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Sammanfattning 
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Syfte: Syftet med denna uppsats är undersöka Språkservice AB kommunikationsarbete 

på Facebook, vilket avser dess innebörd och innehåll. Studien går ut på att utforska 

företagets målsättning med dess användande av sociala medier men även att titta närmare 

på hur Språkservice AB väljer att kommunicera med sina medlemmar i praktiken. 

Metod: För att få en bättre uppfattning samt helhetsbild av företagets mål och strategi 

de använder sig av genomförs en kvalitativ intervju med en fokusgrupp som ansvarar för 

företagets Facebooksida. När det gäller att granska de olika budskapen som publiceras på 

Facebook, kommer jag att genomföra en kvalitativ innehållsanalys av företagets 23 

inlägg på Facebook. 

Resultat: I jämförelse med Språkservice AB policy för Facebook visar den kvalitativa 

intervjun med fokusgruppen mycket tydligare syften och mål gällande Facebookarbetet. 

Det kommer fram att man i första hand vill skapa relation med tolkar och översättare för 

att i ett senare skede kunna stärka sitt varumärke. Intervjun ledde dessutom till nya 

insikter och funderingar kring ett planerat och effektivt kommunikationsarbete. 

Språkservice AB Facebooksida präglas av fyra olika genrer som genomsyrar de 23 

inläggen. Kommunikationen handlar här i korta drag om information, profilering samt 

positionering, rekrytering såväl som nyhetsartikel. 

Slutsatser: Språkservice AB befinner sig i en startfas av sitt arbete inom sociala 

medier och borde se över sina satsningar gällande resurser som tid, kompetens och 

ekonomi. För att kunna erbjuda ett större utbud av olika inlägg och därmed skapa dialog, 

istället för att uteslutande informera om händelser, inser fokusgruppn att en 

målgruppsanalys skulle vara ett första steg mot målet att få flera medlemmar och ett 

större textflöde. Språkservice AB ställs dessutom inför utmaningen att kämpa mot sin 

konkurrens för att få människors engagemang och ett långsiktigt förhållande. 

Nyckelord: Sociala medier, relation, marknadskommunikation, budskap 
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1.Inledning 

I detta inledande kapitel redogör jag för mitt val av uppsatsämne i samband med en kort 

presentation av det undersökta fallföretaget. Slutligen framförs studiens syfte och 

frågeställningar, materialanvändning samt avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

Sociala medier är de främsta plattformarna som möjliggör ett skapande av sociala 

kontakter och mellanmänsklig interaktion med omvärlden. Dessa präglas i grund och 

botten av ett användargenererat innehåll, vilket förmedlas genom text, ljud och bild, och 

dessutom kännetecknas av en tvåvägskommunikation. I takt med den tekniska 

utvecklingen ser fler och fler organisationer och företag fördelar såväl som utmaningar 

med användningen av sociala medier. Företagets närvaro på t.ex. Facebook kan ha olika 

anledningar och är beroende av dess mål och syfte. Detta kan t.ex vara för att profilera 

sig, bygga relationer med medlemmar att arbeta med opinionsbildning eller för att 

stärka sitt varumärke. Enligt Carlsson (2009:35) ställs stora krav på företagets 

kommunikation, marknadsföring och agerande som innebär en omstrukturering från en 

marknadsförare, i traditionell bemärkelse, till en del av en social konversation som vid 

rätt användning kan leda till vinster för företag. 

 

Språkservice AB grundades 1995 och är Sveriges största familjeföretag inom 

översättning och tolkning. Företaget erbjuder språktjänster i många olika språk i hela 

Sverige och vänder sig främst till den offentliga sektorn. Till dessa tillhör myndigheter 

som polisen, domstolen, sjukvården och Arbetsförmedlingen, vilken använder sig av 

företagets totalt 6000 professionella tolkar och översättare. På grund av Sveriges stora 

antal av utländska medborgare och flyktingar är behovet av kvalificerade tolkar och 

översättare högt. Enligt Sveriges riksdag är tillgången på tolkar och översättare 

avgörande för en effektiv integrationspolitik och därmed en viktig demokratifråga1.  

Språkservice AB är i detta avseende integrationsfrämjande och från samhällelig 
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betydelse, vilket tillsammans med mitt personliga intresse för språk, ligger till grund för 

mitt val av detta företag.  

 

Sedan september 2011 finns Språkservice AB även på Facebook med hittills totalt 231 

medlemmar som ”gillar” företagets Facebooksida. Språkservice närvaro på Facebook 

väcker frågan vad som är målet med dess agerande i sociala medier samt vad som 

publiceras och hur detta arbete genomförs. Familjeföretaget har för några månader sedan 

författat en övergripande policy om hur sociala medier ska hanteras, dock saknar 

dokumentet tydliga mål om hur företaget vill kommunicera utåt. Språkservice AB arbete i 

sociala medier, trots dess brister i policyn, ser jag som en möjlighet för att framlägga 

såväl som att vägleda Språkservice mot ett medvetet agerande på Facebook, vilket är 

målet med den föreliggande uppsatsen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien ämnar ta reda på Språkservice AB kommunikationsarbete på Facebook, vilket 

avser dess innebörd och innehåll. Studien går ut på att utforska företagets målsättning 

med dess användande av sociala medier men även att titta närmare på hur Språkservice 

AB kommunicerar med sina medlemmar i praktiken. Utifrån dess föreliggande policy och 

med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod som tillvägagångssätt är målet med uppsatsen 

att få svar på tre centrala frågor: 

• I vilket syfte använder sig Språkservice AB av Facebook? 

• Vad kännetecknar företagets kommunikation på Facebook i praktiken? 

• Vilka utmaningar ställs Språkservice AB inför sitt kommunikationsarbete i 

framtiden? 

 

1.3 Material 

Uppsatsen baseras på ett teoretiskt såväl som ett empiriskt material. Den teoretiska ramen 

omfattar litteratur som är relevant för uppsatsens ämne. För att nå en bättre förståelse 

avser jag att inleda teoridelen med att förklara begreppet sociala medier. Här kommer jag 
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även presentera den sociala plattformen Facebook närmare som flera företag 

huvudsakligen använder sig av. Sedan vill jag redogöra för olika kommunikationsteorier 

och modeller som kännetecknar kommunikation i sociala medier. Detta görs i samband 

med effekten som Facebook har, nämligen att möjliggöra en tvåvägskommunikation. En 

annan viktig del utgör redogörelsen av en så kallad kommunikationsplan, vilken är unik 

för varje företag. Här återges grundläggande delar som ingår i en kommunikationsplan 

för sociala medier. Dessutom vill jag knyta an till marknadskommunikation som ligger 

till grund för att många företag väljer att synas i sociala medier. Här kommer bland annat 

följande litteratur till användning: 

 

• Fiske, John (2003). Kommunikationsteorier – en introduktion 

• Grunig, James E. & Hunt, Todd (1984). Managing public relations 

• Carlsson, Lena (2010). Marknadsföring och kommunikation i sociala medier 

• Dahlén, Micael och Lange, Fredrik (2009). Optimal marknadskommunikation 

• Palm, Lars (2006). Kommunikationsplanering : en handbok på vetenskaplig grund 

 

I andra delen består materialet i första hand av företagets övergripande policy för 

Facebook. För att få en bättre uppfattning samt helhetsbild av företagets mål och den 

strategi de använder sig av genomförs en kvalitativ intervju med en fokusgrupp, vilken 

ansvarar för företagets Facebooksida. När det gäller att titta närmare på de olika 

meddelanden som publiceras på Facebook, kommer jag att genomföra en kvalitativ 

innehållsanalys som avser en textanalys av företagets Facebooksida. I analysen  kommer 

följande litteratur vara till stöd: 

 

• Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red.) (2011). Handbok i kvalitativa metoder 

• Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun 

• Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer  

• Språkservice policy för Facebook såväl som intervjutranskriberingen 
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1.4 Avgränsning 

Denna uppsats handlar enbart om kommunikation på Facebook hos Språkservice AB då 

det är den enda mediekanalen som företaget huvudsakligen använder sig av. Andra 

sociala medier som Twitter kommer inte att iakttas då de endast länkar till företagets 

Facebooksida. Jag har inriktat mig på att genomföra en fallstudie på ett företag, och 

därmed uteslutit andra företag inom samma bransch, för att kunna analysera företagets 

kommunikation i sociala medier på ett djupare plan. När det gäller den kvalitativa 

innehållsanalysen av företagets Facebooksida fokuserar jag på språkliga, tematiska samt 

visuella faktorer, vilka kännetecknar företagets inlägg på Facebook. Eftersom den 

tekniska aspekten, dvs. en detaljerad beskrivning av de tekniska möjligheterna som 

Facebook erbjuder,  inte står i förgrunden för min studie förklarar jag dessa endast 

allmänt.  

 2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs olika grundläggande teorier som berör föreliggande studie. 

Inledningsvis presenterar jag tidigare forskning, vilken behandlar min fallstudie delvis.  

Sedan ges en överblick av olika teorier och begrepp inom kommunikation och sociala 

medier  som studien grundar sig på. 

2.1 Tidigare studier 

Inför uppsatsen har jag läst ett antal tidigare uppsatser som hittades via sökmotorn 

Google genom att skriva sökord som ”sociala medier uppsats” såväl som ”företag 

Facebook uppsats”. Här hittade jag flera uppsatser som handlar om sociala medier och 

företags användande av dessa. För att få inspiration och en grundläggande förståelse om 

hur andra studenter har bearbetat liknande ämnen har jag valt att uteslutande titta närmare 

på tidigare uppsatser istället för forskningsavhandlingar. 

 

Jag har dragit nytta av totalt två uppsatser som heter ”Kommunikation i sociala medier“ 

av Jenny Lilius (Högskolan i Kalmar, 2009) och ”Företag på Facebook, varför är de där 
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och vad gör de?” av Sara Davidsson och Dilip Jernsparv (Handelshögskolan Göteborg, 

2011. Dessa är dock mer inriktade på en jämförelse av olika företag och dess mål såväl 

som syften med sociala medier som i själva verket delvis berör min uppsats. Det finns få 

uppsatser som undersöker budskapsstrategier och företags innehåll i olika sociala medier 

som dock är tyngdpunkten i min studie. Dessutom anser jag att varje företag är unikt och 

borde analyseras utifrån sina individuella aspekter, vilket innebär att det inte går att 

implementera andras resultat på min studie. 

2.2 Kommunikationsmodeller 

Kommunikation kan enligt Fiske (2007:12) ses utifrån två olika perspektiv. Den första, 

som kallas för processkolan, innebär en överföring av budskap från A till B. Här är det 

fråga om hur sändaren och mottagaren kodar och avkodar budskap och vilka kanaler som 

används för kommunikationen. Målet med sändarens budskap är att påverka mottagarens 

beteende eller tänkande på ett effektivt sätt, vilket kan visa sig som ett misslyckande i de 

fall mottagaren avkodar budskapet felaktigt. Kampanjer som riktar sig till en bred massa 

är exempel på denna processkola.   

 

Å andra sidan innebär kommunikation även ett skapande och utbyte av betydelser, vilka 

fokuseras på tolkning av meddelande och texter i en kulturell kontext. Olika budskap kan 

uppfattas på olika sätt inom olika kulturer där framförallt semiotiken spelar en betydande 

roll. Semiotiken studerar nämligen, hur människor samverkar och skapar mening med 

texter (Fiske 2007:14). Kommunikation är i detta avseende inte enkelriktad och 

förutsätter en viss kunskap om mottagarens avkodning, dvs. tolkning. Att producera rätt 

budskap till rätt person vid rätt tillfälle är därför avgörande för en effektiv påverkan. 

 

Överföring av meddelanden bygger enligt Fiske på en grundläggande 

kommunikationsmodell som har skapats 1949 av Shannon och Weaver. Modellen som 

kallas för ”Mathematical Theory of Communication” har ursprungligen utvecklats för 

användning och mätning av effektiva kommunikationskanaler som vid den tiden 

utgjordes av telefonen (se bild 1). Modellens enkla och linjära egenskaper ligger till 
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grund för dess användning inom kommunikationsprocessen (2007:17). Modellen börjar 

med en källa som bestämmer över meddelandets innehåll som sedan formas av sändaren  

till en signal. Medelandet skickas i ett vidare steg via en kanal som når mottagaren. 

Sändaren kan ha olika avsikter med meddelandet och formar det enligt speciella koder 

som senare avkodas av mottagaren. Modellen uppmärksammar dessutom på en bruskälla 

som kan vara i form av en ljudförvrängning inom kanalen som till en följd av detta kan 

påverka mottagningen. Bruset är alltså inte planerat och ingen del av det ursprungliga 

meddelandet, vilket medför en förvanskning av sändarens avsikter som i sin tur kan leda 

till missförstånd (2007:20).  

 

Bild 1: Shannon och Weavers kommunikationsmodell, 1949  

Trots att modellen anses vara grundläggande för kommunikationsprocessen uppvisar den 

dock en del nackdelar som beträffar tvåvägskommunikationen dvs. mottagarens reaktion 

till meddelandet och sändaren (Fiske 2007:37). Mottagaren intar i modellen ett passivt 

förhållningssätt till meddelandet som inte kan appliceras på dagens kommunikation i 

sociala medier. Sociala medier kännetecknas nämligen av en tvåvägskommunikation där 

både sändaren såväl som mottagaren utgör innehållet. En modell som förklarar denna 

företeelsen på bästa sätt är modellen av Grunig och Hunt (1984), vilken kännetecknas av 

en asymmetrisk såväl som symmetrisk kommunikation. 

 

Den asymmetriska kommunikationen har till mål att övertyga målgruppen, personer som 

meddelandet riktar sig till, på ett vetenskapligt sätt för att förändra målgruppens attityd 

samt värderingar. Oftast gynnar detta arbetssätt endast avsändaren, vilket medför en 

obalanserad kommunikation. Mottagaren kan i det fallet ge feedback till avsändaren så att 
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denne kan effektivisera sitt kommunikationsarbete (Grunig & Hunt 1984:127). En 

symmetrisk kommunikation däremot sker på lika villkor för avsändaren såväl som 

mottagaren. Det gäller att föra en dialog med mottagaren istället för att endast övertala 

eller förändra dennes attityd. Båda parter samspelar med varandra beroende på sändarens 

budskap och mottagarens respons.   

 

 

Den tredje modellen (se bild 2) som tillsammans med föregående modell utgör basen för 

kommunikationen i sociala medier kallas för interaktionsspiralen. Kommunikation i 

sociala medier har enligt Windahl & Signitzer (2008) olika funktioner som ökar utbyten 

av information och kunskap. Funktionernas samverkan kan leda till att individer såväl 

som grupper kan uppnå en känsla av gemenskap och identitet (2008:103). Den första 

funktionen kallas för expressiv och innebär att individer uttrycker sig på ett effektivt sätt 

för att skapa identitet för sig själva eller för en grupp. Den sociala funktionen innebär att 

utveckla en känsla av gemenskap genom kommunikation. Den tredje funktionen däremot 

präglas av en informativ karaktär, vilken leder till en ökad kunskap tack vare 

informationen. Den sista funktionen handlar om kontroll samt aktivitet och påverkar 

därmed individen såväl som gruppen på ett sätt som leder till en gemensam handling 

(2008:103-104). 

 

  

Så fort man uppnår en av dessa funktioner genom kommunikation tenderar grupper att 

också vilja nå de andra kvarstående funktionerna som innebär att alla ovan nämnda 

funktioner relaterar till varandra. En nackdel med interaktionsspiralen är risken att 

kommunikationen inte är stark nog för att skapa en grupp bestående av individer med 

olika åsikter. Ett annat misslyckande kan orsakas pga. en alldeles för formell 

kommunikation. Den tredje risken uppstår när individerna i gruppen har olika mål som 

medför att dynamiken avtar och funktionerna inte nås till fullo.  
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Bild 2. Interaktionsspiralen enligt Thunberg et al. 1982 

 

2.3 Vad är sociala medier? 

Internet som mediefenomen ligger till grund för sociala mediers existens. Enligt Dahlgren 

möjliggör sociala medier en grupptillhörighet och gemenskap som omstrukturerar vår 

uppfattning om tid och rum och även suddar ut gränsen mellan privat och offentlig 

(2002:17). Detta innebär att vi i dagens samhälle kan skapa nya kontakter och nätverk 

med användare i hela världen. Medieplattformen erbjuder, för de som har tillgång till 

internet, att kommunicera och publicera efter sina behov och önskemål, vilket resulterar i 

att internet ger stort utrymme för kommunikation på egna villkor (Dahlgren 2002:80). 

 

Sociala medier kännetecknas av Web 2.0, ett begrepp som har myntats 2005 av 

O´Reilly2. Uttrycket står för utvecklingen av ett användargenererat innehåll, dvs. innehåll 

som skapats av användare eller konsumenter. Den tidigare beteckningen Web 1.0 innebar 

en enkelriktad kommunikation som inte tillät utbyte av kommunikation och dialog. 

Sociala medier som Web 2.0 står däremot för plattformar som ger möjlighet till en 

tvåvägskommunikation och integration där användaren kan vara delaktig och 

kommunicera med omvärlden genom text, bild och ljud. De tekniska möjligheterna som 

internet erbjuder är mångsidiga och karakteriseras av en konvergens som visar sig i att 

flera medier kan användas samtidigt. Sociala medier kan ta sig uttryck i olika former som 
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t.ex bloggar, Youtube, Twitter, Facebook och mycket mer (se bild 3). I uppsatsen kallar 

jag sociala medier för mötesplatser för kommunikativa utbyten. 

 

 
 

 
 
Bild 3: Det sociala medielandskapet av Mirna Bard, 2010 
 
 

2.3.1 Vad är Facebook? 

Facebook grundades 2004 av Mark Zuckerberg och är ett socialt nätverksbyggande 

forum. Webbplatsen användes till en början endast av Harvardstudenter inom 

universitetet men spred sig snabbt till andra universitet och slutligen till hela världen. 

Sajten utgörs till stor del av användarprofiler där kontaktuppgifter, digitala bilder och 

inlägg publiceras (Carlsson 2009:14). Facebook har olika funktioner och används 

huvudsakligen för att hålla kontakt med vänner och bekanta, att sprida information eller 

för att få inspiration inom olika intresseområden. Enligt checkfacebook.com har idag fler 

än fyra miljoner svenskar ett Facebookkonto där de flest användare inom ålderintervallet 
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18-54 år. Globalt sett finns idag över 970 miljoner registrerade användare hos Facebook, 

vilket innebär att detta är världens största och mest använda sociala plattform.  

 

På Facebook kan privatpersoner skapa en profil där statusuppdateringar i form av t. ex 

korta meddelanden, digitala bilder eller länkar till andra sidor publiceras. Informationen 

är tillgänglig för alla så länge inget annat väljs (Carlsson 2010:31). Företag emellertid har 

möjlighet till att skapa en sida som användare kan prenumerera på genom att sidan 

”gillas“ av medlemmarna. Denna funktion underlättar för medlemmar att få ny 

information om företaget utan att behöva hälsa på dess hemsida. Företag har dessutom 

tillgång till en statistik över aktiviteterna på sin Facebooksida, utvecklingen av 

medlemsantalet och över medlemmarnas demografiska egenskaper som kön och ålder. 

 

2.3.2 Riktlinjer för företags sociala agerande på Facebook 

Enligt Kaplan & Haenlein (2010:66-67) borde företag och organisationer se över fem 

riktlinjer för att lyckas med sin Facebooksida på ett socialt sätt. Det gäller till en början 

att vara aktiv genom att dela med sig och att bjuda in till diskussioner. Här är det viktigt 

med ett engagerat och relationsbyggande förhållningssätt utan att smutskasta 

konkurrenterna eller att förklara varför just det företaget är bäst. Sociala medier är  

snarare arenor för relationsskapande dialoger än att marknadsföra sig och sina produkter.  

 

Vidare så menar Kaplan & Haenlein att företag borde fokusera på att vara intressanta för 

sina konsumenter. Detta kan nås genom att lyssna på konsumenternas behov, intressen 

och åsikter som senare kan användas för att t.ex skapa relevant innehåll, vilket i sin tur 

leder till livliga diskussioner. Den tredje punkten berör företagets ödmjukhet, vilken går 

ut på att utveckla en förståelse för sociala medier och dess erfarna användare. Man ska 

inte överskatta sociala medier genom att använda dessa som föregående medier då detta 

kan leda till att företag faktiskt misslyckas. En annan viktig del av riktlinjerna är att våga 

vara oprofessionell genom att göra misstag samt att prata till målgruppen på ett informellt 

sätt, vilket medför att de känner sig mer bekväma. Det är dessutom tillåtet att göra 

misstag som man kan få hjälp med av målgruppen. Den sista punkten riktar sig till 
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företagets ärlighet genom att tala sanningen då den alltid kommer fram, före eller senare, 

eller till och med kan grävas fram av kunniga personer.  

2.4 Kommunikationsplanering 

Dagens företag, organisationer samt myndigheter använder sig oftast av olika 

kommunikationsformer som kännetecknas av att vara planerade såväl som målinriktade. 

Dessa kommunikationsåtgärder har till mål att väcka mottagarens uppmärksamhet och 

påverka dennes känslor, kunskap och attityd. Man riktar sig till en viss målgrupp som i 

sin tur kräver att välja strategiska budskap såväl som mediekanaler som målgruppen 

använder sig av.  

 

I planerad kommunikation ingår både information och kommunikation som dock skiljer 

sig från varandra väsentligt. Kommunikation innebär processen mellan sändare och 

mottagare medan information avser själva budskapet dvs. innehållet (Palm 2006:13). 

Kommunikationen kan misslyckas när man använder sig av en annan kanal än 

mottagaren där även budskapet kan tolkas fel i fall det inte når rätt mottagare. Enligt 

Palm är dock inte alla problem i ett företag ett kommunikationsproblem utan kan orsakas 

av andra faktorer som t.ex. ett dåligt ledarskap (2006:17). Man kan dra slutsatsen att 

kommunikation endast är en komplemetterande del och således inte kan användas 

universellt.  

 

2.4.1 Målgruppsanalys 

När det gäller kommunikationsplaneringen så är det viktigt med ett preciserat mål för att 

t.ex. en kampanj ska bli framgångsrik och leda till den önskade effekten. Det behövs ett 

kommunikationsmål, vilket avser målgruppen som kampanjen ska rikta sig till. Det 

gäller att välja rätt budskap och rätt mediekanal som varje målgrupp specifikt använder 

sig av. Varje målgrupp har i detta avseende olika relationer till avsändaren som är 

antingen asymmetrisk eller symmetrisk. Skillnaden består i fördelningen av makten som 

visar sig i en asymmetrisk relation där endast avsändaren bestämmer villkoren för att 

påverka målgruppens kunskaper, attityder och beteenden. Ett exempel på en sådan 

envägskommunikation är organisationernas hemsida som är en slags anslagstavla för 
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nyheter och information. Kampanjer som uppmanar till ett hälsosammare liv genom att 

använda cykeln till jobbet eller kampanjer som hänvisar till speciella förmåner vid en 

viss tidpunkt är också exempel på detta (Palm 2006:30). En symmetrisk relation 

däremot bygger på en dialog mellan sändaren och mottagaren. Här är målgruppen en 

intressentmålgrupp som står i ständig kontakt till avsändaren.  

 

 

Det finns flera möjligheter att välja sin målgrupp beroende på vilket mål man har. Varje 

målgrupp består av olika mottagare som visar sig vara opinionsledare, så kallade 

experter, förmedlare eller förebilder. Målgrupper kan väljas utifrån demografiska 

egenskaper, dennes livsstil, värden, medievanor och normer. Demografiska egenskaper 

innebär ålder, kön, yrke och inkomst. Detta är den grundläggande formen av en 

målgruppsanalys. Jämfört med målgruppen som har en viss livsstil är demografiska 

egenskaper lättare att fastställa. Livsstilar kan däremot användas som ett komplement till 

demografiska analyser då det är ytterst svårt att skapa en kampanj som kräver att förändra 

människors livsstil (Palm 2006:35). Med värden menas människans grundprinciper av 

dennes föreställningsvärld. Enligt dessa kan budskapet utformas betydligt lättare, dock 

måste man tänka på att värden förändras under livets gång och kanske inte stämmer 

överens med målgruppen efter några år. Analyser som berör värderingar bör därför 

aktualiseras efter en viss tid.  Normer å andra sidan är förbud eller påbud inom en grupp 

som är allmänt kända fast inte utsagda. Detta medför svårigheter när man använder sig av 

en kampanj, vilken strider mot normen och som samtidigt har en övertalande effekt som 

mål. Enskilda personer, som tillhör denna grupp, kommer inte förkasta sina normer pga. 

grupptrycket som kallas för kollektiv ignorans, vilket innebär att man hellre motvilligt 

följer gruppen istället för att bli utesluten (Palm 2006:39).  

 

 

Att analysera den önskade målgruppen kräver även att ta hänsyn till dennes situation på 

en viss plats vid ett visst tillfälle. Det gäller att använda sig av en så kallad point of action 

display som innebär ett budskap, vilket är tids- och rumsbetingat så nära handlingen som 

enligt kampanjen ska undvikas eller genomföras (Palm 2006:40).  
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2.4.2 Omvärldsanalys 

En annan viktig del av kommunikationsplaneringen utgör en allomfattande 

omvärldsanalys som riktar in sig mot beslutsfattare, opinionsledare och andra aktörer 

samt intressenter. Analysen avser en slags övervakning av företagets resurser, styrkor, 

konkurrens och möjliga risker (Palm 2006:48). Opinionsbildningen spelar också en stor 

roll för att förutse möjliga risker i god tid. Många företag använder sig idag oftast av en 

egen Facebook sida eller en företagsblogg där möjlighet till en dialog mellan kund och 

sändare ges. Genom detta visar företag transparens och intresse för kunden som i sin tur 

kan bli lite problematiskt när kunden lämnar en negativ kommentar. Det gäller att 

hantera dessa yttranden på ett sätt som inte påverkar potentiella kunders förtroende för 

organisationen på ett negativt sätt.  

 

 

Omvärldsanalysen är i övrigt en del av Issue management, vilket betyder att 

kontroversiella frågor hanteras i förtid. Här krävs det att genomföra 

opinionsundersökningar som idag kan antingen bevakas genom press, radio och tv eller 

att anlita ett mediebevakningsföretag. I bästa fall är personliga intervjuer med viktiga 

aktörer att föredra, vilket medför en mer personlig påverkan än genom massmedier.  

 

 

2.4.3 Budskap och medieval 
 

Att företag, organisationer eller myndigheter vill synas visar sig oftast i ett budskap som 

syns i varje sammanhang. Det gäller att satsa på volymen så att budskapet uppfattas som 

viktigt. Ett exempel på detta är AIDS kampanjer som årligen är i omlopp och som 

uppfattas av samhället som ett viktigt ämne. Ett problem som uppstår när kampanjer har 

till mål att ge ny kunskap om t.ex. AIDS är när det används allt för kortfattade texter. 

Detta skapar förvirring och ett otydligt budskap. Å andra sidan ska man enligt Palm 

(2006:65) inte överdriva eller ”bombardera”  mottagaren med budskap då det kan leda 

till uttråkning. I övrigt har ett meddelande oftast ett mål som då ska ha ett inflytande till 

mottagarens känslor, attityd eller behov. Detta kan författas genom ett uppmuntrande 

eller till och med avskräckande budskap.  
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Medievalet beror på de önskade kommunikationsmålen och budskapsstrategin. När man 

väljer medier för sitt budskap ska man tänka på den önskade målgruppen, räckvidden 

och hur snabbt budskapet ska spridas. Viss information, som är alarmerande och ska 

leda till agendasättning, kallas för bombmattemedier och når en hög räckvidd. Har man 

däremot en definierad målgrupp är det bättre att satsa på medier med hög selektivitet. 

Även här är det viktigt med budskap som ligger tids- och rumsmässigt nära till det 

önskade beteendet eller den önskade handlingen. Målgruppens medievanor är 

avgörande och borde tas med i en målgruppsanalys (Palm 2006). 

 

2.5 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation är ett brett begrepp som i grund och botten innebär  

kommunikation mellan en organisation och konsument. Dahlén och Lange (2009:30) har 

utvecklat en modell kring marknadskommunikation, vilken baseras på en analys av 

målgruppen, budskapet och kanalen Modellen grundar sig på tre centrala frågor, 

nämligen vilka som ska nås, vad som ska sägas och hur det ska sägas. Målet med 

marknadskommunikationen är att förbättra den nuvarande situationen för varumärket, 

vilket ska uppnås genom en effektiv kommunikation. Detta kan vara genom reklam dess 

syfte är att skapa associationer till ett varumärke, att visa som företag vad man står för 

och huruvida man skiljer sig från konkurrenterna (Dahlén & Lange 2009:11). 

Marknadskommunikation kan å andra sidan ha till avsikt att ändra på konsumenternas 

beteende eller attityd. Facebook som en mediekanal har blivit populär bland många 

företag och desto mer krävs det att sticka ut från mängden och sina konkurrenter. Enligt 

Dahlén och Lange är marknadskommunikationen den främsta resursen i kampen om 

kunderna som innebär att välja rätt målgrupp, budskap och kanal får att nå de önskade 

effekterna. 

 

2.5.1 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring är ett begrepp inom marknadsföring, vilket fokuseras mest på 

relationen mellan konsument och företag. Genom att skapa en god relation med 

konsumenten hoppas företag att kunna binda konsumenten till sin produkt eller tjänst som 
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i sin tur är lönsamt på lång sikt. Detta ska i slutändan leda till att konsumenterna ska bli 

immuna mot konkurrenterna och endast använda sig av företagets produkter och tjänster i 

framtiden (Dahlén & Lange, 2009). Målet med realtionsmarknadsföringen är att få en 

lojal kund som tenderar till att genomföra ett återköp.  

 

 

Sociala medier som Facebook möjliggör en direktkontakt med konsumenter och kunder 

där det finns utrymme för att skapa dialog men även för att bemöta kritik. Jämfört med 

tidigare vill man därmed undvika masskommunikation och helst rikta sig till kunder på en 

mer personlig nivå. Sociala medier är en plattform som många företag använder sig av för 

att nå sin definierade målgrupp och för att sprida sin information. Något som sociala 

medier erbjuder är därmed intimare relation mellan konsument och företag där båda kan 

vara sändare. Företag kan dra nytta av en tvåvägskommunikation för att utvärdera och 

effektivisera sin marknadskommunikation (Dahlén & Lange 2009:133). Det viktigaste för 

företag och organisationer är relationen med kunden, anställda, distributörer och 

leverantörer och andra intressenter. Relationerna behöver tas hand om och repareras i fall 

de utsätts för hot.  

 

 

Relationsmarknadsföring kännetecknas enligt Kotler av att fokusera på kunder istället för 

företagets produkter. Dessutom lägger man stor vikt på redan befintliga kunder än att 

skaffa nya kunder. Att lyssna på kundernas behov och åsikt spelar en stor roll för företag 

som bygger på grupper inom olika avdelningar. Dessa kännetecken leder till att företag 

borde se över produkt, pris, distribution och kommunikation. Det gäller att anpassa 

produkten till kundens preferenser, att sätta ett pris som baseras på relationen, låta kunden 

beställa på dennes villkor samt att främja den direkta och individuella dialogen 

(2003:141). 
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2.5.2 Profilering 

Profilering är ett medvetet sätt för att skapa en förutbestämd och önskad bild av ett 

företag eller organisation. Profileringen kan yttra sig genom ett företags grafiska profil, 

uppträdande och anseende på marknaden. Enligt Palm (2006:85) är profilering ett 

systematiskt arbetssätt för att förbättra och förstärka sitt varumärke samt anseende. 

Företag och andra organisationer vill oftast bli associerade med sina kärnvärden dvs. 

egenskaper som företaget står för t.ex. kompetens, effektivitet osv. Dessa egenskaper 

menar Palm (2006:86) ska appellera till målgruppens känslor. Lyckas företag att 

förmedla dessa värden hos målgruppen pratar man oftast om ett starkt varumärke, vilket 

stämmer överens med den önskade såväl som faktiska bilden av företaget eller 

organisationen. 

 

Man strävar utöver detta efter att bli igenkänd och omtyckt av målgruppen som leder till 

ett större förtroende. Att ha ett högt anseende är en väsentlig faktor som i första hand 

kan i nås genom att leverera det som utlovas av organisationen. Att vara trovärdig som 

företag är enligt Palm självklart och tas för givet av målgruppen. Däremot tycker han är 

det viktigt att informera målgruppen och intressenter om minsta lilla förbättring och 

positiv utveckling inom organisationen (Palm 2006:89). Vissa företag väljer bort att 

informera sin målgrupp i fall man har deltagit i t.ex. en välgörenhet som då hade kunnat 

leda till likability dvs. att uppfattas som sympatisk. Corporate Social Responsibility 

(CSR), som innebär ett företags ansvarstagande för samhället, kan också ha en positiv 

effekt på företagets anseende. Klädkedjan H&M är en känd användare av CSR, vilket 

har varit en stor stöd för att minimera förtroendeförluster vid kriser. Anseendet ökar 

dessutom genom att ha en öppen dialog med målgruppen och intressenterna. Det gäller 

att ta hand om relationen till målgruppen med hjälp av personliga möten på öppet hus 

eller organiserade evenemang.  

 

2.5.3 Positionering 

Genom att positionera sig som företag är målet att bli högst upp på marknaden. Det gäller 

att framhäva sin position genom unika egenskaper som företaget står för med målet att 

utesluta sina konkurrenter. Begreppet positionering myntades 1982 av Ries & Trout i 
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deras bok "Positioning: The Battle for Your mind". Med positionering menas 

konsumenternas attityd för produkten eller tjänsten (Kotler 2003:129) dvs. varumärken, 

vilka kunden direkt memorerar då dessa är först och bäst på marknaden. Man kan ha flera 

positioneringar genom att  t.ex. kalla sin produkt för snabbast och säkrast. Sedan beror 

det på kunden själv vilka egenskaper den tycker är viktigast och avgörande för att faktiskt 

genomföra ett köp av en produkt eller tjänst. Enligt Crawford & Mathews finns det fem 

möjliga positioneringar som de kallar för produkt, pris, tillgänglighet, service och 

kundupplevelse. Företag som försöker att uppfylla mer än två av dessa positioneringar 

kommer enligt Crawford & Mathews (Kotler 2003:131) inte klara sig på marknaden. 

 

Det gäller dessutom att positionera sig framgångsrikt genom att vara unikt så att det blir 

svårt för konkurrenterna att imitera. Saknas det dock en unik positionering är det möjligt 

att framhäva att man tillhör en av de bästa och därmed vara en del av ledarskapscirkeln 

där andra företag med sämre kvalitet inte är inkluderade (2003:131). Positionering är en 

tidsfråga och i ständig utveckling. På grund av den förändrade ekonomin, tekniken och 

risken att få nya konkurrenter behöver företag alltid positioneras om och omvärderas.  

3. Metod 

Detta kapitel handlar om mitt metodval som omfattar en redogörelse av en kvalitativ 

intervju samt innehållsanalys. Här presenteras intervjuns urval, insamling och 

bearbetning såväl som mitt tillvägagångssätt av en kvalitativ innehållsanalys av 

företagets Facebooksida.  

3.1 Val av metod 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ intervjumetod för att beskriva och förstå 

världen utifrån  de intervjuades synvinkel. Enligt Kvale nås denna kunskap med hjälp av 

en språklig uttrycksform istället för en kvantifiering, vilken oftast avser statistiska studier 

(Kvale 1997:35). En kvalitativ intervju däremot går ut på att förstå den intervjuade utifrån 

dennes tankesätt, erfarenhet och föreställningsbild (Trost 2005:23). Med tanke på 
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undersökningens syfte, ser jag denna metod som relevant och mest effektivt när det gäller 

att analysera företagets agerande på Facebook på ett djupare plan. 

 

3.2 Urval av fokusgrupp 

Urvalet av respondenter baseras på ett strategiskt urval, vilket avser anställda som arbetar 

med företagets Facebooksida. Här har jag medvetet valt att genomföra en intervju med en 

fokusgrupp som består av fyra deltagare, nämligen företagets VD, marknadschef, 

webbansvarig samt en ytterligare anställd som ansvarar för Språkservice Facebooksida. 

En fokusgrupp kännetecknas av gruppdeltagare som har något gemensamt dvs. 

erfarenheter, intressen etc. I min studie kännetecknas gruppen av det gemensamma 

ansvaret och agerande på Facebook. Företagets gemensamma beslutsfattande ligger till 

grund för mitt val av en gruppintervju där deltagarna kan föra fram sina planer och 

avsikter och därmed fördjupa sig i sina svar.  

 

 

Fördelar med en fokusgrupp är det stora antalet av olika perspektiv inom ett och samma 

ämne (Ahrne & Svensson 2011:71) Förståelsen bygger därmed på kollektiva erfarenheter 

som gruppen delar med varandra. Detta ligger till grund för mitt val av en gruppintervju 

som ser deltagare som en enhet dvs. något som utgör företaget. Deltagarna är experter 

inom det undersökta ämnet, vilket innebär att makten, här menas gruppens kunskaper, 

ligger snarare hos de än hos mig som intervjuare. Gruppdiskussionen medför dessutom en 

slags medvetenhet om saker och ting som belyses utifrån olika perspektiv som leder till 

att andra deltagare kan ändra sin åsikt och göra en ny bedömning. En annan väsentlig 

punkt som kännetecknar gruppintervjun är en förtroendefull miljö i fall deltagarna känner 

till varandra och därmed inte har något problem att diskutera fritt kring sina tankar och 

åsikter. Detta kan enligt Ahrne & Svenssson (2011:77) också vara problematiskt i fall 

tidigare personliga differenser under deltagarna skapar en negativ stämning där vissa blir 

uteslutna ur samtalet. En nackdel med gruppintervjun kan enligt Trost vara grupptrycket 

som medför att vissa synpunkter inte kommer fram pga. en underordnad roll. Här gäller 
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det att skapa en interaktion som ger lika mycket utrymme för alla, där ingen ska dominera 

samtalet och styra deltagarnas svar.  

3.3 Intervjuguide  

Jag har använt mig av en semistrukturerad intervju, vilken innehåller endast några 

frågeområden som under intervjuns förlopp inte har någon speciell följdordning. Det är 

respondenterna själva som styr ordningsföljden och om möjligt den största delen av 

samtalet (Trost 2005:50). Intervjuguiden bygger delvis på företagets policy om Facebook 

som innehåller en del oklarheter och därmed behöver utvecklas vidare (se bilaga1 och 2). 

I min intervju har jag valt att fokusera på följande frågeområden: 

• Anledning till användning av Facebook 

• Det dagliga arbetet med Facebook 

• Budskapsstrategi 

3.4 Etiska ställningstaganden 

Enligt Kvale (1997) kräver kvalitativa intervjuer en del förberedelser som bör göras innan 

intervjun genomförs. Dessa beträffar etiska frågor för att vinna intervjupersonens 

förtroende så att den kan berätta fritt och utifrån sin erfarenhet. 

 

Med det som bakgrund introducerade jag deltagarna mer generellt i min uppsats och dess 

syfte som ligger bakom min undersökning. Utöver detta informerades deltagarna, också 

kallad för respondenterna, om att allt som sägs omfattas av en tystnadsplikt och att 

intervjun kan behandlas konfidentiellt. Jag bad om deltagarnas samtycke för att spela in 

samtalet, vilket jag förklarade är nödvändigt för att komma ihåg samtalet och att 

inspelningen endast används för mitt eget forskningsändamål. I fall att deltagarna inte 

förstod en fråga eller av något skäl inte kunde svara på denna bad jag deltagarna att vara 

öppna och inte tveka att säga till. Dessutom informerades gruppen om dess rättighet att 

kunna avbryta intervjun om någon känner behov av det.  
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3.5 Insamling och bearbetning av intervjun 
 
Intervjun hölls i ett konferensrum hos Språkservice AB i Malmö. Jag har valt att 

genomföra intervjun på respondenternas arbetsplats där de är lättast att anträffa och där 

de själv bestämde att bli intervjuade. Till intervjun har mobiltelefonen används som ett 

redskap för ljudinspelningen. För att undvika inkommande samtal ställdes mobilen på 

flygplansläge. 

 

Intervjun påbörjades som tidigare nämnt med en kort och generell presentation om mig 

och min uppsats. Vidare så informerades fokusgruppen om dennes etiska rättigheter med 

målet att skapa förtroende och därmed en öppen och avslappnad diskussionssituation. I 

min roll som moderator har min uppgift varit att styra samtalet på det sättet att det leder 

till en fördjupning av forskningens syfte dvs. att anknyta svaren till mitt ämne. Vidare så 

har jag försökt att involvera alla deltagare i samtalet så att alla lika mycket kunde bidra 

till diskussionen. Detta fungerade utmärkt eftersom alla deltagare kom till tals och 

gruppstorleken har varit passande då intervjun var livlig och präglades av en dynamik, 

där deltagarna diskuterade med varandra. Dessutom låg inget fokus på mig som 

intervjuare som möjligtvis hade medfört en spänd stämning. Deltagarna har olika 

bakgrunder som skiljer sig speciellt i ålder och yrke som i sin tur leder till att de kan lära 

sig från varandra. Detta blev tydligt hos den yngsta deltagaren som hade mer koll på hur 

Facebook fungerar och vilka tekniska möjligheter som finns. En annan viktig punkt som 

har medfört till en förtroendefull miljö är faktumet att deltagarna kände till varandra och 

därmed inte hade något problem i att diskutera fritt kring sina tankar och åsikter.   

 

 

Intervjun ledde i slutändan till nya åsikter och förslag kring företagets arbete på 

Facebook. Intervjun pågick i ungefär 25 minuter och har sedan transkriberats och 

analyserats. Transkriberingen återger intervjun ordagrant dvs. med pauser, skratt osv. 

Dessa instruktioner spelar enligt Trost (2005:127) en viktig roll för tolkningen, dock 

bortser jag ifrån detta eftersom det inte inte är väsentligt för mina forskningsfrågor. Det 

betyder att jag mest fokuserade på de kollektiva utsagorna och mindre på deltagarnas 

individuella beteende. Analysen däremot gjordes genom att läsa igenom materialet flera 

gånger för att få en helhetsbild. Därefter bearbetades intervjun utifrån en 
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meningskategoriserad metod som innebär en reducering av textmaterial med ett antal 

teman som är relevanta för studiens syfte (Kvale 1997). Dessa teman baseras på de tre 

frågeområdena som konstruerades inför intervjun. 

3.6 Kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys baseras ursprungligen på en kvantitativ metod som är ett 

angreppssätt för att analysera texter systematiskt och kvantitativt utifrån förutbestämda 

kategorier (Bryman 2011). Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys av företagets 

Facebooksida är målet emellertid att erhålla en djup förståelse i samband med dess 

innehåll. En kvalitativ analys lämpar sig bäst för denna undersökning, vilken går ut på att 

komma under ytan och få svar på hur Språkservice AB kommunicerar i sociala medier, 

samt hur man väljer att skapa meddelanden. Här spelar min egen förförståelse och 

tolkning en stor roll som med hjälp av den genomförda intervjun kommer att påverka 

analysen av företagets inlägg på Facebook. För att säkerställa att läsningen och 

tolkningen blir entydig menar Boréus ( Ahrne & Svensson 2011:148) borde man se till att 

argumentera och ange goda skäl varför innehållet av texterna borde förstås utifrån samma 

synvinkel.  

3.7 Insamling och bearbetning av data 

Den kvalitativa innehållsanalysen avser en noggrann analys av Språkservice AB agerande 

på Facebook. Datainsamlingen består i första hand av företagets inlägg på Facebook till 

den 18 april 2013 som uppgår till 22 inlägg sedan första inlägget publicerades. Inlägg 

som har gjorts efter intervjun med fokusgruppen bortser jag ifrån då intervjun möjligtvis 

kan ha påverkat företagets arbete på Facebook.  

 

Vid textanalysen kommer jag att titta närmare på företagets publicerade texter dvs. inlägg 

samt bilder. Enligt Boréus påverkar texter människors föreställning om hur samhället är 

och borde vara. Genom en text påverkas även läsarens relation till sändaren samtidigt 

som den kan skapa och upprätthålla samhörighet såväl som identitet (Ahrne & Svensson 

2011:131). Med hjälp av en textanalys, som studerar ett antal texter, kan de rådande 

föreställningarna och relationer i ett samhälle upptäckas. I början av min analys fokuserar 

jag på en indelning i olika teman och genrer, vilka enligt Boréus (2011:132) produceras 
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och konsumeras i olika sammanhang Därefter gäller det att titta närmare på texternas 

budskap och mål och senare på dess retorik samt språk. Dessutom kommer även bilder att 

analyseras för att se huruvida dessa kan ha en inflytande på företagets Facebooksida 

(Ahrne & Svensson 2011:173). Huvudsakliga steg som analysen innehåller riktar 

sammanfattningsvis in sig på texternas olika teman, stil och språk, relation samt retorik. I 

analysen kommer jag sedan att jämföra resultaten av företagets Facebooksida med dess 

policy och den genomförda intervjun.  

3.8 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 

Begreppet generaliserbarhet innebär att studiens resultat kan anses vara allmängiltig och 

därmed gälla för liknande studier. Detta är dock inte helt möjligt vid kvalitativa metoder 

som bygger på djupgående intervjuer. Resultaten av Språkservice AB intervju och 

textanalys på Facebook kan inte appliceras på andra enskilda företag eller organisationer 

då de möjligtvis kan ha andra mål och syften med användandet av Facebook.  

 

Reliabilitet avser studiens tillförlitlighet. Här ställs frågan om undersökningen kan 

genomföras på samma sätt av andra personer vid ett senare tillfälle med samma resultat. 

På grund av en kvalitativ metod som valdes för denna studie kan resultaten avvika från 

varandra. Detta menar Trost (2007:111) är en aktiv process i och med att informanterna 

kan ändra sina svar vid ett senare intervjutillfälle. Eftersom Språkservice AB befinner sig 

i början av sitt kommunikationsarbete på Facebook kan svaren vara avvikande vid ett 

senare tillfälle. Reliabiliteten är därför lägre vid kvalitativa metoder i motsats till 

kvantitativa metoder som är mätbara och standardiserade. 

 

Med validitet menas de uppfyllda målen med studien. En hög validitet kan uppnås genom 

att få resultat som studien bygger på och har till syfte. Denna föreliggande studie har 

genomförts med uppsatsens syfte i åtanke, speciellt när det gällde att utforma 

intervjuguiden, genomföra intervjun samt att analysera Språkservice AB inlägg på 

Facebook.  
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4. Analys och resultat 

Analysen grundar sig på resultaten av den genomförda intervjun samt textanalysen 

på Språkservice Facebooksida, vilka jag kommer att belysa närmare i detta kapitel. 

4.1 Språkservice AB mål och syfte med Facebook 

I analysen kommer jag att utgå ifrån mina tre frågeområden som intervjun bygger på. Den 

första berör Språkservice närvaro på Facebook dvs. hur det kommer sig att företaget finns 

på Facebook och vilka syften såväl som målsättningar de har. Det andra och tredje 

frågeområdet behandlar Språkservice arbete med Facebook samt hur och vilka budskap 

företaget väljer inför publiceringen. 

 

När det gäller att klarlägga företagets beslut att använda  Facebook så menar 

fokusgruppen att man med hjälp av sociala medier kan vara ansiktet utåt som man å andra 

sidan inte kan nå med en hemsida, vilken anses vara enkelriktad. Dessutom menar 

fokusgruppen att Språkservice kan vara mer personligare och presentera en mer samlad 

bild av sig själv genom en Facebooksida. Språkservice har sedan länge haft en hemsida 

dock upplever fokusgruppen Facebook som en kommunikationskanal där man syns i en 

större skala med tanke på det stora antalet användare och den därmed förknippade 

spridningen. Det medför att Språkservice AB ser en nytta med att kunna profilera samt 

positionera sig. Vidare så anser fokusgruppen att användningen av sociala medier som 

Facebook är en naturlig del av utvecklingen, som många företag har insett vara perfekt 

för profilering.  

 

”Idag så är det ju fler och fler företag och organisationer, privatpersoner som profilerar 

sig på olika ställen, bland annat Facebook så det har varit en naturlig del utav det här. 

Ansiktet utåt för att visa och positionera sig”. 

 

I fråga om vad Språkservice vill uppvisa som företag och hur de tänker om profilering på 

Facebook så blir det tydligt att företaget fortfarande befinner sig i en fas av 

identitetssökande i samband med sociala medier. Fokusgruppen påstår att det i första 
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hand är viktigt för de att kunna skapa ett forum för åsikter, negativa såväl som positiva, 

där man kan svara på kommentarer på ett snabbt sätt.  

 

”Man skall få lov att ifrågasätta oss, att man skall snabbt fånga när det är någon 

missuppfattning som håller på att spridas”. 

 

Med 6000 registrerade tolkar över hela landet hävdar fokusgruppen att Facebook skulle 

kunna vara ett bra sätt att effektivt nå ut till tolkar och kunder och för att förse de med 

information som publiceras direkt och på ett personligt sätt av företaget.  

 

”Att man kan gå ut med information om det händer saker för att direkt bekräfta var vi 

som företag står någonstans. För att mota det här med ryktesspridning och oro och ”Jag 

har hört att dem...”. Så att vi har möjlighet att beskriva och berätta med egna ord vad vi 

tycker, tänker, står och vill förmedla”. 

 

En annan fördel som Språkservice anser med användningen av Facebook är dess 

snabbhet och informella ton jämfört med hemsidan. Det sägs att företagets Facebooksida 

har skapat en slags samhörighet där det finns behov att vilja tillhöra företaget och därmed 

veta mer om det. 

 

” Samhörighet är ett behov som finns, det vet vi. Att man liksom vill tillhöra företaget och 

det kanske förhoppningsvis en Facebooksida kan bidra till på något sätt”. 

 

När det gäller Språkservice förväntningar samt målsättningar med Facebook så visade det 

sig att man inte har planlagt huruvida Facebook kan användas utöver det faktum att skapa 

en nära relation med tolken och kunden. Det som framhävs under intervjun är företagets 

mål att i första hand vilja skapa en samhörighet med tolkarna. Enligt fokusgruppen har 

ingen djupgående undersökning gjorts  när det handlar om att ta reda på vem som ”gillar” 

sidan. Däremot utgår fokusgruppen ifrån att medlemmarna mestadels är tolkar men även 

personer som inte har någon yrkesmässig relation till Språkservice AB. Detta kan vara 

familjer eller bekanta till anställda på företaget.  
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”Vi kan se alla ”gillare”. Det kan vi bara söka om den personen finns i vårt register. 

Man kan söka både på kunder och på tolkar. Så det kan man ju göra. Sen är det ju lite så 

att jag tror att dem som inte har direkt kontakt med Språkservice. Det är ju mest tolkar 

men sen är det många som jobbar här på kontoret, de flesta här har nog gått in och gillat 

och sen så har jag sett att det kan vara bekanta och familj till dem personerna.” 

 

Fokusgruppen poängterar dessutom att det är svårt att få många medlemmar på Facebook, 

med tanke på den smala målgruppen, jämfört med en Facebooksida som t.ex drivs av 

restaurangbranschen. Här påstås att dessa har lättare att nå ut till en bredare massa. En idé 

som har utvecklats av fokusgruppen under intervjun för att höja sitt medlemsantal på 

Facebook är att tipsa läsarna, som då är tolkar och kunder, om företagets närvaro på 

Facebook i nyhetsbrevet som sänds ut regelbundet. Målsättningen har visat vara delvis 

beroende av konkurrenter inom samma bransch då Språkservice AB har koll på andra 

företags Facebooksidor, vilket nämns i företagets policy. En sådan omvärldsbevakning 

genomförs för att se vad konkurrentena publicerar och för att jämföra medlemsantalet 

med varandra. Här nämner deltagarna sin önskan om att få en stark ökning i sitt 

medlemsantal, vilket dock kommer att ta tid. 

 

”Det hade ju nått ut till fler om det var så som vissa restauranger lägger ut sina menyer 

eller man lottar ut en, vad det nu kan vara, någonting... Så det är ju lite svårt och därför 

tror jag också att det tar lite längre tid än andra som säljer någonting, till alla. De får ju 

jättemånga ”likes”, snabbt”. 

 

4.1.1 Företagets agerande på Facebook 

För det dagliga arbete med Facebook är två i fokusgruppen ansvariga som innebär att 

författa meddelanden samt att välja ut vilka inlägg som ska publiceras. De andra två 

deltagarna, VDn och marknadschefen, är också inblandade i Facebook genom att bidra 

med sin expertis som t.ex förslag om vad som ska publiceras eller hur kommentarer ska 

besvaras. Ingen anställd och framförallt inte ens de ansvariga för Facebook har gått en 

mediekurs inom sociala medier utan agerar på Facebook enligt företagets policy och 

enligt sina egna erfarenheter som privatperson på Facebook. Fokusgruppen har hittills 

inte registrerat några negativa kommentarer på sin Facebooksida som de i sin tur är 
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tacksamma för. I fall en negativ kommentar skulle dyka upp har man även i policyn 

skissat upp flöden som går ut på att besvara kommentaren så fort som möjligt. Här 

försöker man att svara på kommentaren med hjälp av någons expertis inom det 

efterfrågade området. Å andra sidan undviker Språkservice AB att gå in i enskilda 

ärenden utan hänvisar istället till att kontakta administrationen för att reda ut problemet.  

 

”Den som ser det här måste snabbt tänka ut: ”Vem är det som kan svara på detta?” och 

skicka frågan direkt till den personen på företaget som kan klargöra vad det var som 

hände eller så. Och sen har vi också sagt att vi går inte in i enskilda ärenden på något 

sätt på Facebook utan då får man bara till svar att ”Ta kontakt med vår administration 

så ska vi reda ut det här” eller något sådant. Så där finns liksom ett flöde för hur vi skall 

hantera allt möjligt som kan tänkas komma upp på sidan.” 

 

Att mäta effekten av företagets Facebooksida är enligt fokusgruppen möjligt dock inte av 

stort intresse för Språkservice AB. En mätning av medlemsantalet tycker respondenterna 

tillhör ”mjuka värden” som avser att skapa relation istället för att sälja tjänster. Här menar 

de att det är viktigare att lägga stor vikt på hur man presenterar sig som företag och att 

visa vad man står för. Å andra sidan hävdar fokusgruppen att det också handlar om att 

göra sitt varumärke synligt, vilket de kallar för "branding". Det enda som Språkservice 

har registrerat som följd av deras närvaro på Facebook är antalet medlemmar som "gillar" 

företaget. Ett ökat medlemsantal är det som företaget har som mål i framtiden.  

 

”Enda resultatet är att för varje vecka tycker jag det blir fler ”likes”, fler och fler ”gilla” 

och det är liksom... bara det att någon gillar det tycker jag är ett resultat”. 

 

4.1.2 Att skriva och dela med sig på Facebook 

När det gäller att författa inlägg på Facebook så hävdar fokusgruppen att man oftast 

använder sig av företagets nyhetsbrev som inspiration, vilket behandlar ämnen som går i 

linje med Språkservice AB grundidé. Företaget står för professionella och prisvärda 

tolkar och översättare med målet att skapa perfekt förståelse och att överbrygga 

språkbarriärer. Språkservice AB värdegrunder baseras på respekt och tolerans för 

varandras olikheter samt att vara öppen för dialog. Innehållet på Facebooksidan bestäms i 
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samråd med de två ansvariga för sociala medier men även med Språkservice VD och 

marknadschef i fall osäkerhet råder. I övrigt bevakar företaget även konkurrenternas 

Facebooksida för att se vad dessa publicerar. 

 

I fråga om hur man väljer ett budskap som ska läggas fram på Facebook tycker 

fokusgruppen att det är viktigt med något som berör tolkarna så att de kan identifiera sig 

med budskapet. Inlägg behöver inte göras dagligen utan ska väljas med noggrannhet. 

Dessutom bestämmer sig företaget för teman som skapar samhörighet genom att t.ex 

publicera bilder om den senaste tolkträffen för att visa att Språkservice värdesätter sina 

tolkar och översättare högt.  

 

”Antingen någonting som det här med tolkarna i Afghanistan att det är intressant just nu, 

att det är viktigt för tolkarna, att de kan identifiera sig med. Eller som du, när du lade 

upp tolkträffen, att knyta upp de som varit där och att det är trevligt”. 

 

Språkservice AB Facebooksida riktar sig enligt policyn i första hand till tolkar och sedan 

till kunder. Eftersom man inte har genomfört en målgruppsanalys kan man bara utgå ifrån 

medlemmarnas kommentarer att det handlar mer om tolkar och mindre om kunder. 

Fokusgruppen inser att en målgruppsanalys kan och borde göras för att få reda på vilka 

budskap som ska författas och om dessa är intressanta för målgruppen. Dessutom nämns  

möjligheten att rikta sig även till ytterligare en målgrupp, nämligen andra företag eller 

organisationer, vilka är i behov av en tolk eller översättare. Här uppstår idén att utvidga 

sin från början tänkta målgrupp till andra intressenter än bara tolkar och kunder. Det 

förslaget förkastas dock omedelbart eftersom fokusgruppen blir påmind om att de endast 

riktar sig till den offentliga sektorn och att det knappt finns möjlighet att involvera andra 

intressenter då det redan är upphandlat.  

 

”Jo, men det var ju lite det som var syftet i och med att vi inte vet vem mottagaren är och 

vi har ju inte en sån tydlig, en sån att öka antalet sålda uppdrag utan detta är 

relationsskapande och föreställer oss när vi startade upp att det är främst tolkarna som 

kommer söker sig så 1. Tolkar/översättare 2. Kunder och 3. Andra personer”. 
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Fokusgruppen poängterar att syftet med en Facebooksida är att skapa relation istället för 

att öka antalet sålda uppdrag. När inläggen görs försöker man att hålla sig mer till 

generella teman för att kunna nå tolkar såväl som kunder. Artikeln om Afghanistan menar 

fokusgruppen kan vara betydelsefullt för båda målgrupper även om vissa inte håller med 

om artikelns budskap. Inlägg som berör välgörenhet avser att fånga tolkarnas såväl som 

kundernas intresse. Inlägget har enligt fokusgruppen blivit en stor succé med tanke på det 

aktiva textflödet genom kommentarer och flera ”gillare”.   

4.2 Analys av Språkservice AB inlägg på Facebook 

Språkservice AB finns sedan september 2011 på Facebook, dock har de första inläggen 

gjorts från och med oktober 2012. I min kvalitativa innehållsanalys ska jag, som tidigare 

nämnt, endast ta de inläggen i beaktande som har publicerats innan fokusgruppintervjun. 

Detta för att undvika en analys av material som möjligtvis blivit påverkat av intervjun. 

Analysen avser därmed inlägg som gavs ut från oktober 2012 till den 18 april 2013.  

 

Inom den tidsramen har Språkservice publicerat 23 inlägg på sin Facebooksida. Dessa 

behandlar olika teman som riktar sig enligt fokusgruppen till tolkar såväl som till 

företagets kunder. När det gäller att sortera inläggen i dess genrer och teman så blir det 

tydligt att sammanlagt fyra textgenrer genomsyrar Facebooksidan. Kommunikationen  

handlar i korta drag om information, profilering samt positionering, rekrytering såväl som 

nyhetsartikel. På fem ställen nämner man Språkservice hemsida, vilken då antingen har 

uppdaterats eller där störningar rapporteras. Vidare så finns det nio inlägg där företaget 

på ett tydligt sätt försöker att profilera och positionera sig. Å andra sidan läggs ytterligare 

fyra inlägg fram som kan klassificeras som rekryteringsannons. Här påpekar Språkservice 

sitt behov av nya tolkar och kunder som de försöker att få kontakt med via Facebook. Till 

sist kan man konstatera att även fem artiklar om Språkservice eller kring språk 

publicerades, vilka berör företaget direkt såväl som indirekt. 

 

4.2.1 Språkservice om sin hemsida 

Det första inlägget som har gjorts av Språkservice handlar om dess nya lansering av 

hemsidan. Denna nyhet ville man dela med sina medlemmar i form av en bild på 
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hemsidans startsida och genom att skapa en debatt om vad medlemmarna tycker om 

hemsidan. Inlägget har gillats av 11 medlemmar där fem ytterligare har kommenterat och 

uppskattat denna. Vidare så lägger man ut ett till inlägg där man appellerar till 

medlemmarna att vänligen besöka den nya hemsidan som lätt kan hittas genom en länk. 

Även här har sammanlagt tio personer gillat inlägget och två personer har lämnat en 

positiv kommentar. Två månader senare publiceras en länk som leder till Språkservice 

inloggningssida där tolkar samt kunder kan logga in för att hantera sina tolkärenden.  

 

Den 5 mars uppmärksammar Språkservice på att vänligen använda sig av en uppdaterad 

webbläsare för att bekymmersfritt kunna besöka hemsidan som i sin tur gillas av totalt 

sex personer. Drygt en månad senare nämns hemsidan i samband tekniska problem igen, 

vilket medför att tolkar såväl som kunder är tvungna att logga in med hjälp av en extern 

länk.  

 

Språkligt sett så avser inläggen, vilka berör hemsidan, att antingen uppmana 

medlemmarna att bidra med hjälp av sina åsikter till en förbättring av hemsidan eller att 

varna för tekniska problem, vilka kan leda till bristfälliga funktioner. Inlägget som 

uppmanar till en ny installation av webbläsare ger tydliga instruktioner om problemet 

men även att det inte är svårt att installera denna. Dessutom erbjuder Språkservice sina 

medlemmar att aktivt kunna delta i hemsidans utformning genom att ge möjlighet till att 

dela med sig sin åsikt. Här blir det tydligt att man försöker att bygga en relation med 

tolkarna och kunder genom att involvera dem i arbetet samtidigt som man informerar om 

hemsidans problem som dock löses genom andra alternativ som t.ex länkar eller en 

uppdatering av ny webbläsare.  

 

4.2.2 Profilering och positionering 

Angående profilering samt positionering på Facebook så menas med detta företagets 

inlägg som hänvisar till Språkservice identitet och varumärke som de vill bli förknippade 

med. Dessa inlägg handlar mycket om Språkservice värden och deltagande inom olika 

projekt eller dess position på marknaden.  Den 15 november 2012 delar Språkservice med 

sig av att de enligt svensk handelstidning Justicia har blivit Sveriges största tolk- och 
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översättningsföretag sett till nettoomsättningen. Här visas en tydlig positionering på 

marknaden där företaget intar en ledningsposition. Ett annat inlägg, vilket exemplifierar 

företagets marknadsposition informerar om Språkservice AB nya avtal med 

Arbetsförmedlingen där företaget är första leverantören. Texten listar upp alla fördelar 

med detta avtal som leder till att många personer gillar inlägget. Dels vill företaget 

informera om denna nyhet men även poängtera deras starka position på marknaden.  

 

Ett försöka att profilera sig visar Språkservice AB genom fyra inlägg som hänvisar till 

dess välgörenhetsarbete där företaget bidrar med sponsring till ”Translators without 

boarders” samt ”Musikhjälpen”. När det gäller den först nämnda sponsringen, nämligen 

”Translators without boarders” påpekas Språkservice AB medverkande och sponsrat 

summa som ligger vid 680 Euro och som har gillats av 12 personer. Inlägget är dels 

informerande och berättar om mässan i Köpenhamn där ytterligare information kan läses 

med hjälp av en extern länk, vilken leder till organisationens forum. När det gäller 

Musikhjälpen så avser denna sorts välgörenhet en uppmaning till kunder som med hjälp 

av deras beställningar av tolkar eller översättare kan bidra till välgörenhet. Språkservice 

AB har lagt upp två inlägg på en och samma dag som uppdaterar antalet bokningar och 

därmed sponsringssumman. Man tackar för alla bokningar samtidigt som man uppmanar 

till flera bokningar genom att skynda på fram till kl. 17, vilken är sluttiden. Efter denna 

tid gör Språkservice ett resonemang genom ett inlägg som dels ger information om hur 

mycket pengar som samlades in samtidigt som de meddelar att företaget matchar summan 

genom att skänka dubbelt så mycket till Musikhjälpen. Båda inläggen tackar för 

engagemanget och har varit en stor succé som gillades av 35 personer. 

 

Ett annat exempel på profilering är ett inlägg som publicerades den 4 februari 2013. Här 

meddelar Språkservice sin glädje över alla chokladaskar som når företaget samtidigt som 

man bjuder in medlemmar att titta förbi kontoret om de vill smaka på dessa. Inlägget är 

retoriskt sett ett försök att tacka för presenterna men även att skapa en relation med 

tolkarna som är välkomna på Språkservice. Ett annat inlägg som berör tolkträffen och 

därmed riktar sig speciellt till tolkarna i Sörmland och Östergötland påpekar dels till 

anmälningens tidsfrist men även till att ge besked i fall man är allergisk mot någon 
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matingrediens. Här visar man ett hänsynstagande och beredskap att umgås med tolkarna 

som i sin tur stärker relationsbyggandet.  

 

Att profilera sig och därmed betona sina kärnvärden som företaget står för återger 

inlägget som länkar till VDns svar angående EU-direktivet. Artikeln publicerades först på 

företagets hemsida och handlar om VDns reflektioner kring utredningen av EU- 

direktivet som behandlar användningen av tolkar och översättare vid straffrättsliga 

processer.  

4.2.3 Rekrytering och tjänster 

Denna genre berör inlägg som antingen uppmanar till att söka en ledig tjänst eller 

tolkkurs hos Språkservice eller att anlita en tolk eller översättare. Här riktar sig 

meddelanden till både tolkar och kunder.  

 

Det första inlägget informerar om chansen att kunna hitta utbildningssamordnare och 

aktuella tolkkurser via Språkservice hemsida. Inlägget inleds med en kort mening, 

nämligen ”Nytt år-nya möjligheter” som ska leda till att medlemmarna ska passa på och 

anmäla sig. Genom en länk som hänvisar till företagets hemsida underlättar Språkservice 

informationssökningen för medlemmarna som snabbt skickas till utbildningsutbudet. Fyra 

dagar senare publicerar Språkservice en rekryteringsannons där 10 tolkar sökes. Företaget 

anger också sitt önskemål att vilja anställa utbildade och verksamma tolkar i första hand. 

Den tredje meningen informerar om tjänstens tidsomfattning och den planerade starttiden. 

Inlägget refererar även här till företagets hemsida. Det sista inlägget visar en annons som 

riktar sig till både kund och översättare. Annonsen uppmanar till att kontakta 

Språkservice i fall man är i behov av en översättning eller om man är översättare och 

gärna vill vara en del av nätverket. Annonsen uppvisar även en bild med de anställda och 

dess namn som arbetar inom översättningsavdelningen. Detta ska förmedla förtroende 

och närhet genom att presentera de anställda personligen, via en bild som företaget har 

tagit, som vanligtvis bara hörs i telefon.  
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4.2.4 Nyhetsartikel 

Språkservice AB publicerar sammanlagt fem artiklar varav fyra handlar om tolkarnas 

arbetssituation i Afghanistan. Det första inlägget gjordes den 6 mars 2013 där företaget 

tipsar om en länk som leder till en debattartikel i Svenska Dagbladet (SvD). Artikeln 

påpekar hur viktiga afghanska tolkar är för den svenska styrkan samtidigt som Sverige 

borde ta ett moraliskt ansvar för dessa som är utsatta för hot. Detta inlägg ”gillades” av 

tre medlemmar. Två dagar senare hänvisar Språkservice till en länk från SVT som ger 

mer information om afghanska tolkar som arbetar för Sverige men inte får asyl i gengäld. 

Inlägget gillades av sju personer. Den 11 mars 2013 publiceras en tredje artikel som till 

och med hänvisar till en nyhetsartikel i SvD. Nyhetsartikeln bygger på de föregående 

artiklarna om de lokala tolkarna i Afghanistan där man äntligen har kommit till en 

lösning för de utsatta tolkarna. Inlägget gillades av nio personer och en medlem har även 

kommenterat nyheten.  

 

Den 25 mars 2013 följer Språkservice återigen upp händelsen i Afghanistan genom att 

bifoga en länk som leder till SVT. Artikeln handlar om skandalen att tolkarna tidigare 

inte fick asylstöd. Talesperson i artikeln är Ahmed Rashid, pakistansk författare och 

internationellt känd expert inom afghanska förhållanden. Detta inlägg gillades av åtta 

personer och har kommenterats av tre ytterligare medlemmar. Dessa instämde att utsatta 

tolkar som hjälper Sverige borde få asyl medan en annan kommentar hävdar motsatsen 

dvs. att dessa utsatta tolkar borde fundera över möjliga faror innan de hjälper Sveriges 

styrka. Språkligt sett använder sig Språkservice AB av samma rubriker som 

nyhetsartiklarna på SvD eller SVT dock visar företaget sitt intresse för pågående 

konflikter, vilka beträffar Språkservice AB direkt och indirekt. Enligt intervjun valdes 

dessa artiklar med tanke på att skapa identitet och intresse på företagets Facebooksida.  

 

Den femte och sista artikeln som Språkservice publicerar handlar om ett projekt, vilket 

kallas för ”Introducera nyanlända på arbetsmarknaden”. Här påpekar företaget att en av 

deras tolkar syns i Samhalls film. Det blir tydligt att man dels vill informera om 

projektets mål och process men även att uppvisa en tolk som bland annat arbetar för 

Språkservice AB. Genom att först av allt nämna tolkens namn som deltar i projektet får 

man känslan att detta står i förgrunden.  
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5. Diskussion och slutsatser 

Detta kapitel presenterar studiens slutdiskussion och de dragna slutsatserna avseende 

studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

5.1 Vad ligger bakom Språkservice närvaro på Facebook? 

Språkservice AB huvudsakliga mål och syfte med att synas på Facebook är att skapa en 

relation med medlemmar som i första hand avser tolkar och sedan kunder. Enligt 

intervjun med fokusgruppen är man överens om att sociala medier har blivit en gedigen 

och mycket använd plattform där målgruppen nås bäst och där möjlighet till dialog finns. 

Språkservice menar att alla ska ha lov till att yttra sina åsikter, att ifrågasätta företaget 

samtidigt som företaget på ett snabbt sätt kan svara på möjliga missuppfattningar eller 

andra händelser. En annan fördel med Facebook ser Språkservice i dess informella ton 

och att kunna vara ansiktet utåt med målet att skapa samhörighet.  

 

 

Eftersom Språkservice AB nyligen har påbörjat ett regelbundet arbete med sin 

Facebooksida verkar det som att fokusgruppen har delade åsikter om vad Facebook ska 

användas till. Det blir tydligt att företagets närvaro på Facebook har flera delmål som ska 

uppnås steg efter steg. Den genomförda intervjun med fokusgruppen visar att man i första 

hand vill skapa relation och samhörighet med tolkar och översättare. Även om inläggen 

ska rikta sig till både tolkar, översättare och kunder utgör de förstnämnda det största 

antalet av medlemmar på företagets Facebooksida. Relationsskapandet är således basen 

för att kunna fortsätta med ytterligare mål. Språkservice AB näst främsta mål är att 

genom Facebook kunna profilera och positionera sig på marknaden. Det tredje steget är 

sedan att stärka varumärket som tillsammans med målet att positionera och profilera sig 

kan vara intressant för kunder, vilka tillhör den andra målgruppen som företaget vill nå. 

Hur Språkservice AB prioriterar och ser på sina mål med att använda Facebook visar 

pyramidillustrationen (se bild 4).  
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Bild 4. Språkservice AB egen syn på dess mål med Facebook (egen figur) 

 

Intervjun med fokusgruppen har bidragit till en mer detaljerad bild av Språkservice mål 

och syften, jämfört med den författade policyn. I övrigt har intervjun medfört att 

fokusgruppen intensivare befattar sig med sitt arbete på Facebook, vilket resulterar i att 

nya idéer och utmaningar har kommit fram och lett till nya insikter. Som framtida mål 

drar fokusgruppen slutsatsen att en ökning av medlemsantalet kan nås genom att 

publicera ett större utbud av olika inlägg i samband med att analysera målgruppen 

närmare. Dessutom ska man i fortsättning hänvisa till sin Facebooksida i nyhetsbrevet. 

En annan idé som myntats är att inte bara informera tolkar och kunder på Facebook utan 

även att underhålla dem genom andra medier dvs. att t.ex. utveckla en applikation som är 

språkrelaterad eller som möjliggör bokningar av företagets tjänster. Detta visar att 

Språkservice skulle kunna använda sig av ytterligare medier för att skapa relation med 

målgruppen och att marknadsföra sig. 

5.2 Vad kännetecknar Språkservice AB kommunikation på Facebook i 

praktiken? 

När det gäller Språkservice faktiska arbete på Facebook så kan man konstatera att sedan 

Språkservice första inlägg på Facebook, fram till den 18 april 2013, har 

informationsflödet ökat regelbundet. När man följer Språkservice AB publicering av de 

olika inläggen på Facebook från början till slut framgår tydligt en process av att endast 

informera fram till skapa dialog och relation. Företagets första inlägg präglas av 

informativa funktioner, vilka har till mål att upplysa medlemmarna om Språkservice AB 
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hemsida. Med endast ett inlägg som önskar feedback om hemsidans utseende finns i 

dessa inlägg knappt möjlighet att yttra sin åsikt eller att bygga en nära relation till 

medlemmarna eller företaget. 

 I nästa steg har Språkservice AB försökt att positionera sig genom inlägg som 

presenterar dess ledande marknadsposition. Samtidigt strävar man efter profilering med 

hjälp av att aktivt visa sitt deltagande i välgörenhetsaktiviteter såväl som att svara på ett 

debattinlägg gällande EU-direktivet, vilket tydliggör vad företaget står för. Vidare så 

publiceras fler och fler inlägg som berör nyhetsartiklar, vilka leder till en möjlighet att 

yttra sin åsikt. Inlägg som har publicerats på sistone och som verkligen skapar dialog och 

samhörighet är däremot inlägg som berör de flesta medlemmarna direkt, nämligen bilder 

om tolkträffen. 

 

Alla publicerade meddelanden behandlar sammanfattningsvis olika teman som enligt 

fokusgruppen ska skapa samhörighet och identifiering. Med hjälp av en textanalys har 

olika genrer upptäckts, vilka i sin tur kännetecknas av olika funktioner. Inlägg som enbart 

handlar om Språkservice AB hemsida ska dels informera om aktuella störningar men 

även samla in medlemmarnas feedback för att effektivisera den egna hemsidan. Å andra 

sidan syns inlägg av en mer expressiv karaktär, vilket yttrar sig i att företaget poängterar 

sin position på marknaden och deltagande i välgörenhet. Här försöker man att skapa en 

identitet och att förstärka sina värden genom profilering och positionering. Dessa inlägg 

är på något vis kontrollerade och leder till aktivitet hos tolkar och kunder genom att t.ex. 

göra en beställning eller delta i företagets välgörenhetsarbete som i sin tur gynnar 

företaget. Andra inlägg, som uppfyller en mer social funktion medför samhörighet i 

gruppen, är Språkservice AB publiceringar angående tolkträff eller aktuella händelser 

som berör språk och tolkningsarbete. Dessa inlägg baseras på gruppens intressen och 

bjuder in till dialog.  
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Bild 5. Språkservice AB kommunikationprocess på Facebook enligt studien  (egen figur) 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Språkservice AB mål och praktiska agerande 

på Facebook visar sig vara avvikande. I teorin vill man till en början bygga och stärka 

relationer genom att erbjuder målgruppen ett forum för dialog. Det som Språkservice AB 

faktiskt gör i början av sitt kommunikationsarbete är dock att publicera inlägg som endast 

är informerande. Vidare så satsar företaget på att profilera och positionera sig som enligt 

intervjun anses vara ett avancerat steg, vilket ska nås efter att ha skapat goda relationer 

till målgruppen. Den sociala aspekten omvandlar Språkservice AB först nu till praktiken 

genom inlägg och bilder som beträffande tolkträffen. Tillsammans med nyhetsartiklar 

försöker företaget att skapa dialog och samhörighet. 

5.3 Vilka utmaningar ställs Språkservice inför i framtiden? 

När det gäller att författa inlägg blir det tydligt att detta arbete sker i samråd med alla 

delaktiga i fokusgruppen. Ansvaret ligger i första hand hos webbansvarige och 

medarbetaren för Facebook som hittar inspiration genom nyhetsbrevet och övervakningen 

av konkurrenternas Facebookarbete. Man är medveten om att utbudet av inlägg måste 

utvidgas samtidigt som man inte vill ”bombardera” medlemmarna med flera inlägg per 

dag. Dessutom konstaterar fokusgruppen att de endast kan lägga fram ytliga teman och 

inte vara för politiskt inriktad. Här visar Språkservice AB sin värdegrund i att visa respekt 

och tolerans för olika kulturer. Företaget ställs inför en utmaning i att visa vad de står för 

utan att försvaga sin relation med medlemmar som har olika kulturella bakgrunder. 

 

 

Att synas på Facebook räcker tyvärr inte för att effektivt kunna nå ut till sin målgrupp 

utan här ställs företag som Språkservice AB inför utmaningen att kämpa mot hård 
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konkurrens för att få människors engagemang. Det gäller att arbeta medvetet med 

innehåll som skapar delaktighet. Utöver detta är det viktigt att komma igång att inte bara 

skapa en bra relation med tolkar och översättare utan att även vara intressant för kunder 

och andra intressenter, vilka är en avgörande del för Språkservice AB existens.  

5.4 Förslag på fortsatta studier 

Studien befattar sig uteslutande med företagets egna syn på dess kommunikationsarbete 

på Facebook, vilket leder till frågan vad målgruppen tycker om denna. Här kan studien 

utvidgas genom att genomföra en målgruppsanalys, med tanke på att Språkservice själv 

inte har granskat vilka dessa är. För att senare se huruvida andra företag, inom samma 

bransch, använder sig av Facebook med tanke på relationsskapande, skulle man kunna 

undersöka även dessa andra för att ge flera åtgärdsförslag för Språkservice AB.  

 

6. Åtgärdsförslag 

I detta kapitel presenterar jag, mot bakgrund av studiens resultat, mitt personliga förslag 

på hur Språkservice kan agera på sin Facebooksida i framtiden. 

 

Enligt min mening borde de två anställda inom fokusgruppen, som bär det yttersta 

ansvaret för Språkservice AB Facebooksida, delta i en kurs inom sociala medier för att få 

en bättre kunskap om regler och om vad det innebär att agera på Facebook som företag. 

Detta medför att man blir medveten om sociala mediers möjligheter såväl som 

utmaningar. Språkservice bör förslagsvis, och med tanke på de fem riktlinjerna från 

Kaplan & Haenlein (2010), försöka att aktivt skapa en dialog med medlemmarna genom 

att presentera mindre information och mer dialogskapande inlägg på en mer 

oprofessionell nivå. Detta skapar ett större textflöde och engagerar målgruppen till att 

bidra med sina åsikter som Språkservice kan dra nytta av för att utvecklas. Att erbjuda 

tävlingar eller en applikation skulle vara ett första steg mot en mer aktiv handling.  
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Facebook kan dessutom användas som ett komplement till nyhetsbrevet och hemsidan, 

vilka borde uppmana till att besöka Språkservice Facebooksida för ytterligare 

information. Viktigt är även att skapa ett långsiktigt förhållande genom att besvara inlägg 

och uppdatera Facebooksidan med relevant innehåll.  

 

 

Allt detta är givetvis beroende på en annan viktig fråga, vilken möjligtvis kan bli aktuell i 

det framtida arbete med Facebook, nämligen hur mycket tid och resurser Språkservice 

AB skulle vara benägen att investera i sin satsning inom sociala medier.  
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 7.3 Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Tack för att ni ställer upp på intervjun och att jag fick komma hit! 

KORT OM MIG! 

Tema: Kommunikation på Facebook 

Syftet: Att se på kommunikationen i sociala medier och att skapa en kommunikationsplan 

Information:  

� inspelning av intervjun, enbart för eget forskningsändamål 
� Tveka inte att säga till vid oklarheter 
� anonymitet/ konfidentiellt 
� rätt att avbryta 

 
Stödfrågor inom områden: 1-3: Närvaro på Facebook  

 4-12: Det dagliga arbete på FB  
13-15: Budskapsstrategi 
 

1. Hur kommer det sig att ni finns på Facebook? Berätta. 
2. Hur vill ni bli uppfattade? 
3. Vilka förväntningar/målsättningar har ni? Berätta. 
 

 
4. Hur ser arbetet ut med sociala medier som Facebook? Ansvarig? Idé? 
5. Finns det något som inte ha blivit som planerat? 
6. Ser ni eventuella risker/nackdelar på Facebook? 
7. Hur har ni tänkt på att bemöta kritik? (se policy) 
8. Har ni märkt någon utveckling genom att vara på FB? 
9. Vet ni vem det är som gillar sidan? Målgrupp? 
10. Hur mycket kontroll har ni över er Facebooksida? 
11.  Omvärldsbevakning på FB. Hur ser den ut? (se policy) 
12. Några framtida planer? 

 
13. Vad är det för inlägg som ni publicerar? 
14. Hur ser urvalet av budskapen ut?  
15. Till vem riktar sig meddelanden? 
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Bilaga 2. Språkservice AB policy för Facebook 

 

 

 

 

 

Policy för Språkservice på Facebook  2012-11-15 

 

Språkservice syfte med att finnas på Facebook 

1. Att möta tolkar  och översättare på ett öppet forum. Besvara inlägg, frågor, 
bemöta kritik, informera , socialisera 

2. Att möta kunder på ett öppet forum. Besvara inlägg, frågor, bemöta kritik, 
informera , socialisera 

 

Hanterare av Språkservice Facebooksida 

Två personer är alltid inloggade som Språkservice hanterare på arbetstid. 

I nvember 2012 är det: 

Infokoordinator Amanda Moya Kyllönen 

Webbansvarig Anette Rasmusson 

 

Besvara inlägg 

Inlägg besvaras eller ”gillas” av hanterar så fort som möjligt på arbetstid. Frågor och 
kritik bemöts med sakkunnigt svar och hanterare tar hjäpl av företagets  olika experter 
inom olika ämnesområden som kan förekomma. Är hanterare osäker på svar, tacka 
för inlägg och be att få återkomma. Fråga expertis och skriv svar! 

 

Göra inlägg 

Förslagsvis kan en del information från Språkservice Online och diverse nyhetsbrev 
delas på Facebook. Från hemsidan kan den del nyheter och pressmeddelanden delas 
på Facebook. 

 

Språkservice kan också ”gilla” eller följa andra sidor på Facebook, t.ex 

- YH- myndigheten 

- Folkhögskolor 
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- Studieförbund 

 

Marknadsföra Språkservice på andra ställen för att få fler som ”gillar” oss 

- På språkservice.se 

- Språkservice Online 

- I nyhetsbrev 

 

Aktiviteter på Facebook 

- Kampanjer, t.ex hjälp oss få 1000 som gillar oss och Språkservice skänker  xxx antal 
kr till en hjälporganisation  

- Annonsering på Facebook 

- Tävlingar 

- Filmer 

 

Omvärldsbevakning 

- Konkurrenter 

- Hur andra företag använder sig av Facebook 

- Twitter 

- LinkedIn 
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