skapar helt nya 

förutsättningar för företag att lyssna. Att dessutom direkt kunna identifiera kunder 

eller grupper som upplever problem och sedan gå in och försöka lösa problemet ger 

ytterligare möjligheter. De kunder som befinner sig i de sociala medierna är självklart 

inte bara intresserade av att konversera med olika företag. Tvärtom är det personliga 

relationer med andra individer som är det viktigaste. 

”Marknadsförare har alltid strävat efter att få människor att rekommendera 

produkter till varandra men sociala medier har gjort kraften i påverkan större 

genom att det har uppstått en transparens i dialogen. Ger du någon ett tips på en 

restaurang, så är tipset inte synlig för någon annan och det dokumenteras inte. 

Men gör du det i ett socialt media som t. ex Twitter så exponeras helt plötsligt 

tipset för en mängd människor. Samtidigt indexeras ditt tips av Google och 

påverkar sökkurstrafiken.” (Ronnestam) 

Om två människor samtalar enskilt om din produkt så strävar du som företag givetvis 

att de ska tala väl om dig. Men om två människor samtalar om dig på Twitter, där alla 

105 miljoner användare kan ta del av konversationen förändras väldigt mycket. Det de 

talar om sparas dessutom, som Ronnestam påpekar, och blir synligt för en lång tid 

framöver till skillnad från det personliga samtalet. Samtalen människor emellan i de 

sociala medierna har helt plötsligt blivit transparent och helt öppet för vem som helst 

att ta del av. Och i likhet med Lüders (2009) menar Ronnestam att då flera kan ta del 

av vad människor skriver kan sociala medier liknas vid massmediala kanaler. Lüders 

(2009) som menar att det blir en sorts massmedial kanal då läsaren blir en anonym 

mottagare. Men då definitionen av massmedia innebär att det är en kommunikation 

som sker från en sändare till många mottagare och ofta med lite chans till en 

återkoppling för mottagaren finns det ändå flera skillnader då mottagaren även är 

delaktig och en interaktion mellan sändaren och mottagaren sker. Det blir inte längre 

lika självklart med vem som är sändare och vem som är mottagare, då 

kommunikationen sker åt båda håll (Lüders 2009).      

Med de förändrade förutsättningarna i och med de sociala medierna gör att företag 

måste anpassa sig till det när man marknadsför sina produkter. 
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”Räcker inte produkten till så spelar det ingen roll hur mycket man jobbar med 

PR. Den transparens som finns kommer leda till att folk söker upp din produkt 

på internet och upptäcker att den inte är den bästa. Ens PR arbete kommer då 

att fallera så fort människor börjar intressera sig för det man talar om.” 

(Ronnestam) 

Transparensen som finns på internet bidrar till att det inte längre är möjligt att försöka 

få människor att köpa en produkt som inte räcker till. PR arbetet förändras när 

konsumenter snabbt och enkelt kan gå in på ett nätforum och ta reda på hur andra 

upplevde en produkt. Då finns inget behov av att lyssna på information förpackad som 

reklam från företaget.  

”Företag har tidigare försökt skapa relationer genom att berätta om en produkt 

och sedan hoppats på att någon ska gilla produkten och köpa den. Företagen 

har inte arbetat med att skapa riktiga relationer och på så sätt har mycket av 

relationsskapandet legat på konsumentens sida. Sociala medier har möjliggjort 

att man kan fördjupa och säkra relationen så att den faktiskt blir jämlik.” 

(Strandh) 

Att informera sin publik om sina produkter är inte att skapa relationer. En relation 

skapas genom att båda parter ger varandra något i utbyte.   

Det konsumenten ger i utbyte från sin sida är antingen att de köper mer av dina 

produkter eller talar väl om de till andra människor i deras nätverk. Men om företaget 

inte involverar sig i konsumenten blir det, som Strandh säger, konsumentens eget 

ansvar att skapa en relation till företaget. Men en sådan relation, där den ena ger och 

den andra tar, är inte en jämlik relation. Företag måste i sin tur skapa någon form av 

värde för dem man konverserar med i de sociala medierna (Solis och Breakenridge 

2009). 

”Om man som varumärke kan ge konsumenten kunskap att besvara en fråga, ge 

ett tips eller en rekommendation så har man skapat värde. Då blir man gillad.” 

(Strandh) 

Att skapa värde är att bygga relationer. Men samtidigt måste man veta för vem man 

behöver skapa värdet. PR handlar även i de sociala medierna fortfarande om relationer 

med just publiker (Grunig 2009). Någon som inte är intresserad av dig och din produkt 

finner heller inte intresse av att ha en relation med dig. Resonemanget kan här tyckas 
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bli lite motsägande, därför det är inte produkterna i sig som bygger relationer. Men 

produkterna ger intresse för ditt varumärke och intresset kan utgöra grunden för en 

relation. 

”Man måste inse att det inte är alla som är intresserade av dig och din produkt. 

Idag handlar det om att använda sina öron mer än sin mun och lyssna. När man 

har lyssnat kan man se när det är läge att gå in och skapa grunden för en 

konversation. /…/ Men det gäller också att skapa ett värde för konsumenten så 

att den känner sig delaktig i en utveckling. /…/ Det handlar om att se vart 

kontexten finns där min produkt har ett värde, en nytta och relevans.”  (Strandh)  

Som Strandh säger skapas också värde genom att låta sina kunderna känna sig 

delaktiga. Även om kunderna inte är direkt delaktiga i många beslut som företaget tar 

eller hur produkterna utformas finns det många sätt att låta kunderna känna sig 

delaktiga. Silfwer berättar om en kampanj där ett skoföretag lät sina kunder designa 

sina egna skor på nätet, sedan kunde användarna dela med sig av sina designer och 

köpa varandras. 

”Desto mer möjlighet man ger användarna att vara med och bestämma och 

påverka, desto mer kan man påverka dem. Företag som lämnar mer och mer åt 

sina kunder kommer också att kunna kontrollera sina kunder i form av köpkraft 

och fortsatt lojalitet. Det går inte att kontrollera sina kunder på det gamla sättet, 

man måste ge dem vad de vill ha.” (Silfwer) 

Möjligheterna till att lyssna på sina kunder i de sociala medierna är enorma. Men man 

måste också kunna sålla i den stora mängd information som finns för att veta vem det 

är man från företagets sida är intresserad av att föra en dialog med.  

”Bara för att man kan höra vad folk säger behöver man inte nödvändigtvis 

lyssna. Dialogen med massan är ointressant, men dialogen med rätt människor 

på ett kostnadseffektivt sätt är intressant.” (Ronnestam) 

Solis och Breakenridge (2009) skriver i Putting the Public Back in Public Relations 

om vikten för företag att ha så kallade community managers. De kan vara 

nyckelpersoner som har koll på vad som sägs om företaget och är de som för 

konversationer med publiken i de sociala medierna. På så sätt kan man hålla goda och 

långsiktiga relationer, då den som är community manager står som företagets ansikte 
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utåt och det blir en personligare ton genom att koppla en människa till ett varumärke 

(Solis och Breakenridge 2009).  

Det kräver resurser att som företag ha närvaro på de sociala medierna. Att försöka 

skapa relationer genom att prata med och lyssna på så många man bara kan är det 

varken kostnadseffektivt eller nödvändigt. Men kan vara ett alternativ då att föra 

konversationer även är ett sätt att undersöka publiken. Ronnestam menar att även om 

det råder större öppenhet från företag idag som i viss mån ger mer konsumentmakt, är 

den inte så stor som många vill tro. Konsumentmakt har alltid funnits, menar 

Ronnestam vidare, men idag har vi mer tekniska möjligheter till att snabbare kunna 

mobilisera oss. Istället för att gå genom traditionella medier och de filter som fanns 

tidigare, kan vi lättare nå ut med våra åsikter om företag och produkter, även om det 

inte behöver betyda att någon kommer uppmärksamma dem. Relationerna mellan 

företag och konsumenter, menar Silfwer och Strandh har ändå möjliggjort för 

konsumenterna att få vara med och kunna ha viss påverkan på företag samt även 

bidragit till en jämlikare kommunikation, maktaspekterna till trots.     

7.2 Digitala publiker 

Att analysera och identifiera vilka publikgrupper det är man vill kommunicera med är 

centralt för all PR-verksamhet, i synnerhet om det är någon form av dialog som 

eftersträvas. Vet man inte vem det är man vill kommunicera med blir det svårt att 

avgöra hur och var man bör kommunicera för att lyckas med sina mål. En vanlig 

metod för att beskriva publiker är att göra en sammanvägning av publikens yttre och 

inre faktorer (Larsson 2008). Situationen blir annorlunda när man ska beskriva 

målgrupper som alla befinner sig i olika typer av sociala medier på internet. De yttre 

faktorerna, som till exempel vart publikgruppen bor, är inte relevanta i alla 

sammanhang. 

”Till exempel en webbshop som är specialiserad på vissa typer av produkter. 

Där kan vi ha olika personer, i blandade åldrar, olika kön och som bor i skilda 

delar av världen. Det enda som länkar de här människorna samman är deras 

intresse för just de produkterna som webbshoppen har. Då är demografiska 

faktorer inte viktiga längre.” (Silfwer) 

Det är alltså istället de inre, mer mjuka faktorerna, som är de viktiga när man vill 

beskriva sina målgrupper. Potentialen att beskriva publiken utifrån deras intresse för 
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exempelvis en specifik produkt eller tjänst bör utnyttjas istället för att spekulera i vad 

ens publiker är intresserade av. Innehållet i de sociala medierna kan användas som en 

databas för att identifiera och beskriva publiker (Grunig 2009).  

“Demografi är inte längre intressant utan man måste se till värderingar, vad 

människor verkligen tycker och tänker. Når du rätt individ och börjar 

konversera med den kommer den att bli en ambassadör för dig. Då kommer den 

fortsätta med marknadsföring som du själv inte behöver göra mycket åt.” 

(Strandh) 

Som Strandh säger så handlar det om att nå fram till och skapa en relation med rätt 

individ. Att finna personer som kan bli ambassadörer för ens företag har gått från att 

vara en transaktionsinriktad typ av PR till något som bygger på relation och dialog. 

Lyckas man skapa goda relationer med sina ambassadörer kommer de i sin tur att tala 

väl om dig i ett nätverk av konsumenter där information flödar i många riktningar 

(Kozinets, de Walck, Wojnicki och Wilner 2010). Sedan får man som företag 

acceptera att man inte kan kontrollera vad människor säger om en i de sociala 

medierna, inte ens ambassadörerna. Att man har kunnat kontrollera vad människor 

pratar om innan det fanns internet och sociala medier är en illusion (Grunig 2009). De 

sociala nätverken har också en mängd egna konventioner som man från ett PR-

perspektiv måste respektera när man söker efter ambassadörer (Kozinets, de Walck, 

Wojnicki och Wilner 2010). Enligt Grunig (2009), så har företag inte längre kontroll 

över relationerna med konsumenter, om de ens hade någon innan, i och med sociala 

medier. Det här menar Grunig beror på att man inte kan styra vad folk säger om en. 

Till skillnad från Grunig menar dock Silfwer att det genom sociala medier går att ha 

mer kontroll än tidigare. Inte kontroll över vad folk kommer att säga om dig, men 

genom att man ha en öppen dialog och vara mer transparanta, ger företagen sina 

kunder mer frihet till att vara med och påverka. Vilket i sin tur leder till att de blir mer 

trogna till företaget och kommer fortsätta att konsumera deras produkter. 

Det är givetvis också en kostnadsfråga när man från ett företags sida bestämmer vilka 

grupper man vill nå via vilka medier med sin kommunikation (Larsson 2008). 

Att planera kommunikation efter målgrupper är i traditionella medier oftast en 

kostnadsfråga. Har man exempelvis gjort en reklamfilm för TV måste ett beslut 

fattas om hur många och vilka kanaler man har råd att sända filmen i. Men ska 
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du lägga upp en reklamfilm på Youtube, som är gratis, kan du lika gärna lägga 

upp den på andra platser också. Då behöver man inte bry sig om målgrupper på 

samma sätt. (Ronnestam) 

Men Ronnestam är också snabb att påpeka att man knappast får tro att det är gratis att 

arbeta i de sociala medierna, speciellt inte om man vill nå fram till specifika personer 

som kan bli ambassadörer. Då handlar det om att fånga deras uppmärksamhet och 

skapa värde för dem. 

7.3 Att hantera kritik 

Traditionella medier har inte längre ensamrätt att kunna berätta om upplevelser eller 

händelser till en stor publik. Privatpersoner har blivit en allt viktigare källa för 

information och åsikter behöver inte längre passera genom en mängd filter (Lüders 

2008). De företag som har en närvaro på internet kan räkna med att de kommer stöta 

på människor som har upplevt negativa saker om företaget eller dess produkter. I de 

sociala medierna finns väldigt många användare och konversationer pågår dygnet runt. 

Det är därför omöjligt att som företag upptäcka och besvara all kritik som kan tänkas 

riktas mot en. Det krävs strategiska avvägningar för att veta när och hur man ska 

besvara kritik. 

”Får man en negativ men saklig kommentar mot sig på sin egen site, dit man har 

friendly traffic, bör man bemöta kommentaren proffsigt och utvecklat. Osakliga 

påhopp behöver man inte släppa in i sitt sociala ekosystem. Det går dessutom 

inte att svara på alla kommentarer därför att man aldrig kan räkna hem den 

nedlagda tiden i vinst.” (Silfwer) 

Grunig och Hunt (1984) delar in publiken i tre kategorier: Latent, medveten och aktiv. 

I de sociala medierna är steget mycket kortare från att vara en medveten till att bli en 

aktiv publik. Människor konverserar i de sociala medierna hela tiden och kan enkelt 

finna andra som upplever samma problem som de själva. När sedan publikerna börjar 

konversera med varandra blir dialogen transparent och fler kritiker kan ansluta sig till 

den aktiva publiken. PR-funktionen i de sociala medierna blir då att vara en källa för 

vad man från företagets sida anser är den rätta lösningen för den aktiva publikens 

gemensamma problem. Men som Silfwer påpekar handlar det om att i och med sin 

närvaro i de sociala medierna inte om att behöva slå ifrån sig när någon gör osakliga 
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påhopp. Det är också enkelt att se om kritiken kommer ifrån en välbesökt plattform 

eller inte, det vill säga om många kommer nås av den eller inte.  

”Man kan enkelt se hur inflytelserik en blogg är genom att se till besöksstatistik 

och pagerank. Och om den är inflytelserik kanske man borde svara. Men är det 

en blogg utan besökare kan de be en dra åt helvete varje dag, det är ändå ingen 

som ser det /…/ Det kan få motsatt effekt om du försvarar dig. Du hjälper till att 

sprida det genom att attackera det.” (Ronnestam) 

Ronnestam drar en parallell till hur företag brukar hantera kritik i traditionella medier 

som tidningar. Får man negativ kritik i någon av de stora morgontidningarna så vet 

man som företag att man bör besvara eftersom många kommer att ta del av den 

kritiken. Får man kritik i en liten tidning med få läsare kanske det inte är nödvändigt 

att besvara kritiken. Latenta publiker, de som inte upplever ett gemensamt problem, är 

även i de sociala medierna latenta. Det finns ingen anledning att försöka 

uppmärksamma dem på att man löser ett problem de inte är medvetna om att det 

existerar. 

Men att hantera problem i de sociala medierna är mer komplext än att skriva ett 

pressmeddelande till en tidning med en replik på den kritik som har publicerats. Precis 

som för all kommunikation krävs strategier för det man gör. 

”Om kritiken är av sådan natur att den kräver bemötande bör man publicera sin 

egen version av saken på sin egen site. Därför att på sin egen site har man 

besökare som är positivt inställda till företaget, och den egna versionen nära till 

hands. Kommentarstrategier handlar om att se vad som gäller: Är det hostile 

eller friendly traffic på plattformen? Äger vi plattformen? Är det en fri och 

välbesökt plattform?” (Silfwer) 

Alla tre informanterna vi har intervjuat framhåller vikten av att visa att man 

har lyssnat. Utsätts man för kritik så kan det vara ett ypperligt tillfälle att göra 

förändringar till det bättre. PR-funktionen i ett företag ska som Grunig (2009) 

uttrycker det vara en aktiv del av en organisations beslutsfattande och inte 

bara en förmedlare av förändringar efter att de är gjorda. Kommunikation ska 

vara en mekanism för att lyssna och lära, inte bara påverka (Grunig 2009) 
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7.4 Att vara social i sociala medier 

Att planera kommunikation via sociala medier innebär mer än att starta en fansida på 

Facebook, ett användarkonto på Twitter eller en företagsblogg och bara ”börja 

konversera”. Det gäller, som namnet sociala medier antyder, att vara social. Precis 

som för all planerad kommunikation krävs tydliga strategier som måste vara 

förankrade i företagets kärnverksamhet. De planer som görs upp för kommunikation 

ska leda till och stödja förverkligandet av de mål som har satts upp (Larsson 2008). 

”Sociala medier bör inte isoleras som en ytterligare kanal, för sociala medier är 

egentligen inget annat än en digital replikation på vårat vanliga sätt att umgås.” 

(Ronnestam) 

Sociala medier tvingar inte företag att helt och hållet omforma sina strategier för 

kommunikation. Tvärtom innebär förutsättningarna de sociala medierna ger en 

möjlighet att göra den traditionella kommunikationen ännu bättre (Grunig 2009). Som 

Strandh säger så skiljer sig kommunikation i sociala medier inte från annan planerad 

kommunikation i många avseenden: Man måste veta vem man vill kommunicera med, 

varför man vill göra det och sedan besluta hur man bäst gör det. 

”När man gör upp strategier måste man klargöra vem det är man vill prata med 

och vilket problem det är som ska lösas. När man vet vem och varför måste man 

besluta vart man kommunicerar på bästa sätt, på vilken plattform och med vilken 

tonalitet. /…/ Erfarenhet är väldigt viktig, för att planera social media närvaro 

sker på samma sätt som i planerandet av all annan marknadskommunikation.” 

(Strandh) 

Att bara ha en närvaro på de sociala medierna utan att varken lyssna eller föra dialog 

är meningslöst för ett företag. Kommunikationen som sker i de sociala medierna går ut 

på att vara aktiv, lyssna och föra konversationer (Solis och Breakenridge 2009). Gör 

man inte det utnyttjas inte den potential som finns och man kan istället uppfattas som 

ett osocialt företag. Att inte veta vem man kommunicerar med är inte heller särskilt 

socialt beteende. Kommunikation mot en anonym mottagare är något som är 

signifikant för massmedier (Lüders 2008). Möjligheterna att planera sin 

kommunikation för att nå exakt de personer man vill kommunicera med bör utnyttjas, 

men kräver mer från företagens sida än att analysera vilka bloggare som har flest 

besökare och sedan försöka påverka dem.  
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”De stora bloggarna är inte sociala medier, de är massmedier. De är 

kommersiella produkter som saknade värde innan de hade en bred publik. Att 

annonsera hos Blondinbella (Känd svensk modebloggerska, vår anm.) är 

produktplacering i en digital värld.” (Ronnestam) 

Det gäller att ge något tillbaka till dem man vill kommunicera med, att skapa värde för 

dem. Att arbeta med ambassadörer, exempelvis i form av bloggare, är inte som att 

arbeta mot traditionella journalister. Att söka uppmärksamhet genom 

publicitetskapande åtgärder som till exempel att skicka ut pressreleaser fungerar inte i 

de sociala medierna (Solis & Breakenridge 2009). Silfwer slår fast att ambassadörer 

som bloggar gör det för att publicera sina egna tankar därför finns det ingen anledning 

att tro att de skulle göra gratisreklam för din produkt. Lyckas man skapa värde för 

någon så kommer den personen att tala väl om dig och bli en ambassadör för ditt 

varumärke. Men har man inga produkter som är tillräckligt intressanta så kommer man 

heller inte att få några ambassadörer. 

”Blondinbella skulle aldrig endorsa en produkt hon inte själv kan stå för. Om 

man gav henne en produkt hon inte gillade skulle hon inte blogga om den. Gillar 

hon en produkt och bloggar om den blir hennes agerande en kvalitetsstämpel 

nog. Hennes läsare tycker att det är okej att hon gör reklam för produkter hon 

gillar, så länge de känner att det är en ambassadör, som de själva tror på som 

de pratar med och inte ett företag.” (Silfwer)  

och Ronnestam håller med: 

”Sociala medier är att skapa produkter som alla vill blogga om. Då hade 

Blondinbella bloggat gratis om din produkt bara för att den är så jävla cool.” 

(Ronnestam) 

Sociala produkter passar i sociala medier. En social produkt eller varumärke har en bra 

story, en historia som är värd att berätta vidare. Att kunna personfiera och 

förmänskliga det man kommunicerar är viktigt i de sociala medierna (Solis och 

Breakenridge 2009). Idag ska PR-arbete utgöra en aktiv del av ett företags 

beslutsfattande (Grunig 2009). Med ett sådant antagande bör också PR-funktionen i ett 

företag vara en del i utformandet av produkter och tjänster, en hjälp för att skapa 

sociala produkter. Strandh menar att varumärken är sociala objekt i sig själva. Har 



 33 

man produkter som talar för sig själva behöver man inte alltid göra så mycket själv för 

att tala om dem. Då är det istället läge att lyssna på vad som sägs om dem. 

”Man måste våga berätta sin story på olika platser och inte vara så oroad över 

kontroll. Man släpper iväg den och ser vart den tar vägen, sen är det bara att 

följa efter. En story som är tillräckligt bra kommer slutligen att nå dem som är 

intresserade och därmed skapas också intresse för produkten.” (Strandh) 

Att lyssna och analysera innehållet i de sociala medierna gör det möjligt att kartlägga 

vad människor är intresserade av. Den informationen bör sedan användas för att finna 

vägar för att delta i konversationer (Grunig 2009). Har man som företag exempelvis en 

bloggplattform kan man enkelt se vem av ens bloggare som drar mest trafik till sidan. 

Men att försöka synas med reklam där flest människor tittar är inte ett socialt 

beteende. Man bör inte tänka i meddelanden utan istället försöka skapa information av 

värde för dem man vill konversera med (Solis och Breakenridge 2009). 

”Det gäller att använda fakta på ett klokt sätt. Man bör inte försöka sälja på 

besökarna sitt största säljerbjudande genom att använda sig av de bloggarna 

som drar mest trafik. Man får inte ställa sig i vägen för läsarna och pusha på de 

budskapen utan det handlar om att kunna erbjuda dem mer av det de är 

intresserade av.” (Silfwer) 

7.5 Att mäta dialog 

Företag som investerar pengar i kommunikation, och inte bara via sociala medier, vill 

självklart att investeringen ska resultera i något. De vill ha en Return On Investment, 

ROI. Resultatet av framgångsrik PR kommunikation är goda relationer med olika 

publikgrupper, eftersom publiken som de grupper som påverkar en organisations 

framgång. För kommersiella företag påverkar publiken framgången om de köper eller 

inte av företagets produkter eller tjänster.  Att kvalitativt utvärdera kommunikation 

genom att försöka mäta relationer var lika svårt, om inte svårare, i den icke-digitala 

världen. Men det finns ett grundläggande krav vad gäller mätning av all 

kommunikation: Att man mäter rätt saker (Larsson 2008). Samma kriterier kan sägas 

gälla för lyckade projekt i sociala medier som för all annan kommunikation: 

- Uppdragsgivaren är nöjd. 

- kommunikationen blev uppmärksammad, 
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- omtyckt och 

- resulterade i avsedd effekt (ibid.) 

Goda relationer skapar framgång i form av försäljning, men hur mäter man relationer 

skapade i sociala medier? 

”Om man ska kunna mäta ROI utifrån sociala mediers logik finns inga nyckeltal. 

Det går inte att lägga över principer om ROI från en massmarknad på sociala 

medier, lika lite som det går att mäta logiken i sociala medier på en 

massmarknad.” (Strandh) 

Som Strandh säger är problemen med att mäta effekter av kommunikation via sociala 

medier metodologiska. Även om det går att kvantifiera och skapa statistik för 

kommunikationen via de sociala medierna framhåller Strandh att siffror ofta inte säger 

så mycket om de inte sätts i ett sammanhang. Enligt Grunigs (2009) schema bör man 

mäta variabler som tillit, ömsesidig kontroll, tillfredställelse och engagemang för att 

bedöma kvalitén i de relationer man skapat i de sociala medierna. Men hur man sedan 

presenterar dessa undersökningar i form av konkreta effekter av kommunikation 

förklaras inte. Grunigs schema består också av relativt svårdefinierade variabler och 

även om man gör en innehållsanalys om exempelvis vad som har sagts om en ny 

produkt på Twitter så kommer resultatet från analysen vara svårt att härleda till 

effekter av kommunikation. Silfwer påpekar att det alltid finns ett problem med 

kausalitet när man ska presentera resultat av kommunikation. Även om man kan få 

fram siffror och olika värden kan det vara svårt att säga vad orsaken till resultatet var. 

Det måste också finnas en ROI vad gäller mätning av kommunikation. Vad man får 

reda på måste stå i relation till vad det kostade att mäta. Att likt Kozinets, de Walck, 

Wojnicki och Wilner (2010) analysera vad 83 bloggare skriver om under en 

sexmånaders period är intressant ur ett vetenskapligt perspektiv men förmodligen ett 

alldeles för dyrt och tidskrävande sätt för ett företag att utvärdera kommunikation.  

”Det går att göra en vetenskaplig undersökning för att se effekter, som utesluter 

alla former av icke-kausalitet, men den kommer att kosta mer att göra än själva 

aktiviteten. Och dessutom finns då en risk att man får reda på B, effekten, utan 

att riktigt veta vad A, orsaken, var.” (Silfwer) 

 Solis och Breakenridge (2009) föreslår till skillnad från Grunig ett mer komplett 

schema för att mäta effekter av kommunikation via sociala medier. De variabler man 
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enligt deras schema bör mäta är: webbtrafik, försäljning, handling, relationer, 

engagemang, deltagande, medlemskap och aktivitet i nätverk. De poängterar också att 

det är just relationerna som är det svåraste att mäta men föreslår en kvantifiering av 

relationer genom att man kan mäta exempelvis hur många fans man har på Facebook 

(Solis och Breakenridge 2009). Även om antal fans på Facebook ger ett konkretare 

värde i form av siffror än Grunigs modell för att mäta relationer gör så säger 

Ronnestam att det är svårt att säga vad det är för mått på kvalité i relationen att ha en 

stor mängd fans på Facebook. 

Jag tror inte att Coca Cola har någon nytta av att ha massa fans på Facebook. 

De kanske har en del fans som i sin tur frågar sina vänner om inte de också vill 

bli fans. Då är det den personliga relationen som äventyras om man tackar nej, 

inte vad man tycker om Coca Cola. Visst kan det vara positivt att du har sett en 

Coca Cola logga när du står i butiken och ska köpa läsk, men idag är vi i det 

stadiet att ingen kan visa vad Coca Cola har för nytta av att ha massa fans på 

Facebook. (Ronnestam) 

I Solis och Breakenridges (2009) schema presenterar de två variabler för att mäta 

kommunikation som är särskilt viktiga: Trafik och försäljning. Trafiken, antalet 

besökare på en site, ger ett värde som talar om att kommunikationen har varit 

uppmärksammad. Larsson (2008) poängterar dock att uppmärksamhet som ensam 

indikation på att kommunikation har varit lyckad ofta är en felaktig koppling. Hög 

uppmärksamhet och gillande från publikens sida är en förutsättning för ett lyckat 

resultat, inte det samma som framgång (Larsson 2008). Försäljning får däremot i 

sammanhanget representera det ultimata värdet på framgång för ett företag. Om 

försäljningen för ett företag ökar i takt med att man investerar i kommunikation så får 

man en indikation om att kommunikationen har varit lyckad, men att se den ökade 

försäljningen som en direkt effekt av kommunikationen kan vara missvisande. 

”Lyckas man tillföra sina kunder värde genom att genomföra värdeskapande 

aktiviteter i sin digitala närvaro och på så sätt öka sin trafik, då får man ett mått 

på att man gör någonting rätt. Om försäljningen också ökar parallellt så har 

man lyckats konvertera sin trafik till försäljning. Då har man två mått som är 

enkla och tydliga att mäta. Problemet är bara att det där emellan kan finnas 

tusen andra faktorer som har påverkat siffrorna.” (Ronnestam) 
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Kommunikativa insatser skapas och planeras utifrån målsättning. Att analysera sin 

omvärld och sina publiker innan en kommunikativ aktivitet är en förutsättning för att 

kunna sätta upp rimliga mål för aktiviteten (Larsson 2008). Både Strandh och Silfwer 

framhåller vikten av att göra en grundlig föranalys innan en aktivitet för att på så sätt 

skapa en utgångspunkt för kommunikationen. På så sätt kommer det vara lättare att 

mäta sina insatser för vet man inte vart man började är det svårt att veta hur långt man 

har gått. 

”Mätning handlar om att gå tillbaka till målet med det man gör och sätta 

mätningen utifrån en nollmätning innan man implementerar en jättelik social 

media närvaro. Om man vet varifrån man började kan man sedan mäta 

kontinuerligt från det.” (Strandh) 

Kommunikation mäts ofta i sådana värden som är synliga och lätta att få tag på. 

Andra, och mer komplicerade, värden som kan ge en mer sann bild blir då åsidosatta. 

Detta gäller inte minst när man söker mäta mer långsiktiga aktiviteter och aktiviteter 

som bygger på dialog (Larsson 2008).  Silfwer menar att det ofta är bättre att förlita 

sig på flera hyfsade mätpunkter än på en enda. Även om den ensamma mätpunkten 

råkar vara den starkaste. Silfwer betonar också vikten av att man inte kan mäta all 

kommunikation via de sociala medierna på samma sätt. Långsiktigt relationsbyggande 

kräver andra mätparametrar än enkla värden som besöksstatistik och mängd innehåll 

som skapats. 

”Istället bör man mäta andra saker som t. ex hur många det var som länkade till 

det de skrev om och hur mycket deras besökstrafik utvecklades. Är en blogg 

riktigt bra konverteras många av läsarna till RSS prenumeranter och försvinner 

från besöksstatistiken. Men samtidigt är en RSS prenumerant mycket mer värd 

än en slumpvis förbipasserare. När man talar om effekter via ambassadörer 

handlar det om relationsbyggande och långsiktigt värde.” (Silfwer) 

Sökning som den dominerande kraften på internet gör att positiva sökresultat för ett 

företag och dess produkter är något som kan härledas till lyckat PR arbete. Det 

innehåll som toppar listan med sökresultat när någon söker efter ditt företag eller dess 

produkter kommer också att vara det innehåll som får flest träffar och mest genomslag. 

Naturliga sökresultat är de resultat som visas utifrån sin faktiska relevans, resultat som 

någon inte försökt manipulera (Brown 2009). Att mäta hur sökresultat utvecklas som 
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ett resultat av PR-arbete är ett viktigt värde som kan användas tillsammans med andra 

värden för att utvärdera en aktivitet. Men att försöka mäta de naturliga sökresultaten 

som man har sökt stödja i sitt PR arbete kan vara missvisande i en värld där många 

arbetar med sökordsoptimering. 

”Man kan mäta förändringar i Google och se hur den påverkas. Men sådana 

mätvärden går att påverka snabbare på andra sätt. Vill du stiga på Google så är 

det bra om massa människor bloggar om dig, men det är ännu bättre att betala 

500 personer som sitter och placerar länkar.” (Ronnestam) 

8. Slutsats och diskussion 

8.1 Hur kan sociala medier användas för PR-kommunikation? 

Sociala medier skapar möjligheter för företag att genom tvåvägskommunikation lyssna 

på och föra dialog med sina publiker. Men betoningen måste i sammanhanget ligga på 

skapar möjligheter. Sociala medier utgör ingen garanti eller magisk plattform för att 

skapa jämlika relationer genom symmetrisk kommunikation. Att sedan utnyttja de 

möjligheter som ges till att skapa jämlika relationer ligger hos användarna, både 

företag och publiker. För i den jämlika relationen har båda parter ett lika stort ansvar. 

Sociala medier KAN användas för att… 

…analysera en omvärld i ständig förändring. Och inte bara en digital omvärld. Sociala 

medier kan ha funktionen av en stor fokusgrupp, genom vilken företag kan ta reda på 

vad konsumenter tycker om företagets produkter, tjänster eller idéer. Att använda 

innehållet i de sociala medierna för att analysera omvärlden är också ett relativt billigt 

alternativ till att exempelvis sätta ihop en fysisk fokusgrupp. I sin analys kan företag 

också finna individer eller grupper som är negativt inställda mot företaget. Människor 

konverserar i de sociala medierna hela tiden och kan enkelt finna andra som upplever 

samma problem som de själva. När sedan publikerna börjar konversera med varandra 

blir dialogen transparent och fler kritiker kan ansluta sig till den aktiva publiken. PR 

funktionen i de sociala medierna blir då att vara en källa för vad man från företagets 

sida anser är den rätta lösningen för den aktiva publikens gemensamma problem. De 

sociala medierna består av otroligt mycket innehåll och ett företag kan kanske inte 

alltid besvara all kritik som kan tänkas riktas mot dem. Men när kritik kommer som är 
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välgrundad och saklig är det PR funktionen som måste ha klara strategier för att 

bemöta kritiken. 

…identifiera publiker på ett nytt sätt. De grupper man vill kommunicera med i de 

sociala medierna har alla en gemensam nämnare: De finns på internet. Det faktum att 

publiken finns där ute på internet gör att det traditionella sättet att identifiera och 

beskriva målgrupper, genom att göra en sammanvägning av deras yttre och inre 

faktorer, inte längre är lika viktigt. Till de yttre faktorerna flera stora variabler som 

olika demografiska faktorer och medievana. I de sociala medierna kan man genom att 

lyssna och använda innehållet till att beskriva publiker utifrån mycket mindre och mer 

konkreta variabler som exempelvis intresse för en specifik produkt eller grad av 

engagemang/involvering. 

…hitta rätt människor. Att försöka få människor att tala väl om dig som företag till 

varandra är en urgammal uppgift för PR-praktiker. Word of mouth marknadsföring har 

i de sociala medierna fått nya dimensioner och ändrat förutsättningarna. I de sociala 

medierna har det blivit lättare att hitta rätt personer, människor som kan agera som 

ambassadörer för ditt varumärke och fungera som opinionsledare. I de sociala 

medierna jobbar man med att skapa relationer och föra dialog med sina ambassadörer 

och inte med att bombardera dem med information som till exempel pressreleaser. 

Lyckas man skapa goda relationer med sina ambassadörer kommer de i sin tur att tala 

väl om dig i ett nätverk av konsumenter där information flödar i många riktningar. 

Sedan får man som företag acceptera att man inte kan kontrollera vad människor säger 

om en i de sociala medierna, inte ens ambassadörerna. Att man har kunnat kontrollera 

vad människor pratar om innan det fanns internet och sociala medier är en illusion  

…skapa en positiv sökbild. Sökning är den dominerande kraften på internet och det 

som toppar listan med sökresultat när någon söker efter ditt företag eller dess 

produkter kommer också att vara det innehåll som får flest träffar och mest genomslag. 

Därför är det viktigt att man som företag har en positiv sökbild och att de träffar som 

kommer högt upp i sökningen berättar om saker på ett sådant sätt man vill. Image och 

reputation skapas av vad människor säger om dig och det som sägs om ett företag i de 

sociala medierna kommer också att spegla hur företagets sökbild ser ut. Att skapa och 

stödja innehåll för att positivt förändra sökbilden är ett viktigt uppdrag för PR i de 
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sociala medierna. Det handlar om att skapa innehåll med värde, då kommer den 

positiva sökbilden komma av sig själv. 

8.2 Hur påverkas relationen mellan ett företag och dess publiker 

när man kommunicerar via sociala medier?  

Relationerna mellan företag och publiker, baserat på våra informanters svar, påverkas 

på så sätt att det genom kommunikation via sociala medier går att ha direkta 

konversationer och det gör det lättare för konsumenter att ge feedback. Det här är 

något som är idealiskt för den symmetriska tvåvägs modellen, att ha dialoger med sin 

publik, och att kommunikationen inte bara sker genom att informera, utan man är även 

ute efter att föra konversationer och interagera med publiken. Istället för att 

kommunikationen går via massmedia och andra filter, där det inte behöver vara någon 

uppmuntran till symmetrisk kommunikation, är det viktigare att se till att man för en 

ärlig kommunikation med sina publiker och att se dem som deltagare och inte som 

mottagare. Företag har i och med sociala medier mer eller mindre blivit tvungna till en 

ökad transparens och öppnare kommunikation med sina konsumenter.  

Med interaktionen och deltagandet i de sociala medierna underlättar det även för 

företag att hitta rätt personer att ha dialoger med och samt även för målgruppsanalyser. 

Att hitta rätt personer att kommunicera med kommer att gynna både företag och 

konsumenter därför att företagen slipper sända ut information till dem som inte är 

intresserade. Och de som är intresserade kommer i sin tur att få den information de vill 

ha. 

Att ha dialog och föra konversationer med alla i de sociala medierna, även om 

möjligheterna finns, är för företag svårt, om inte direkt omöjligt. Det eftersom det är 

både för tidskrävande och för kostsamt att försöka ha direkta konversationer med alla, 

och man måste därför välja ut vilka som för företaget är mest intressanta att hålla 

konversationer med. PR-kommunikation i de sociala medierna handlar fortfarande om 

att bygga relationer med sina publiker. 

Det som företag har varit rädda för när det gäller sociala medier är just att de inte har 

kontroll. Men genom att använda sig av sociala medier och ha digital närvaro och på 

så sätt skapa relationer med konsumenterna kommer det, i de flesta fall, vara till fördel 

för företagen då relationerna kommer stärkas. Om relationerna stärks, kan man få 
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kontroll över publiken. Kontroll genom sociala medier handlar om att förstå folks 

beteenden, vad folk säger, vad de tycker om produkten/företaget samt att veta vad de 

gör på nätet. Kontroll handlar inte om att direkt styra vad människor säger eller tänker, 

det kan man inte göra, varken i de sociala medierna eller någon annanstans. Man kan 

försöka påverka, men att man kan kontrollera är en illusion. Men att finnas på de 

sociala medierna och ge folk rätt information och ha dialog med sina kunder är för 

företag att verka proaktivt, då de på så sätt kan hantera exempelvis negativ kritik eller 

andra sorters kriser om det skulle uppkomma. 

Relationen mellan företag och konsumenter kan alltså ses som ojämna, även om de 

tycks vara symmetriska. Ojämna därför att det är PR-utövarna från företagen som styr 

konversationerna med sin publik. Det är de som, genom att de väljer hur öppna och 

transparanta de vill vara, och hur de väljer att kommunicera med sina publiker som har 

kontroll. Konsumenterna har trots allt idag större inflytande, då det de talar om på 

nätet är transparant och kan spridas vidare till ett stort antal människor samt att de har 

mer chans till återkoppling än tidigare.   

8.3 Hur kan man mäta effekter av PR-kommunikation i de sociala 

medierna? 

Om frågan istället hade varit kan man mäta effekter av PR-kommunikation via de 

sociala medierna? Skulle svaret då ha blivit nja. Som uppsatsen i sin helhet har 

diskuterat menar många att det inom PR har skett ett paradigmskifte. Ett 

paradigmskifte där PR har gått från att vara sändarorienterad till att bygga på dialog. 

Att försöka utvärdera kommunikation på samma sätt som man gjorde då PR till stor 

grad handlade om impact, att få så mycket positiv publicitet som möjligt genom 

massmedier, går inte. En PR som bygger på dialog måste utvärderas på ett annat sätt. 

Ett paradigmskifte måste ske även vad gäller mätning och utvärdering av PR-

kommunikation. 

Larsson (2008) presenterar fyra steg för att avgöra om en kommunikativ insats var 

lyckad. (1) Uppdragsgivaren är nöjd. Det är givetvis så att den som har betalat för 

kommunikationen i slutändan är den som avgör om den har varit lyckad eller haft 

önskad effekt. Att så väldigt många företag har, och ökar, sin närvaro i de sociala 

medierna är ett bevis på att detta ofta är fallet. (2)Kommunikationen blev 

uppmärksammad. I detta steg går det absolut att mäta i de sociala medierna. Det är 
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förmodligen ännu enklare än i traditionella medier. Besöksstatistik, RSS 

prenumerationer, söktrafik, antal fans på Facebook eller followers på Twitter, antal 

blogginlägg, länkar och en mängd olika siffror går att få fram. (3) Kommunikationen 

blev omtyckt. Det går att analysera innehållet i de sociala medierna för att få reda på 

vad som har sagts om ett företag. Att mäta variabler så som tillit, tillfredställelse och 

engagemang är möjligt för att se om man blev gillad i de sociala medierna, det vill 

säga om man skapade goda relationer. (4) Kommunikationen resulterade i avsedd 

effekt. Det är i detta fjärde och sista steg som det blir svårt. Steg (2) och (3) är en 

förutsättning för att kommunikationen ska kunna resultera i avsedd effekt, men ingen 

garanti. För att kunna mäta en effekt av kommunikation måste man bestämma vilken 

effekt det är man strävar efter. Om man har som målsättning att öka försäljningen 

genom kommunikation i de sociala medierna är det omöjligt att få fram en ROI, 

eftersom det saknas metoder för att göra detta. Kommunikation i de sociala medierna 

bör inte målsättas på samma sätt som annan kommunikation om man ska kunna mäta 

några tydliga effekter. 

Målsättning för kommunikation i de sociala medierna bör ske efter en ordentligt gjord 

föranalys. Att ta reda på hur situationen ser ut innan man börjar kommunicera är en 

förutsättning för att kunna mäta effekter av kommunikationen. 

Det finns även en ROI vad gäller mätning. Även om det går att göra vetenskapliga 

undersökningar av kommunikation via de sociala medierna så är det inte troligt att 

företag kommer att spendera mer pengar på att mäta kommunikationen än vad de 

gjorde på att genomföra den. 

9. Framtida forskning 
Ett förslag till framtida forskning är att besvara frågan om just målsättning. Hur 

målsätter man kommunikation/kampanjer i de sociala medierna? Om vi i vår uppsats 

hade lyckats belysa denna fråga mer hade det absolut gått att ge ett mer nyanserat svar 

på frågan om hur man mäter effekter av kommunikation i de sociala medierna. 

Intressant hade också varit att göra en undersökning av ett företags kommunikations 

arbete eller en kampanj och använda de olika mätvariabler som de teorierna vi använt 

oss av tagit upp, och med hjälp av dem visa resultat på hur kommunikationen har 

fungerat och mäta dess effekter.  En sådan studie skulle även kunna innefattas av en 

receptionsstudie. 
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10. Slutord 
Denna uppsats berättar något om hur man kan använda sociala medier 2010. Både 

internet som helhet och de olika plattformarna för interaktion förändras ständigt och 

att sia i framtiden är egentligen omöjligt, det har historien visat. Det har på senare år 

skrivits en hel del både uppsatser och böcker i ämnet sociala medier och PR 

kommunikation. Vår förhoppning är att denna studie kan fungera som ett bidrag till 

den rådande forskningen då vi har arbetat utifrån ganska generella frågeställningar och 

teorier för att kunna överblicka ett område inom vilket det inte existerar några klara 

teoretiska ramar. De generella frågeställningarna i kombination med ett litet, men 

kärnfullt, urval av informanter gör att resultatet från denna undersökning inte går att 

generalisera utifrån strängt vetenskapliga kriterier. När sociala medier och PR 

kommunikationen däri har utvecklats och ett tydligt teoretiskt ramverk skapats 

kommer våra frågeställningar för denna uppsats kanske tyckas allt för opreciserade, 

men än så länge, 2010, är de av sådan karaktär att de kan tillföra något. 

Vi är övertygade om att sociala medier kommer att få en ännu större roll för företags 

kommunikation än idag. Detta ser vi, trots att vi har problematiserat begreppet dialog 

och vad som utgör en jämlik sådan, som något positivt då företag som vill skapa 

relationer och marknadsföra sig i de sociala medierna bäst gör så genom att i sin tur 

skapa värde för dem de kommunicerar med. Sociala medier kommer att gynna både 

företag och konsumenter om de används på ett etiskt och klokt sätt. 

Vi vill också passa på att tacka följande, vår handledare @giftingtech (Jörgen 

Skågeby) för bra feedback samt våra tre informanter @doktorspinn (Jerry Silfwer), 

@deeped (Niclas Strandh) och @ronnestam (Johan Ronnestam) för att de ville dela 

med sig av sin tid och kunskap till oss. En kunskap vi inte hade kunnat begagna oss på 

egen hand och utan vilken det inte hade blivit någon uppsats. Tack även till er som 

gett råd, tipsat och stöttat oss under uppsatsens gång. Sharing is caring. 
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BILAGA 1 

Intervjumanual 

BAKGRUND 

Berätta lite om vem du är och vad du gör. 

STRATEGIER 

Hur används sociala medier i marknadsföring och PR? Vilka? 

Hur ser det ut idag med användningen av sociala medier för företags externa 

kommunikation? Hur bra är svenska företag på att använda sig av sociala medier? Är 

det viktigt för dem? 

Hur viktigt tycker du det är med att ha tydliga förhållningssätt till vilken typ av 

kommunikation man ska ha? Är det mer ”man får testa sig fram” eller tycker du att 

det ska vara tydliga strategier för kommunikationen? 

Hur ser det ut med publikens inflytande idag? Styrs man ofta av publikens inflytande 

när man utformar strategier? 

Vilka typer av sociala medier tycker du har fungerat bäst? 

Generella strategier, skiljer det sig mycket? 

UTVECKLING 

Vad innebär utvecklingen av sociala medier idag för företag/konsumenter? 

Hur tycker du att företag borde utforma sina marknadsföringsstrategier och PR-

kommunikation för att följa med i utvecklingen? 

EFFEKTER  

Hur utvärderar och mäter ni effekter? Hur presenteras det för kunden (företaget)? Hur 

avgörs om kommunikationen varit lyckad? 

Går det att ha som mål att försöka nå specifika målgrupper? 

Ser du/ni några problem med användning av sociala medier? Kan det vara negativt?  

 


