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Abstract 
Titel: Den digitala dialogen - En kvalitativ studie om relationen mellan användningen av sociala 

medier och kommunikationsstrategier. 

Författare: Amanda Wikman och Therese Olander 

Handledare: Emma Dahlin 

Examinator: Paola Sartoretto 

Typ av rapport: C-uppsats, 15 hp 

Sidantal: 40 

Utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp, HT 2015 

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att ta reda på hur relationen mellan användningen av sociala medier och 

kommunikationsstrategier ser ut för TV4. Vi ämnar undersöka hur företaget använder Facebook i sin 

kommunikation. Frågan som ställs i arbetet är om TV4 strävar efter en tvåvägskommunikation med 

publiken eller om det finns ett bakomliggande syfte för Facebook som marknadsföringskanal? 

 

Problem: Idag använder de flesta organisationer sociala medier som kommunikationskanal. Det 

finns både möjligheter och risker med kommunikation på sociala medier, men svårigheten ligger i 

vilken strategi och vilken typ av kommunikation som blir lyckad. Kan man urskilja någon 

kommunikationsstrategi för TV4 på Facebook och är denna kommunikation lyckad för 

organisationen? 

 

Metod: Studien grundas på en kvalitativ intervju med två medarbetare från TV4, samt en kvalitativ 

textanalys av inlägg från TV4:s Facebooksida, som publicerats i december 2015. Dessa analyseras i 

förhållande till den redovisade teorin. Ljudupptagning utfördes under intervjun för att få så levande 

och riktigt material som möjligt till analysen. Empirin för studien utgjordes således av utdrag i form 

av citat från den genomförda intervjun. 

 

Resultat: Genom en kombination av symmetrisk och asymmetrisk tvåvägskommunikation lyckas 

TV4 behålla sitt anseende, samt bygga sitt varumärke starkare samtidigt som de skapar en dialog 

med publiken. Företaget strävar efter en tvåvägskommunikation med sin publik.   

 

Nyckelord: Facebook, TV4, Kommunikationsstrategier, Relation, Publik, Tvåvägskommunikation. 
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1. Inledning 
 

Följande kapitel inleds med en diskussion kring sociala medier, dess framväxt och utvecklingen 

av de nya plattformarna. Vidare förs en problemdiskussion kring sociala medier och hur företag 

påverkats av dem. Sedan tas studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar upp. Kapitlet 

avslutas med en disposition av studien. 

 

Dagens sociala medier har gett företag möjlighet till en kostnadseffektiv kanal för sin 

kommunikation. Sociala medier har påverkat företagsmöjligheter i form av att det idag är lätt och 

enkelt att kommunicera. Användarna på nätverken följer, gillar, delar - och interaktionen har fått 

en helt ny betydelse (Bengtsson & Östberg 2011:37). Facebook har utvecklats till ett självklart 

verktyg för ett företags kommunikation med publiken via sociala medier. Med ett mycket högt 

antal användare kan företag genom Facebook, på ett relativt kostnadsfritt sätt, befinna sig där 

deras publik befinner sig. Publiken kan interagera med organisationer på nya sätt och genom den 

nya och snabba tekniken har publikens aktivitet och engagemang i verksamheter förändrats 

(Cornelissen, 2008:65). Relationen baseras på ömsesidig dialog och verktyget uppmanar till 

kommunikation mellan parterna. Man kan även dela med sig av viktig information och nyheter 

(Leigert 2014:88). Enligt Leigert (2014) når företag en lyckad kommunikation genom att 

uppdateringar på sidan sker frekvent. Sidan bör således ha innehåll så som nyheter, bilder, tips 

och länkar till hemsida. Möjligheterna för företag är många och att nå ut till många genom 

delningar och spridningseffekter är en av dessa. Med möjligheter finns även utmaningar och 

detta är att nå ut till sin rätta publik. Det krävs mycket kunskap om ämnet och att hitta den rätta 

strategin kräver mycket arbete och tid. När företag uppnått detta finns möjlighet för att lyckas 

med kommunikationen på sociala medier (Leigert 2014:84). 

 

Syftet med denna uppsats att ta reda på hur relationen mellan användningen av sociala medier 

och kommunikationsstrategier ser ut för TV4 samt hur de använder Facebook i sin 

kommunikation. Genom en kvalitativ metod ämnar vi redogöra för hur och vad som 

kommuniceras av TV4 på Facebook. Metoden genomfördes genom en kvalitativ intervju med 

medarbetare från TV4 för att ta reda på deras strategier för sociala medier samt en kvalitativ 

textanalys av de inlägg för att redogöra för vad som faktiskt kommuniceras. Frågan som vi 

forskare ställer oss är om TV4 strävar efter en tvåvägskommunikation med publiken eller om det 

snarare finns ett bakomliggande syfte för Facebook som marknadsföringskanal? 
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1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan användningen av sociala medier och 

kommunikationsstrategier. Detta i avseende att redogöra för vad och hur TV4 kommunicerar på 

sin officiella Facebooksida. 

 

För att svara på uppsatsens syfte och bidra med en djupare förståelse för TV4:s kommunikation 

ämnar vi att besvara dessa två frågeställningar: 

 

- Vilka kommunikationsstrategier använder TV4 sig av i sin kommunikation för skapa en 

relation och dialog med publiken? 

- Vad anses enligt TV4 vara en lyckad extern kommunikation via Facebook? 

 

1.2 Avgränsning  
Uppsatsen har avgränsats till att enbart redogöra för ett företags kommunikation på sociala 

medier. Detta med tanke på framförallt tidsramen samt omfattningen av uppsatsen som getts. 

Dessa två aspekter medför att även andra intressanta perspektiv valts bort i denna studie.  

 

Som tidigare nämnt berör studien enbart hur TV4 arbetar med kommunikationen via Facebook. 

En annan intressant aspekt att undersöka skulle vara att jämföra om och hur arbetet och 

kommunikationen skiljer sig åt på andra sociala medier. Man skulle även kunna undersöka hur 

kommunikationen ser ut mellan TV4 och dess publik, hur företaget interagerar med publiken och 

då analysera inläggens kommentarsfält. Vidare skulle även en analys av antal delningar av 

klippen alternativt en textanalys av kommentarsfälten under inläggen kunnat vara av intresse för 

analysen. Dessa alternativ valdes dock bort i denna studie på grund av ovan nämnda skäl.  
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1.3 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sju kapitel:  

Kapitel 1 finns vår inledning, där den problemformulering som legat till grund för studien 

presenteras tillsammans med syfte och frågeställningar. Följt av avgränsning och disposition. 

Kapitel 2 ges en kort beskrivning av TV4 som bakgrund till uppsats ämnet. 

Kapitel 3 definieras den tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter som legat till grund 

för studien.  

Kapitel 4 redogör vi för den metod som använts och motiverar valet av densamme, samt vilka 

urval och avgränsningar som gjorts. Här förklaras även studiens tillvägagångssätt.  

Kapitel 5 redovisas vårt analysresultat.  

Kapitel 6 finns vår slutsats och diskussion där vi besvarar våra frågeställningar, kopplade till 

teori och tidigare forskning.  

Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. Uppsatsen avslutas med ett kapitel med källor 

samt bilagor.   
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2. Bakgrund  
 
I följande kapitel ger vi en kort bakgrund till uppsatsämnet där vi presenterar hur TV4 använder 

Facebook1 i sitt kommunikativa arbete.  

 

Antalet företag som använder sociala medier som en del i sin marknadsföring ökar markant. De 

flesta större företag har idag en Facebook-grupp där de kommunicerar dagligen med sin publik. 

Det kan handla om nyheter och som i TV4:s fall, information om sitt kanalutbud. Idag när 

sociala medier har blivit en legitim marknadsföringskanal i företagens marknadsstrategi, jämför 

många företag i vilken kanal de får bäst effekt på.  

 

Idag är det 271,891 personer som följer TV4:s officiella Facebook-sida2. Mellan år 2014 och år 

2015 ökade räckvidden för TV4:s Facebook med 287 procent, och de beskriver arbetet bakom 

ökningen som “ett målinriktat och aktivt arbete att med starkt innehåll och fokus på interaktion 

snarare än envägskommunikation för att få Facebook användarna engagerade3”. 

 

I mars 2015 nådde TV4:s Facebooksida ett nytt rekord - räckvidden landade på 4 500 000 

visningar, vilket innebär att inlägget som TV4 publicerade på sin Facebooksida alltså sågs av 4,5 

miljoner aktiva Facebookanvändare. Ett tydligt samband syns mellan den höga räckvidden och 

det starka engagemang som TV4 lyckats skapa online. Det leder i sin tur också till en ökad 

konsumtion av innehållet i flödena, både på företagets digitala och linjära plattformar. Med detta 

lyckas TV4 även skapa en ännu närmare relation till sina tittare och Facebook användare (ibid), 

något som förstås både är positivt för företaget, men också för användarna som får ett större 

utbud och en bredare plattform, samt för TV4:s annonsörer vars reklam sprids ytterligare4. 

 

                                                
1 På Facebook skapar du ett eget konto som blir din personliga profil, med namn och profilbild. Användaren kan 
dela med sig av bilder, inlägg samt läsa och dela andras inlägg eller artiklar. Facebook har oändliga möjligheter både 
för den privata användaren och nu även för organisationer, som ser möjligheter i att befinna sig där sin publik finns. 
Du kan själv skapa nätverk eller grupper samt ansluta till olika grupper, forum och event som redan finns etablerade 
i nätverket. Detta är unikt ur organisatoriskt perspektiv. (Wadbring & Weibull 2014:229) 
2 [http://on.fb.me/1JdLcSQ] 2015-11-08  
3 [http://bit.ly/1QhNM1X] 2015-12-10 
4 (ibid) 
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3. Teoretiskt ramverk 
 
Kapitlet inleds med en redogörelse av tidigare forskning. Då studien ämnar urskilja TV4:s 

kommunikativa strategier finns följaktligen en beskrivning av marknadskommunikation samt 

kommunikationsstrategier. För att få förståelse för hur TV4 arbetar med sitt varumärke och sin 

relation till publiken i den externa kommunikationen presenteras därefter teori kring anseende 

och tvåvägskommunikation. 

 

3.1 Tidigare forskning  
Den ökade konkurrensen bland organisationer har bidragit till att det idag är en självklarhet för 

de flesta företagen att lägga tid samt pengar på att välja rätt kommunikationsstrategi, vilket i sin 

tur ofta innebär en strategi innehållande sociala medier. Fill (2006) beskriver hur de nya 

kommunikationsmöjligheterna via Internet och sociala medier utvecklat de tidigare och mer 

traditionella strategier som använts. De nya möjligheterna via internet och sociala medier ger 

upphov till en mer kundorienterad marknadskommunikation. Vi kan interagera med publiken, 

både genom att uppmana och uppmuntra. Vilket har gjort att kommunikationen idag mer präglas 

av en dialog och denna fungerar som en tvåvägskommunikation mellan parterna (Fill, 2006). 

Vidare menar Fill (2006) att marknadsföring via sociala medier fungerar som en 

tvåvägskommunikation som öppnar upp relationer och möjliggör för dialog (ibid).  

 

Kerpen (2011:14-16) beskriver att sociala medier ger avsändaren möjlighet till snabb 

återkoppling av mottagaren. Med sociala medier kan man idag få en mycket snabb och effektiv 

feedback av sitt innehåll, detta både på gott och ont. Ström (2010:20-21) beskriver att den 

egentliga tanken med sociala medier är en tvåvägskommunikation. Därför är det av stor vikt som 

man bör välja att skapa en dialog eller använda sig av envägskommunikation i sin 

kommunikation på sociala medier. Ström (2010) påpekar dock att det finns mycket goda 

möjligheter även med envägskommunikation, då tvåvägskommunikation kräver en viss mängd 

tid av de ansvariga - att faktiskt svara och föra en dialog med publiken. En annan viktig aspekt 

att ta upp i och med utvecklingen av sociala medier är att företag öppnar samt uppmuntrar 

publiken till dialog. Annars går de miste om möjligheten att få publikens engagemang om 

varumärket, detta är en av de bidragande faktorerna till att företag väljer att satsa på 

kommunikationsstrategier via sociala medier (Tuten 2008:4). Även Falkheimer och Heide (2011) 

understryker sociala mediers betydande roll för dialog mellan företag och publik (Falkheimer & 
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Heide 2011:102). De beskriver sociala medier som ett nätverk, som både för användare och 

företag, där möjligheterna för dialog samt informationsutbyte är det främsta syftet.  

 

Då sociala medier är beroende av integration och en intresserad publik (Tuten 2008:4) så har 

man undersökt vilka variabler som ansågs påverka publiken ännu mer till att “gilla” och 

kommentera. Dessa variabler var; stimulans, interaktivitet, innehåll och kommentarernas ton (de 

Vries, Gensler och Leeflang 2012). Den kvantitativa studien ”Popularity of Brand Posts on 

Brand Fan Pages: An Investigation on the Effects of Social Media Marketing” publicerades år 

2012 och forskarna undersökte vilka faktorer i inläggen som avgjorde hur många som gilla-

markerade och kommenterade ett visst inlägg på företags Facebook-sidor. Vad de kom fram till 

var att frågor som ställs i inlägget ökar antalet kommentarer, vilket är ett bevis på att det är 

viktigt med en hög andel frågor för att skapa förutsättningar för att symmetrisk 

tvåvägskommunikation ska kunna ske (de Vries, Gensler och Leeflang 2012). Däremot sker, 

enligt studien, en negativ effekt, på antalet kommentarer när länkar ingår i inlägget (ibid). 

 

3.2 Varumärkesbyggnad med marknadskommunikation 

Nyckeln till varumärkesbyggnad är marknadskommunikation. Om varumärkets rykte eller 

anseende är dåligt kommer organisationen att försvinna på lång sikt. Ytterligare en viktig aspekt 

i att bygga ett gott varumärke handlar om den faktiska och den kommunicerade produkten. Med 

detta menar Dahlén och Lange (2009) att den upplevda produkten har 

marknadskommunikationen möjlighet att påverka. Med kommunikationen menar de att kvalitén 

som konsumenten upplever har och påverkas av de associationer vi har till varumärket.  

 

Upplevelsen och de associationer vi har kan komma att påverka vad vi anser om kvaliteten och 

vilken relation som utvecklas. Detta trots att den faktiska kvaliteten är något helt annat. Vidare 

beskriver de en annan viktig aspekt, vikten av vilka associationer vi har till varumärket. Dessa 

kan vara både positiva och negativa, men de har en stor påverkan på hur vi ser på varumärket 

och dessa kan organisationen aktivt jobba med samt påverka i form av marknadskommunikation. 

För att lyckas med detta beskriver Dahlén och Lange att det viktiga är att förstå publikens bild 

och beteende samt att vara medveten om ens konkurrenter. Enligt författarna är det nyckeln till 

en lyckad marknadskommunikation (Dahlén & Lange 2009:16). 
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3.3 Kommunikationsstrategier  
Då det idag finns ett överflöd av företag som genom olika kanaler vänder sig till samma publik 

så har konkurrensen blivit allt högre vilket har lett till att fler företag lägger mer tid och pengar 

på att välja rätt kommunikationsstrategi (Fill, 2006). I dagens konkurrenssamhälle ligger 

organisationers anseende helt i händerna på publiken och för att förbättra sitt anseende kan 

företagen ta till diverse strategier och verktyg för att behålla sin publik genom att vara unik och 

skapa en igenkänningsfaktor och på så sätt få högre legitimitet (Cornelissen 2008:128).  

 

Vilka strategier som är bäst för sociala medier kan vara svårt att säga exakt. Detta då kanalerna 

fortfarande är i ständig utveckling. En strategi som är vanligt förekommande är den så kallade 

virala strategin. Det är en form av marknadsföring där företagets strategi är att nå den rätta 

publiken och de har då en förhoppning att publiken visar detta. Genom att publiken 

kommenterar, gillar eller delar sprids företagets inlägg och strategin har då lyckats. Publiken tar 

del av informationen och väljer självmant att sprida företagets information vidare 

(Carlsson/Leigert 2010:39) Ström (2010) beskriver den virala spridningen som den högsta 

önskan för de som arbetar med kommunikation - att budskapet ska tas emot, och spridas vidare 

ytterligare (Ström 2010:19). Leigert (2013) skriver att den virala strategin ska vara en spridning 

som sker utan att publiken fått incitament till spridning av budskapet. Även att ställa frågor är ett 

hög-interaktivt inslag där publiken får tillfälle att interagera och starta diskussion och spridning 

av svaren (de Vries, Gensler och Leeflang 2012: 89-90). Det är viktigt att den marknadsföring 

som sker på sociala medier sker på publikens villkor och detta innebär att publiken själva väljer 

företag och varumärke att engagera sig i. Om publiken misstycker finns det stora risker för 

företag på sociala medier att ryktet sprider sig oönskat och otrevligt snabbt (Leigert 2013:64-65). 

 

Sociala medier är enkla, skalbara och lätta att engagera sig i idag. Enligt (Holmström & Wikberg 

2010:94) är det vanligt att många företag hamnar i att överskatta sin egen betydelse, då man 

lever i det varje dag tillsammans med sina kollegor. Svårigheten är att byta perspektiv och se 

helheten ur publikens ögon (ibid). I sociala medier bygger all interaktion på frivillighet, vilket 

gör det extra viktigt att de ansvariga bör utgå från att publiken är oengagerad, ointresserad och 

outbildad i det som företaget andas och lever i varje dag. Resultatet ska bidra till att publiken inte 

bara gillar det som förmedlats, utan även uppskattat det så pass mycket att personen är beredd att 

sprida det vidare till sina vänner (Holmström & Wikberg 2010:95) 
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Att identifiera sin publik är av stor vikt inför valet av kommunikationsstrategi. Strategiskt arbete 

kan enligt Jonsson (2002) handla om “ett val mellan många alternativa handlingsmöjligheter” 

och är av stor vikt från ledningsgruppen, till kommunikationsavdelningen och vidare ut i 

organisationen. Om inte kommunikationen mellan avdelningarna är tydlig och strategin förstås 

bland alla parter faller strategin (Jonsson 2002:136-138). Kommunikationsstrategin ska vara ett 

stöd för hela organisationen. Vidare beskriver författaren hur strategin ofta hör ihop med 

organisationens mål och detta kan skapa en oro hos publiken i form av minskat förtroende. 

Därför är situationsanpassade strategier av stor vikt. Detta beskriver Jonsson (2002) vidare som 

en kritik mot strategier och om målet med kommunikationsstrategier verkligen används av rätt 

anledningar om målet är att uppnå organisationens affärsmål (Jonsson 2002:139-142). 

 

Ytterligare en beskrivning av strategier är enligt Falkheimer och Heide (2011) nätverk-strategier. 

De menar på att dessa strategier används kampanjstrategier alternativt strategier som syftar till 

att påverka den organiska tillväxten. Istället för nyttjande av den klassiska 

masskommunikationen ämnar dessa strategier snarare om interpersonell kommunikation, vilket 

också innebär att sprida sitt budskap och innehåll inom både nya samt etablerade nätverk 

(Falkheimer & Heide 2011:203-204).  

 

3.4 Anseende 
Företagens anseende har blivit av allt större vikt. Anseende skapas genom att aktörer inom 

företag planerar, styr och uppför sig som legitima aktörer i samhället. Genom ryktesmässig 

styrning vill organisationer nu ses som kroppar med själ av sin publik (Christensen et al. 

2008:85). Företagens anseende bygger på personliga erfarenheter, företaget självt, 

konkurrenterna, media och dess publik. Enligt Christensen (2008) är skillnaden mellan företagets 

anseende och märkesprofilering hur företaget förhåller sig gentemot sin publik. Anseendet är 

uppbyggt på interaktionen mellan företaget och dess publik. Märkesprofilering är en del av 

anseendet men riktar sig mer mot att påverka publikens beteende (Christensen et al. 2008: 85-

87). Att ha ett gott anseende innebär att man som organisation lever upp till sin publiks 

förväntningar och förhåller sig till deras tidigare erfarenheter som de har gentemot 

organisationen (Cornelissen 2008:128). 

 

Utifrån publikens uppfattningar har Cornelissen (2008) lyckats identifiera fem principer som 

bidragit till att organisationer lyckats med att skapa och upprätthålla ett framgångsrikt anseende. 

Den första av de fem principerna berör synligheten hos en organisation och handlar om att en 
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organisation bör ha en tydlig synlighet när de kommunicerar med sin publik, både i den externa 

kommunikationen. Den andra principen handlar om att vara utmärkande och arbeta med sin 

organisationsidentitet på ett effektivt sätt (Cornelissen 2008:65). Rätt positionering och identitet 

har visat sig bidra till att en organisation kan urskilja sig och karakterisera sig från konkurrenter 

inom samma bransch. Princip tre handlar om att ses som en tillförlitlig organisation, vilket 

kräver presentation och kommunikation av korrekt och tillförlitlig information. Den fjärde 

principen angår hur en organisation är tydlig och öppen i sin aktivitet och kommunikation 

gentemot sina intressenter (Cornelissen 2008:65-67). Den sista principen beaktar vikten i att vara 

en konsekvent organisation. Detta innebär att det innehåll som presenteras både internt och 

externt ska innehålla ett konsekvent budskap och följdriktigt innehåll i alla de 

kommunikationskanaler som organisationen använder sig av (ibid). Att ha en 

organisationsidentitet innefattar vad företaget vill profilera sig som vilken “image” de vill ha 

vilket i sin tur skapar något som publiken sedan kan identifierar sig med (Cornelissen 2008:128). 

 

3.5 PR och vikten av att nå rätt publik 

Kommunikationsprocesserna inom en organisation utvecklar identiteten i organisationen (Heide, 

Johansson & Simonsson 2005:17). För att upprätthålla samt etablera, både en intern-och extern 

kommunikation, bör organisationer aktivt använda sig av Public Relations. Public Relations, 

även förkortat PR, innebär att man arbetar med relationer mellan människor och organisationen. 

Utbytet mellan relationer och en god PR-verksamhet är av stor betydelse för gemenskapen inom 

själva organisationen samt även för relationen med dess publik (Larsson 2002:87). För att kunna 

upprätthålla och skapa kontakt är vikten av att veta samt vara omedveten om sin målgrupp av 

yttersta intresse för organisationen. 

 

Varumärkesattityd är det man kallar steget innan det att publiken väljer om den tycker om ett 

företag eller inte, och för att nå hela vägen till sin målgrupp så måste delmålet vara uppfyllt 

(Gezelius & Wildenstam 2009:240). I det här fallet gäller det att publiken i fråga verkligen 

tycker om varumärket TV4, annars kan dem lika gärna välja ett konkurrerande företag.  

 

Varumärkeskännedom måste vara uppfyllt för att varumärkesattityd ska kunna skapas genom 

företagets marknadskommunikation. Det är således kännedomen som lägger grunden för de 

efterföljande kommunikationseffekterna (Gezelius & Wildenstam 2009:241). Det är även det 

som gör att målgruppen kan relatera och koppla marknadskommunikationen till ett specifikt 

varumärke, liksom ovan har denna variant också två olika uttryck: Igenkänning som innebär att 
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målgruppen uppmärksammar och kommer ihåg ett specifikt varumärke, vilket är extra viktigt när 

en publik själva väljer kanal. Erinran, innebär att publiken kan komma ihåg och namnge 

varumärket bara genom att höra en viss fras eller en kort beskrivning. Det varumärket som först 

brukar komma upp i medvetandet när man hör något man känner igen brukar kallas för “top of 

mind” och är en mycket eftersträvad position (Gezelius & Wildenstam 2009:241)  

 

3.6 Grunigs modell 

För att vidare beskriva hur PR används och hur organisationer arbetar med PR beskriver Grunig 

fem modeller för hur verksamheterna kan arbeta. Dessa modeller visar på en bred definition och 

belyser olika delar om hur kommunikationen kan användas praktisk för verksamheter som 

arbetar med PR (Grunig 1992: 6-9). 

 

Den första modellen är publicitetsmodellen och denna skulle kunna liknas vid propaganda. 

Modellen bygger på envägskommunikation och förklarar den del av PR-verksamheten som är 

det medierelaterade arbetet. Den bygger på publicitet i massmedia, vilket handlar om att få ut 

informationen i pressen. Modellen bygger inte på relationsbyggande utan ett ensidigt 

informationsutbyte (Grunig 1992:18, 287). Den andra modellen beskrivs även den som 

envägskommunikation men den anses mer neutral i sin kommunikation. Informationsmodellen 

handlar ofta om positivt vinklad informationsspridning för organisationen och det kan t.ex. ske 

genom nyhetsbrev eller annonser (Grunig 1992:18, 288). Sedan beskriver Grunig två modeller 

som till motsats mot de ovanstående modellerna syftar till att beskriva en dialog eller 

tvåvägskommunikation mellan två parter. Dessa modeller kallas för ”symmetrisk” och 

”asymmetrisk” kommunikation. Asymmetrisk kommunikation syftar till att beskriva att balansen 

mellan två parter är ojämnfördelad, de har inte samma villkor och maktbalansen är ur balans. 

Modellen är till fördel för sändaren, dennes budskap och den strävar efter att omgivningen ska 

anpassa sig i enlighet med sändarens budskap. Den fjärde och sista modellen förutsätter att 

parterna kommunicerar på lika villkor samt att det sker en dialog mellan sändare och mottagare. 

Sändarens avser inte att påverka publiken utan snarare förbättra relationen mellan verksamhet 

och publik (Grunig 1992:18, 289).  

 

Det senaste komplementet till Grunigs modeller har sin grund i att PR som verksamhet har 

symmetriska ambitioner. Detta syftar till att man utför både asymmetrisk samt symmetrisk 

kommunikationsprocesser. Med symmetriska ambitioner menar Grunig att kommunikationen är i 

grunden symmetrisk men att utövandet rent praktisk sker med spår av asymmetrisk övertalning. 
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Tillsammans kan då organisationer och publiken i denna kombinerade modell vara verksamma 

på en mer öppen och ömsesidig arena även om det råder meningsskiljaktigheter (Larsson 

2006:56). Vidare kan användandet av denna modell öka effektiviteten för organisationer och 

Grunig menar även att tillvägagångssättet av denna modell kan ses ur ett mer etiskt perspektiv. 

Då modellen uppmuntrar organisationen att i större utsträckning se till organisationens mål och 

vision (Grunig 1992:307ff). Den symmetriska tvåvägsmodellen uppmuntrar till en öppen dialog 

samt diskussion mellan parterna, Grunig (1992) menar att denna går hand i hand med socialt 

ansvar. Därför beskrivs även de andra modellerna ha oetiska dilemman (Grunig 1992).    

  

Vidare kan man trots Grunigs (1992) framgångsrika modell se tydliga svagheter med denna 

symmetriska tvåvägsmodell. En av svagheterna beskriver Jahansoozis (2006:65) är det 

antagande om att publiken aktiv och engagerad. Om publiken inte är det faller modellen, vilket 

gör att man förutsätter att publiken är aktiv men detta är inte alltid fallet. Ett annat problem med 

modellen är ännu en förutsättning och detta är gör det svårt att modellen skulle vara etiskt ideal. 

Kritiker menar således att en förutsättning för modellen är organisationen inte agerar i eget 

intresse och därav förhåller sig neutral gentemot sin publik (Jahansoozi 2006:77). Ytterligare en 

kritik som riktats mot den symmetriska tvåvägsmodellen står Jahansoozi (2006) för. Jahansoozi 

menar att modellen mer eller mindre tar för givet att publiken engagerar sig för att ta ställning, 

utan att ta i beaktande vad publiken uppmärksammar utan förutsätter att denne aktivt tar ställning 

(Jahansoozi 2006:65-66). 
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4. Metod och material  
 

I följande kapitel presenteras de valda och genomförda metoderna som används i uppsatsen. 

Först presenteras det vetenskapliga angreppssätt för studien, följt av en beskrivning av de två 

använda metoderna i studien. Därefter beskrivs metodgenomgången och metodutförandet samt 

studiens tillförlitlighet.  

 

4.1 Vetenskapligt angreppssätt  
Många brukar beskriva den kvalitativa forskningens grundsten som en metod där man strävar 

efter att se det man studerar med en annan persons ögon. Syftet med forskningen är att svara på 

hur, vad och varför saker och ting inträffar samt försöka beskriva fenomenet på ett rikare plan 

(Bryman 2012:77-79). Det innebär i praktiken att man bör sträva efter att vara empatisk i sitt 

tillvägagångssätt under forskningsperioden samt att vara oerhört lyhörd mot de man studerar. 

Med tekniken strävar man efter att komma djupare och göra en mer detaljrik forskning. Denna 

metod används ofta när värderingar, handlingar, normer eller sociala miljöer undersöks (ibid). 

Vikten av att ta hänsyn till sociala bakgrunder vid empirisk forskning av miljöer eller personer 

ligger till stor vikt för den kvalitativa forskningen. Forskningen bör ta i beaktande att händelsen, 

miljö eller person som studeras (oftast) har en bakomliggande synpunkt, erfarenhet eller åsikt att 

förhålla sig till (Flick 2009).  

 

Fördelen med valet av en kvalitativ metod i denna uppsats är att vi inte är intresserade av att dra 

en ytlig eller generell slutsats för hur relationen mellan användning av sociala medier och 

kommunikationsstrategier ser ut. Vi ämnar snarare undersöka på ett djupare plan hur relationen 

mellan användningen av sociala medier och kommunikationsstrategier ser ut samt om TV4 

strävar efter en dialog med sin publik via sin kommunikation (Bryman 1997: 77).  

 

4.2 Kvalitativ intervju 

Den ena metoden som valts är en kvalitativ intervju med medarbetare på TV4, metoden utgör en 

bra metod för att kunna svara på studiens syfte samt frågeställningarna (Larsson 2010:59). 

Urvalet för de som intervjuats skedde genom ett så kallat typurval. Det innebär att man vill 

intervjua dem personer som representerar de fenomenet man önskar undersöka. I vårt fall 

intervjuades två medarbetare från kommunikationsavdelningen på TV4, för att de ansågs tillhöra 

den yrkesgrupp som kunde svara för det vi undersöker (Larsson 2010:61).  
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Vi vill undersöka informanternas yrkesmässiga tolkningar och känslor. Forskarna kommer i det 

här fallet att använda sig av inlevelse samt vara lyhörda för att komma så nära informanterna 

som möjligt i dess miljö och känslor. Risken som finns vid denna typ av intervju beskrivs ofta 

med begreppet ”going native” (Bryman 2012:115-116). Begreppet beskriver en nackdel med 

metoden som även Flick (2009) tar upp. Att man som forskare måste vara försiktig för närheten 

till subjektet. Detta för att det kan hända att forskaren tappar sin roll och sin ståndpunkt, vilket i 

sin tur kan påverka utfallet och resultatet av studien. Likaså kan tolkningar av resultatet på 

samma sätt påverkas av forskarens bakgrund, identitet och egna uppfattningar (Flick 2009:15).  

 

En annan risk med den kvalitativa intervjun kan vara att den upplysande inte svarar 

sanningsenligt, utan formar sina svar utifrån hur informanten vill bli uppfattad. I fallet för denna  

studie har detta tagits i beaktande då intervjun enbart genomförs mellan forskare och  

informant (Bryman 1997: 130-140). Vid det här tillfället skulle medarbetarna kunna forma och 

ge riktade svar för att det ska låta bättre i omgivningens öron alternativt forma svaren i enlighet 

med en eventuell policy. Därför har vi valt att även analysera inlägg från TV4:s Facebook för att 

undersöka om dessa inlägg kan se för vad och hur TV4 kommunicerar på Facebook (se mer 

under rubriken “4. Kvalitativ textanalys”). Trost (2010) rekommenderar att enbart en person 

intervjuas men vi intervjuade två samtidigt med tanke på tidsramen samt att informanterna är 

kollegor och kunde därför komplettera varandras svar. Ytterligare en motiverande faktor för oss 

att genomföra intervjun med två informanter var att de inte hade möjlighet att ses vid två 

separata tillfällen och föreslog därför ett intervjutillfälle. Då deras tid är dyrbar och mycket 

värdefull för oss såg vi det som en bra möjlighet till att få två medarbetares perspektiv och svar, 

istället för enbart en informant (Trost 2010:67). 

 

4.2.1 Våra informanter 

Inför den kvalitativa intervjun tillfrågades tre stycken medarbetare på TV4 om de kunde tänka 

sig att medverka vid en intervju. Två av de potentiella kunde medverka i studien och dessa är: 

 

- Helene Lindqvist, sociala medier-ansvarig, TV4 

- Astrid Strömberg, sociala medier-kommunikatör, TV4 

 

I den kvalitativa intervju strävade vi efter att få kunskap om hur arbetet går till samt övriga 

information av vikt för att svara på vårt syfte. Vi ämnade inte få svar för medarbetarnas 

personliga syn eller känslor gentemot arbetet med TV4 sociala medier. Därför benämns 



  
 

16 

medarbetarna genomgående i denna studie som informanter.  Informanterna i denna intervju har 

valts att benämnas som informanter men deras namn får även (i enlighet med informanterna) 

vara en del av vårt material. Då denna undersökning inte anses kunna ha några direkta 

konsekvenser för medarbetarna och resultatet samt att valet av informanterna anses viktiga för att 

förstå vårt urval (Kvale & Brinkmann 2009:89). 

 

4.2.2 Metodutförande  

Förberedelserna innan genomförandet av den kvalitativa intervjun bestod främst av att förbereda 

frågor. Målet med intervjun var att informanterna skulle utveckla sina svar och därför användes 

många öppna frågor under intervjun. För att hålla en god struktur av genomförandet användes en 

semistrukturerad intervjumanual (Trost 2010:72). Manualen förbereds med ett antal fasta frågor 

som utformades innan intervjun vidare anpassades frågorna under intervjun allteftersom 

informanterna svarade. Intervjumanualen utformades med hjälp av fyra huvudteman. Dessa fyra 

huvudteman var; bakgrund till arbetet, arbetet idag, hur kommunicerar ni och vad 

kommuniceras. Därefter ställdes ett antal följdfrågor som ansågs relevanta beroende på 

informanternas svar (ibid). Under intervjutillfället är målsättningen att vara så neutrala som 

möjligt för att inte riskera att påverka den svarande, detta för att få så sanningsenliga svar som 

möjligt respondenterna (Bryman 1997:130-140). Intervjuguiden finns bifogad (se bilaga A). 

 

Frågorna som förbereds inför intervjun utgår från att skapa tematisk och en dynamisk känsla för 

genomförandet. Frågorna av den tematiska karaktären syftar till frågorna i intervjun med fokus 

”vad”. Den dynamiska delen syftar till att innehålla frågor som besvaras med ”hur”. För att skapa 

en god intervjumiljö och ha intervjufrågor av god karaktär bör dessa två kombineras för en 

lyckad intervju (Kvale & Brinkmann 2009:146). Som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver det 

kommer vi som forskare och våra informanter med hjälp av den manual som gjorts innan 

intervjun, tillsammans sträva efter att skapa kunskap och information, som i sin tur kan besvara 

studiens syfte. Kunskapen skapas av forskare och informanten, i ett samarbete med hjälp av de 

frågor som forskaren ställer och de svar som informanten svarar (Kvale & Brinkmann 2009:77). 

Intervjuguiden användes för att undvika att forskarna skulle upplevdas oseriösa samt att 

forskarna ville försäkra sig om att inte missa någon viktig fråga. Vid intervjutillfället fick 

informanterna ta del av studiens syfte och frågeställningar samt att vi som forskare frågade om 

informanterna kände sig bekväma med att intervjun spelades in. Informanterna godkände detta 

och intervjun spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen på en iPhone (Kvale & Brinkmann 

2009:107).  
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Efter att informanterna godkänt att intervjun spelades in genomfördes intervjun och den 55 

minuter långa intervjun spelades in (Moberg 2010:199). Att intervjun spelades in underlättar för 

oss som forskare att kunna få tillgång till empirin i efterhand samt att vi under intervjun kunde 

fokusera på att ställa effektiva frågor till informanterna. I förhållande till vårt syfte valdes 

informanternas t.ex. gester och ansiktsuttryck bort, då detta inte är relevant då vad som sades 

under intervjun var av större vikt för studiens syfte. Transkriberingen har varit en process där 

forskaren noterat vad som sagts under intervjun, med hjälp av inspelning har forskaren avlyssnat 

samt antecknat de delar av intervjun som ansågs vara viktiga för studiens syfte (Moberg 2010: 

200). 

 

4.3 Kvalitativ textanalys  

Texter är ständigt närvarande i våra liv. Vi omges mer eller mindre konstant av olika typer av 

texter - vi förhåller oss till de och vi interagerar med dem. Texter består av olika tecken som vi 

människor har olika system för att konstruera dess mening med (Ledin & Moberg 2010:153). 

Valet av vår textanalys tar avstamp i Ledin & Mobergs (2010:155) metod och den beskriver hur 

texten skapar mening såhär: “texten skapar sin betydelse i mötet med läsaren sin kontext”. 

Analysen utgår från denna metod, genom att utgå från att texten konstrueras i mötet mellan 

avsändare och mottagare - som sedan sätter den i ett sammanhang och mer eller mindre skapar 

en relation med denne (Ledin & Moberg 2010:155). Syftet för uppsatsen är att undersöka 

relationen mellan användning av sociala medier och kommunikationsstrategier. Därför valdes 

denna metod för att analysera hur och vad som TV4 kommunicerar på deras Facebook. Utifrån 

denna textanalytiska metod utgick analysen från begreppen; intertextualitet, interaktion, relation 

och koherens. Utifrån dessa begrepp användes ett antal frågor som stöd för analysen (Ledin & 

Moberg 2010:160-161).  

 

4.3.1 Tillvägagångssätt och urval 

Analysen har applicerats på inlägg från TV4:s Facebooksida. Urvalet var strategiskt (Larsson 

2010:64), under en 3-dygnsperiod den 11- till den 13 december 2015. Totalt var det 30 inlägg 

och vi har fotat av inläggen. Alla 30 inlägg finns sammanställda under bilaga B. Av dessa 30 

inlägg valdes två inlägg ut från varje kategori. Dessa två inlägg var de som flest användare hade 

gillat under denna aktuella period. De två inläggen från varje kategori kommer att redovisas i 

analysen, resterande valdes bort i denna studie. Vidare valde vi att fokusera på rubriken kopplat 

till innehållet i inlägget. Innehållet i inlägget varierar mellan t.ex. länkar, klipp och bilder. Dessa 

30 inlägg kategoriserades i tre grupper.  
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Efter den genomförda intervjun fick vi vetskap om att stor vikt läggs på att informera, underhålla 

och skapa en dialog med publiken genom TV4:s kommunikation på Facebook. Vi ansåg det 

därför vara intressant att, i förhållande till studiens syfte och frågeställningar, undersöka om 

informanternas utlåtande var i enlighet med vad TV4 faktiskt kommunicerar på Facebook. 

Därför valdes dessa tre kategorier ut som fick ge studiens utfall till empirin av textanalysen. 

Kategorierna var; informativt, underhållande och relationsbyggande. Kategoriseringen av 

inläggen blev ett första urval för att sedan minska antalet av aktuella inlägg till empirin. För att 

kunna kategorisera inläggen ställde vi oss frågan om inlägget vid en första anblick kunde anses 

vara informativt, underhållande eller relationsbyggande. 

 

Utifrån förbestämda teman gick urvalsprocessen till på så sett att dessa teman och frågor ställdes 

till varje inlägg för att analysera fram vad syftet med inlägget var. De tre huvudteman som 

använts i analysen är intertextualitet, interaktion och relation. För att ta reda på dessa teman 

användes frågor som stöd för att fastställa empirin med hjälp av metoden (Se “4.3.2 Frågor till 

inläggen”). Genom temat intertextualitet syftade vi på att analysera fram om det fanns ett synligt 

samband mellan texten och dess deltagare (Ledin & Moberg 2010:155-157). Genom interaktion 

ämnade vi undersöka om inläggen hade en tydlig avsändare, om det riktade sig mot en speciell 

målgrupp samt vilken ton texten i inlägget innehade (Ledin & Moberg 2010:157-158). För 

relationstemat var fokus att analysera och redogöra för huruvida TV4 via kommunikationen 

huvudsyfte var att påverka relationen till sin publik och om vilka TV4 skulle kunna tänkas vilja 

nå ut till. Viktiga aspekter som kan påverka relationer i text är t.ex. frågor och uppmaningar eller 

text med känslor. Därför ansågs detta väldigt relevant för studiens syfte och frågeställningar och 

kom därför att ligga till stor grund för den textanalytiska metod som genomförts (Ledin & 

Moberg 2010:158-159). 

 

4.3.2 Frågor om inläggen 

Innehåll 

På vilket sätt är innehållet i inlägget informativt, underhållande eller relationsbyggande? 

Vilken tonalitet har inlägget? 

 

Stimulans 

Hur använder företaget bilder och filmklipp i sina inlägg? 

Om inlägget innehåller länk, vart länkar företaget publiken vidare till? 

Använder sig TV4 för av andra typer av tecken i texterna än bokstäver?  
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Interaktion 

Ställer de frågor till publiken och vad är det för slags frågor? 

Uppmanar de publiken till någon form av handling? 

 

Relation 

Framgår det tydligt i inlägget att företaget uppmuntrar till dialog? 

Jobbar företaget aktivt med att få sympati från publiken genom inläggen? 

Hur visar inlägget att företaget uppmuntrar till en tvåvägskommunikation? 

 

4.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet är ett mått inom forskningen på huruvida forskare granskar det som önskas undersökas 

och mätas (Bryman 2001:43). För denna aktuella studie har detta tagits i bejakande genom 

noggrant arbete inför och efter genomförandet av metoden. Detta för att kritiskt granska oss 

själva som forskare och analysera det som önskas undersökas samt för att sträva efter så god 

reliabilitet som möjligt. Vidare i denna uppsats kan en svaghet ses av empirin i form av inläggen 

inte kan anses vara representativa för hela TV4:s kommunikation utan enbart under denna 

aktuella period för studiens genomförande. Likaså kan informanterna enbart svara för deras egen 

erfarenhet av kommunikationen av TV4 och kan då ses som en svaghet om huruvida de är 

självkritiska.   

 

För att säkerställa att andra forskare ska uppnå samma resultat om de utför studien har detta 

tagits i beaktning genom noggranna bedömningar utifrån intervjuerna samt inläggsanalyserna 

gjorts utifrån tydliga mallar och tagit stöd i litteratur. Vidare har även stor vikt legat på att 

beskriva metodval, metodutförande samt analysen av metoden noggrant för att sträva efter hög 

reliabilitet. Reliabilitet syftar på att andra forskare ska uppnå samma resultat vid upprepande av 

studiens metod (Bryman 2001:43). 
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5. Analys och resultat 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av de genomförda kvalitativa metoderna. 

Resultatet redovisas genom utdrag i form av citat från den kvalitativa intervjun samt de inlägg 

som valts från TV4:s Facebooksida och dessa analyseras genom den textanalytiska metoden. 

Metoderna analyseras och kopplas sedan till de teoretiska ramverk som legat till grund för 

studien.  

  

5.1 TV4 på Facebook 
Då Facebook har utvecklats till ett självklart verktyg för TV4:s kommunikation med sin publik 

på sociala medier så har vi således tagit oss an inläggen som publicerats under en tre-

dagarsperiod. Med ett mycket högt antal användare kan företag som TV4 både på ett 

kostnadsfritt och effektivt sätt befinna sig på en plattform där deras publik befinner sig, genom 

Facebook.  

 

I vår urvalsprocess för de publicerade inläggen valde vi en relativt hektisk och användarvänlig 

period för Facebook-sidan, närmare bestämt den 11 december - 13 december.  Urvalet 

genomfördes den 15 december 2015. Under dessa tre helgdagar publicerades totalt 30 inlägg på 

TV4:s Facebooksida. Vi valde således att kategorisera de utvalda inläggen i tre kategorier - 

informativa, underhållande och relationsbyggande. Majoriteten av inläggen, 14 stycken, var 

totalt sett publicerade i informativt syfte. Av de resterande inläggen var 7 stycken underhållande 

och 7 stycken relationsbyggande. Inläggen delade vi därefter in i tre förbestämda teman, 

kategoriseringen gjordes i kombination av bild och text. Tankegången bakom de olika 

indelningarna grundade sig i den omedelbara känslan som återspeglades i sammanhanget. Av 

dessa 30 inlägg valdes två inlägg ut från varje kategori, genom ett strategiskt urval. Dessa två 

inlägg var de som flest användare hade gillat under denna aktuella period. De två inläggen från 

varje kategori kommer att redovisas i analysen, resterande valdes bort i denna studie. 
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5.1.1 Förklaring av kategorier 

Nedan beskrivs de olika kategorierna och dessa teman som vi förhöll oss till under 

urvalsprocessen samt analysen som följde. 

 

Informativa inlägg var inlägg innehållande information som handlade om företaget, 

programledare, deras program eller liknande information. När företaget informerade publiken 

om företaget. 

 

Underhållande inlägg ansågs underhållande om de innehöll antingen humor eller innehåll som 

var av stimulerande för en tittare av t.ex. ett program. Vanligt för dessa inlägg var att frasen 

“Haha” fanns i texten.  

 

Relationsbyggande inlägg var där avsändaren (TV4) i texten tydligt visade på interaktion och 

dialog till publiken. Där texten riktade sig till publiken genom t.ex. “Tittar ni?” eller “Vi önskar 

er en riktigt fin Lucia”. Inlägg när en tvåvägskommunikation uppmuntrades. 

 

5.2 Vad kommunicerar TV4? 

I följande avsnitt presenteras vår analys av vad TV4 kommunicerar på sin Facebooksida. Vår 

analys är upplagd utifrån vår intervju med informanterna om strategier, kommunikations mål och 

inlägg. Vidare har vi analyserat de intervjusvar vi fått och därmed kunnat urskilja de uttalade 

strategierna med våra analyser för hur de utvalda inläggen blev, för att skapa en tydlig överblick 

över resultatet. 

 

5.2.1 Informativa inlägg 

Inlägget “Vi önskar er alla en riktigt fin Lucia” nedan, är informerande och tar publiken direkt 

till TV4:s hemsida genom en länk. Innehållet är informativt med anledning av att läsaren 

framförallt informeras på ett relationsbyggande sätt om att det är Lucia, samt att de kan ta del av 

Adolf Fredrik-körens sånger från studion genom att gå in på TV4:s hemsida. Bilden från klippet 

visar ett traditionellt luciatåg, så som publiken är vana att se traditionen varje år den 13 

december. Precis som i andra informerande inlägg föreställer bilden någonting som sker “just 

nu” i kanalen och gärna med någon av profilerna från Nyhetsmorgon, direkt från studion, något 

som har en direkt koppling till TV4:s verksamhet. I samband med inlägget förekom även 

uppmaningen till publiken: ”följ Nyhetsmorgon på Facebook”, med en klickbar länk direkt till 

Facebook-gruppen. Detta skulle kunna jämföras med Grunigs publicitetsmodell som bygger på 
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envägskommunikation, som bygger på publicitet i massmedia och handlar om att få ut 

information till sin publik. Modellen bygger inte på relationsbyggande utan ett ensidigt 

informationsutbyte (Grunig 1992: 18, 287) 

 

 
 

Det andra inlägget “Peter: därför gör jag det här” är ett annat informerande inlägg på TV4:s 

Facebooksida som egentligen handlar om en kampanj som Nyhetsmorgons programledare Peter 

Jidhe startat. Han startade kampanjen för att upplysa samhället och publiken om sjukdomen 

diabetes och var därför gäst i programmet. Detta är självklart någon typ av marknadsföring för 

hans treårsdag för sjukdomen och uppmanar publiken att följa hans sida. En av bilderna nedan 

föreställer Peter som tar sin diabetesspruta ute i en vacker natur, där en helikopter ser ut att vänta 

på honom. Bilden har en tydlig koppling till copyn till inlägget då han uppmanar publiken att 

följa hans långa resa mot en sjukdom som förmodligen förändrat honom till en annan människa. 

Att han dessutom står och tar en insulinspruta gör att publiken känner empati för det han kallar, 

sitt “livs match”. TV4 och Peter bjuder med inlägget in publiken att följa hans resa, vars syfte är 

att få människor att inte skämmas för att de drabbats av diabetes typ 1. Flera olika typer av 

interaktioner på olika nivåer förekommer i inlägget, länken leder läsaren vidare till TV4:s 

hemsida vilket har en låg grad av interaktivitet. Uppmaningen han ger publiken inlägget är att 

följa hans kampanj, vilket är medel-interaktivt. Hade han dessutom ställt en fråga så hade ett 
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fjärde interaktivt inslag inträffat, ex ”känner du någon som drabbats av diabetes?”. Att ställa en 

fråga är ett hög-interaktivt inslag: där publiken får tillfälle att interagera och starta diskussion (de 

Vries, Gensler och Leeflang 2012: 89-90). Bilderna publiken möts av är när Peter tar sin 

diabetes-spruta mot sin bara hud, vilket kan skapa flera typer av reaktion hos publiken. En del 

kan tycka att han är modig som vågar lyfta sin sjukdom, andra kan uppleva det konstigt att 

marknadsföra en sjukdom eller att stå iklädd i endast kalsonger på bästa sändningstid. 

 

Att göra ett inlägg i en känd profils namn skapar en mer personlig kommunikation mot publiken. 

En annan styrka med inlägget är att TV4 väljer att lyfta profilens sjukdom som tidigare sällan 

lyfts i media, det gör att publiken tycker att TV4 är mänskliga och höjer upp någonting bra 

genom en stark profil (ibid), vilket i sin tur lockar användare till att gilla och dela inläggen.  

 

 
 

5.2.2 Underhållande inlägg  

I inläggen som vi ansåg vara underhållande fanns en tydlig antydan på humor eller ett annat 

stimulerande innehåll som berör publiken, ett mycket omtyckt program eller en känd profil. I 

dessa inlägg kunde vi se att frasen “Haha” eller att ord som “rysningar” fanns med i texten och 

även ett hjärta som publiken känner igen som något innerligt och omtyckt.  

 

I inlägget har TV4 valt att inleda med skrattfrasen “hahaha...” redan innan publiken fått 

bestämma om det är humor som följer. Inlägget handlar om ”Birgitta” som står ute på en balkong 
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och röker. Inlägget skulle förmodligen inte tas emot lika glatt och engagerat om det vore en 

riktig profil som gjorde ”reklam” för cigaretter. Klippet visas i Facebookspelaren och har fått 

hela 216.000 delningar och många kommentarer (2600 stycken). Det bidrar till en mer förståelig 

humorpoäng och likaså en personlig kommunikation till publiken. Vilket gör kommunikationen 

mer symmetrisk och ger publiken en känsla som den förhoppningsvis känner när den ser serien. 

Att använda sig av ett uttryck som “ÄLSKAR” i detta sammanhang kan vara ett vinnande koncept 

för hur man önskar att publiken ser den rökande profilen. Alternativt för hur de rökande själva 

upplever stunden ute på balkongen med cigaretten, inlägget skulle kunna skapa mer symmetriska 

associationer.  

 

  
 

I det andra inläggets möts publiken av ett ”stormförälskat” par i en kärleksfull kram i ett grekiskt 

hav. Kärleken mellan de två profilerna som ”Bonde Söker Fru”-publiken följt under en säsong 

blev sanning. I inläggets copy användes först ett känsloladdat ord i versaler, ”RYSNINGAR” samt 

två så kallade ”smileys” som båda antyder på kärlek och får publiken att känna igen sig i TV4:s 

kommunikation. Länken som inlägget länkar till är TV4.se. Samtidigt som TV4 här vill 

informera om programmet, så vill de lotsa in sin publik till att se avsnittet igen online och på så 

sätt i samma veva marknadsföra sidan TV4.se. 

 

5.2.3 Relationsbyggande inlägg  

Detta inlägg ställer en fråga till publiken och på samma sätt skulle det kunna vara informativt då 

det hjälper publiken genom en länk till att kunna se programmet. Det är ändå tydligt att detta 
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inlägg syftar till att skapa en relation till publiken samt att de öppnar upp för en dialog genom 

frågan ”Vilken tolkning gillade du bäst?”. Man visar genom frågan är att man uppriktigt är 

intresserad vad publiken gillade mest samt att avsändaren vill få publikens feedback. TV4 vill 

med detta inlägg få kommentarer från dennes publik, de vill att publiken ska kommentera vilken 

tolkning de har gillat mest. Tonaliteten är mjuk och mänsklig, den visar på känslor och 

avsändaren vill dela en minnesvärd tid och stund tillsammans med sin mottagare. I bilden ser vi 

skrattande personer som upplever en stund av gemenskap, vilket även det späder på att inlägget 

har en mjuk ton som vill ge oss känslan av tillhörighet till avsändaren och personerna i bilden. 

Orden ”sista” och ”minns” är känsloladdade ord som berör den rätta målgruppen, i det här fallet 

de som följt programmet under säsongen då detta är ett inlägg inför ett sista program (Ekström 

2010:158-159). 

 

Det andra inlägget, ”Glad lucia önskar vårt underbara nyhetsankare”, var även det av 

relationsbyggande syfte. Inte enbart i form av texten, utan texten i kombination med klippets 

innehåll får vi ta del av en personlig, innerlig och öppenhjärtig hälsning från en programledare 

på TV4. Klippet är lättillgängligt för publiken, publiken behöver inte klicka sig vidare för att se 

på innehållet utan de kan titta på det på Facebooksidan. Texten är avskalad och enkel, bara en 

ren hälsning men den blir desto mer personlig när programledarens namn ingår. I detta inlägg är 

det svårare att tyda vem den faktiska avsändaren är – är det TV4 som vill framhäva en 
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programledare eller är det Soraya som genuint vill önska publiken en trevlig lucia?  

Texten innehåller inte heller något som öppnar till en dialog, den saknar helt frågor och känslor. 

Den spelar mer på en tradition samt en personlig hälsning. Detta syns även i kommentarfältet då 

relativt få har kommenterat (33 stycken) kontra hur många som har sett klippet (50 400 stycken 

visningar). Dessa två ovanstående relationsbyggande inlägg får i denna uppsats utgöra ett 

representativt urval för när TV4 med sin kommunikation strävar efter tvåvägskommunikation 

med sin publik (Christensen et al. 2008; Larsson 2006). 

 

5.3 Hur kommunicerade TV4? 
Genom intervjun med två medarbetare från TV4 fick vi reda på hur arbetet såg ut till en början 

med sociala medier. Informanterna beskrev att avdelningen och ansvaret för sociala medier växte 

fram över tid och i takt med att användningen ökade. Det var till en början enbart en kanal för att 

kunna ge information till publiken, ofta var det dessutom negativa inlägg med enbart text och det 

var enbart informativa inlägg som publicerades på den tiden. Det var avdelningen “Tittarservice” 

som använda Facebook som främsta verktyg och den information som publicerade var främst för 

att underlätta deras arbete. Nedanstående citat från informanterna beskriver exempel på hur 

arbetet såg ut vid den tidpunkten samt hur tonaliteten från publiken inte var till TV4:s fördel. 

 

“När jag började på TV4 använde vi Facebook väldigt mycket mer som en 
informationskanal, exempelvis kunde vi informera om att TV4 Play låg nere” 
(Helen Lindqvist) 
 
“TV4:s Facebook var ju bara fylld med följare som hatade reklam och hatade TV4. 
Och egentligen var ju inte det konstigt, för vi berättade ju hela tiden allting som vi 
gjorde fel.” (Helen Lindqvist) 

 

Genom att använda Facebook som en informationskanal med uppdateringar om vad som inte 

fungerade för TV4 skapades en negativ spiral för företaget på deras egen sida. Detta genererade i 

att TV4 inte visade upp sig själva som en tillförlitlig organisation. Vilket enligt Cornelissen 

(2008) är en av fem principer för att lyckas med sitt anseende. De fem principerna bör alla 

uppfyllas för att lyckas med sitt anseende. Vid det här laget uppfyllde TV4 (enligt vår empiri i 

denna studie) enbart tre av dessa fem. Det kan vara en förklaring till den negativa tonen som 

närvarade på TV4:s Facebook - publiken ansåg sig inte ha ett gott anseende gentemot dem. Det 

TV4 däremot gjorde var att de var öppna och tydliga i sin kommunikation, även om det var i 

negativ bemärkelse för dem själva. De synliggjorde dessa “misstag” för sin publik samt att de 

även var konsekventa i sin kommunikation gentemot publiken (Cornelissen 2008:65-67). Vilket 
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är de tre principerna som TV4 faktiskt lyckades kommunicera vid den tidpunkten för arbetet med 

Facebook. Informanterna beskrev följaktligen hur denna negativa och tråkiga ton mot TV4 blev 

en utvecklingsprocess, både för hur man kommunicerade men också vad man vad man 

kommunicerade. Nedanstående citat är ett utdrag från när en av informanterna anställdes av TV4 

och beskriver hur detta kom att få en avgörande roll för utvecklingen av arbetet med sociala 

medier för företaget. Denna kommunikation kan även beskrivas av Grunigs (1992) modeller för 

envägskommunikation; publicitet- och informationsmodellen (Grunig 1992:18). 

Envägskommunikation som inte syftar till relationsbygge och informationen är ofta vinklad till 

organisationens fördel. Vilket å andra sidan är en motstridhet, då det i det här fallet ofta förekom 

negativ information om TV4 (Grunig 1992:18, 288). 

 

“När jag då började som redaktör och började undersöka vart sociala media 
strategierna fanns, var finns det liksom? Så visade det sig att det inte fanns några, 
men då var det ju de TV4 behöver – kommunikationsstrategier.” (Helen Lindqvist) 
 
“Vi började prata om engagemang och syftet med kanalen och liknande”  
(Helen Lindqvist) 

 
Vikten av rätt strategi påvisar citatet ovan och Cornelissen (2008) poängterar även detta. 

Författaren beskriver att det blir allt vanligare att företag satsar på att strategier via sociala 

medier istället för de klassiska marknadsföringskanalerna. När informanten anställdes fastställde 

denne snabbt avsaknaden av strategier men också kraftiga brister för den interna 

kommunikationen Man lägger numera mer tid och pengar på att välja rätt 

kommunikationsstrategier, vilket även förstärks av ovanstående citat. Innan denne antog rollen 

som sociala medier-ansvarig fanns inte arbetet med strategier, det var först när strategierna för 

hur arbetet skulle gå tillväga fastställts som arbetet gick framåt. Viktigt här är att återigen 

understryka vikten av en lyckad kommunikation via Facebook för företagets anseende, då 

anseendet - mer eller mindre - numera ligger i publikens händer på sociala medier (Cornelissen 

2008:128). 

 

“Men så blir det om det inte är ett tydligt ledarskap eller tydligt syfte, och syftet var 
då med sidan att informera tittarna från tittarservice perspektiv.” (Helen Lindqvist) 
 
“Vi som redaktörer hade aldrig träffat de som jobbade på kommunikation och 
marknad vilket försvårade vårt arbete.” (Helen Lindqvist) 
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Att ha ett gott internt samarbete är av stor vikt i arbetet med sociala medier (Leigert, 2013). 

Liksom Jonsson (2002:136-138) beskriver så är vikten av en tydlig kommunikation på alla 

avdelningar viktig, likaså att kommunikationsstrategierna måste förstås bland alla parter för att 

den inte ska falla. Kommunikationsstrategin är således ett stöd för hela organisationen som ofta 

hör ihop med de gemensamt uppsatta målen (ibid). Med en tydlig strategi höjs anseendet både i 

organisationen och för publiken, då dagens konkurrenssamhälle framförallt ligger i händerna på 

publiken (Cornelissen 2008:128). För att behålla sitt anseende och skapa igenkänningsfaktor kan 

man använda sig av strategiverktygen och på så sätt få högre legitimitet hos publiken (ibid).  

 

5.4 Hur kommunicerar TV4 idag? 
De relationsbyggande inläggen som tidigare beskrivits i analysen är ett tydligt försök till 

interaktion och dialog men frågan är om strategin har lyckats – är de relationsbyggande inläggen 

ett försök till bakomliggande marknadsföringssyfte? Alltså skulle ett exempel kunna vara om 

TV4 ämnar få fler att titta på programmet på TV4play.se eller fick de den interaktion och 

responsen i kommentarsfältet som de önskat? 

 

Tvåvägskommunikation är ett sätt för TV4 att skapa ett bättre anseende gentemot sin publik. 

Därför är det viktigt för TV4 att påvisa och sträva efter interaktion med publiken, på så vis kan 

de påverka anseendet. De relationsbyggande inlägg som nämnts visar ofta på att TV4 söker efter 

en tvåvägskommunikation och de ämnar till att en interaktion ska sker mellan TV4 och publiken 

(Christensen et al. 2008; Larsson 2006). En asymmetrisk kommunikation som enligt Grunig 

(1992) är när det är en klar fördel för sändaren. Vilket vi skulle kunna ifrågasätta om huruvida 

TV4:s verkliga syfte verkligen är att få publiken att dela med sig i kommentarsfältet eller om 

sändaren ämnar för att publiken ska anpassa sig och titta på programmet på TV4 Play?  

 

För att analysera denna aspekt vidare kan citaten nedan påvisa att företagets bakomliggande samt 

det faktiska syfte med inlägg som innehåller frågor faktiskt strävar efter en 

tvåvägskommunikation och dialog med sin publik. 
  
”Syftet med våra inlägg på Facebook är att skapa interaktion och prata med 
människor.” (Helen Lindqvist) 
  
”Till exempel om vi ställer en fråga i texten så ger vi ju människor möjlighet att 
svara och då om de gör det, blir det ett engagemang och det i sin tur kan förbättra 
räckvidden” (Astrid Strömberg) 
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De ovanstående citaten visar på vad Fill (2006) beskriver som att sociala medier och dagens 

kommunikationsmöjligheter snarare idag alltid strävar mot en dialog mellan företag och publik. 

Samtidigt som informanterna beskriver att syftet med inläggen på Facebook är att uppmuntra 

publiken till interaktion kan interaktionen ses som en möjlighet till, som informanten beskriver 

ovan, en bredare räckvidd. Den bredare räckvidden hjälper ju både TV4 att nå en bredare publik 

samt även öka möjligheterna till interaktion med fler användare. Vilket i sin tur påvisar en 

svårighet med sociala medier i marknadsföringssyfte. Nämligen att marknadsföra sig via kanalen 

kan ha bakomliggande syften i form av att den ”frivilliga” interaktionen och engagemanget från 

publiken i sin tur ger lönsamhet till företaget. Vidare skulle detta kunna ifrågasätta om huruvida 

TV4:s kommunikation strävar efter enbart dialog eller om det verkliga syftet är en asymmetrisk 

tvåvägsmodell? Detta skulle kunna beskrivas som att kommunikationens verkliga syfte gör att 

det är obalans mellan TV4 och publiken. Eftersom publiken möjligtvis uppfattar 

kommunikationen som relationsbyggande och då är kommunikationen till fördel för TV4 skulle 

vi kunna säga att kommunikationen är som Grunig (1992) menar asymmetrisk. 

Kommunikationen har som budskap att publiken ska svara på eventuella frågor, gilla eller dela 

inlägget och eventuellt även gå in på den länk som finns i inlägget. Detta visar på att inläggen 

och hur publiken bemöter informationen i dessa gör att publiken anpassar sig efter TV4 verkliga 

(eller bakomliggande) budskap och interaktionen blir då till fördel för TV4:s uppsatta affärsmål 

(Grunig 1992: 18, 289).  

 
Detta är något som informanterna dock var transparenta med och nedanstående citat visar även 

på detta – självklart är Facebook ett verktyg samt en möjlighet för att bidra till att företaget ökar 

sin effektivitet. Denna form av virala strategi samt denna symmetriska kommunikation i form av 

länkar till interna sidor inom företaget kan påverka att denne når sina uppsatta visioner och affärs 

mål (Grunig 1992: 307ff).  

 

”Idag används mest Facebook-spelaren när klipp läggs in men att skicka över 
följarna till TV4Play bidrar ju såklart till affärer för TV4.” (Helen Lindqvist) 

 

“Vi kan se hur ökning av antal följare ofta hänger ihop med vår räckvidd, t.ex. 
första gången vi hade 1,7 miljoner i räckvidd vilket var samma vecka som vi ökade 
15.000 följare, så det är ju inte så konstigt.” (Helen Lindqvist) 

 
Som vi tidigare diskuterat i teorikapitlet så handlar kommunikationsstrategier (Tuten 2008:4) om 

att sätta upp mål och hitta en lämplig väg att således nå målet - och att samtidigt arbeta för att så 

många som möjligt på företaget ska vara delaktiga i strategiarbetet. Att arbeta med sociala 
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medier är något som rör hela företaget och för att kunna arbeta fram en användbar strategi så 

krävs det att det finns kunskap samt god förståelse för vad sociala medier och det nya 

kommunikationssättet ska ta företaget (ibid). Efter intervjun med informanterna på TV4 kan en 

analys vara att det kanske är viss brist på förståelse och kunskap för ansvaret runt om på 

företaget. Som tidigare beskrivits saknades tidigare en strategi men efter att ha arbetat fram en 

beskriver informanterna att de lyckats betydligt bättre i sin kommunikation. Liksom 

informanterna nämner i slutet på intervjun så är rollen som ansvarig för sociala medier idag ofta 

lagd på juniora personer, vilket de benämner som något helt fel och önskar verkligen ändra på 

det. Det handlar mycket om erfarenhet inom kommunikation, menar dem. 

 

“Det krävs kunskap om att vad man faktiskt håller på med ”out there”. Man ska 
kunna sin plattform, och följa de regler man satt upp till punkt och pricka.” (Helen 
Lindqvist) 

 

Sociala medier gör det möjligt att när som helst kommunicera med sin publik och med 

omvärlden, det är idag ett nytt förhållningssätt till hela vår omgivning (Leigert, 2013:83). Med 

välarbetade och bra kommunikationsstrategier som är utformade av kompetenta personer, 

exempelvis våra informanter, så kan sociala medier absolut vara den perfekta 

kommunikationskanalen idag. Vidare skulle en strategi kunna vara att informera alla på företaget 

och vara tydliga med vilken strategi man valt. Detta för att om inte alla är med på tåget, faller 

strategin (Jonsson 2002:136-138) 

 

“Det finns ju självklart en massa olika strategier och en särskild som vi försöker 
hålla oss till och alltid strävar efter är att alltid vara repetitiva och ha omväxling i 
sina trender”. (Helen Lindqvist) 

 

Liksom vikten av ett bra strategiarbete så är nyckeln till det en god kommunikation en 

genomtänkt varumärkesbyggnad är grunden till framgångsrik marknadskommunikation. Precis 

som på alla marknader idag så har varumärkets rykte och anseende stor betydelse, om det är 

dåligt så kommer organisationen att försvinna på lång sikt. Själva upplevelsen är något som 

marknadskommunikationen har möjlighet att påverka. Med kommunikation menar man att 

känslan eller kvalitén som publiken upplever har och påverkas av de associationer vi har till 

varumärket. Liksom det Holmström & Wikberg (2010) skriver så bygger all interaktion i sociala 

medier på frivillighet, vilket gör det än mer viktigt för TV4:s sociala medie-ansvariga att utgå 

från att publiken är oengagerad, ointresserad och outbildad i det som företaget andas och lever i 

varje dag. Resultatet ska bidra till att publiken inte bara gillar det som förmedlats, utan de ska 
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allra helt tycka om det så pass mycket att personen är beredd att sprida det vidare. För att lyckas 

fullt ut med detta beskriver författarna Dahlén och Lange (Dahlén & Lange 2009:16) att det 

viktiga är att framförallt förstå publikens bild på TV4 och deras beteende samt att vara medveten 

om sina konkurrenter. Det är enligt dem nyckeln till lyckad marknadskommunikation.  

 

Ett exempel på strategi som togs upp under intervjun var på en så kallad “viral raket”. Detta 

ingår i den virala strategin som enligt Ström (2010) syftar till att sprida informationen vidare, så 

långt man kan. Dessutom ska det enligt Leigert (2013) ske helt utan incitament till spridning av 

publiken. Publiken tar då del av informationen och väljer självmant att sprida företagets 

information vidare (Carlsson 2010:39). Det är syftet med strategin och nedan beskriver 

informanten att grunden till en viral strategi låg en lägre statistik och de genomförde därför “viral 

raketer” för att åter öka sin räckvidd. Vidare beskriver informanten en annan strategi där de 

snarare uppmanar publiken att engagera sig. Med denna strategi får TV4 vara försiktiga för så 

marknadsföring verkligen sker på publikens villkor. Samtidigt väljer ju publiken själva om de 

vill engagera sig och följa TV4 (Leigert 2013:64-65). Vilket även informanten förtydligade i 

citatet nedan, märker de att vissa inlägg inte får räckvidd ändrar de strategi och provar nya saker. 

Detta är viktigt för att inte tappa publikens förtroende och överskatta sin egen sida. Precis som 

Holmström och Wikberg (2010) beskriver det är det viktigt att se kommunikationen ur publikens 

ögon och se det från ett annat perspektiv än företagsperspektivet som ofta indikerar på siffror 

(Holmström & Wikberg 2010:94). 

 

“Vi hade tagit ut statistik och sett att siffrorna just då gick sämre än tidigare och då 
blev Astrids uppdrag att jobba upp siffrorna med så kallade viralraketer” (Helen 
Lindqvist) 
 
“En strategi som vi körde var ABCD-bilder speciellt på Hela Sverige bakar, detta 
för att engagera publiken” (Helen Lindqvist) 
 
“Märker vi att en viss typ av inlägg inte får räckvidd så tar vi med oss det framöver 
och gör inte ett sånt igen.” (Astrid Strömberg) 
 

Under intervjun med informanterna beskrev de även vikten av att veta vilken målgrupp man vill 

nå med sin kommunikation, i det här fallet de olika inlägg som publiceras samt valet av copy. 

Grunden till detta är vilken relation publiken har med varumärket TV4 (Gezelius & Wildenstam 

2009:240). Det viktigaste är att publiken har ett gott öga till företaget, vilket vi tidigare i 

analysen visat att i början var det ett problem för TV4. För att den rätta målgruppen ska engagera 

sig i inläggen skulle varumärkesattityden kunna mätas genom att om interaktionen samt aktivitet 
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i inläggen är hög, visar användarna att de uppskattar eller är engagerade i informationen (ibid). 

Vilket i sin tur leder till, som citat två indikerar, att en framgångsfaktor i kommunikationen är 

inte alltid att publiken ska uppskatta innehållet eller informationen. Att gilla eller dela behöver 

inte betyda att publiken älskar budskapet.  
 
“Det han säger i klippet är väldigt ”spot-on” just för den främsta målgruppen som 
följer TV4. Så det där klippet hade nog gått bra när som helst.” (Helen Lidqvist) 
 
“En annan stor framgångsfaktor är att ingen är oberörd av just det där. Det finns en 
möjlighet att tillåta allt typ av engagemang.” (Astrid Strömberg) 
 

Vidare är målgruppen av stor vikt för kommunikationen för TV4 i form av att 

varumärkeskännedom. Vikten av att nå den rätta målgruppen för att sedan få de önskade 

efterföljande kommunikationseffekterna som TV4 ämnar efter (Gezelius & Wildenstam 

2009:241). Kännedomen i det här fallet är vikten av att målgruppen behöver vara väl bekanta 

samt känna till allt från programmen i sig, till programledarna och TV4:s profiler. Detta handlar 

om vad publiken förknippar innehållet i inläggen samt vad denne associerar det med. TV4 

strävar tydligt i sin kommunikation med detta och verkar vara medvetna om att dennes målgrupp 

har god kännedom gentemot varumärket (Gezelius & Wildenstam 2009:241). Vilket vi tydligt 

sett i inläggsanalysen där både viktiga profiler och succéserier står för en stor del av 

kommunikationens innehåll. Att TV4 strävar efter att vara ”top of mind” med igenkänning och 

erinran med dess profiler och program genom sin kommunikation skulle kunna vara ett alternativ 

(ibid). Vilket även informanterna beskrev under intervjun, att profiler och programledare 

används aktivitet i TV4:s kommunikation. Under de redovisade inläggsanalyserna har även 

profiler och programledare varit vanligt förekommande. Ofta för att kommunicera något 

personligt och komma nära publiken. Nedan understryker även citatet från intervjun denna typ 

av strategi används från TV4 på Facebook. 

 

“Rätt tidigt så märke vi vilka programledare som följarna hatade och då lärde vi 
oss den hårda vägen. Nu var det länge sen det hände. Vi vet helt enkelt vilka 
profiler som älskas av publiken” (Helen Lindqvist) 
 

Att värna om sitt anseende och utveckla en god varumärkesbyggnad menar informanten nedan är 

något de lägger stor vikt på samt att det är tonaliteten på inlägget som är avgörande här. Hur vi 

uppfattar budskapet i TV4:s kommunikation får helt enkelt en avgörande roll för den 

varumärkeskännedom som tidigare nämnts. Vidare är alltså vikten av målgrupp ytterligare av 
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stor vikt för varumärkesbyggnaden. Vilket även Dahlén & Lange (2009:16) beskriver som 

nyckeln till framgång - att känna sin publik och vara medvetna om ens konkurrenter. 

 

“Jag skulle säga att man mer tänker vem som är målgruppen för TV4´s 
Facebooksida. Varumärke kan ju vara allt.” (Astrid Strömberg) 
 
“Tonaliteten i varje inlägg är så viktig och lägger grunden för 
varumärkesbyggandet.” (Helen Lindqvist) 

 

Sammanfattningsvis finns det motstridigheter om huruvida kommunikationens huvudsakliga mål 

är att skapa en dialog eller om den faktiska uppgiften för publiken kan anses vara ett 

marknadsföringsknep. Man vill gärna använda sociala medier i syfte för att skapa dialog 

samtidigt som, precis som ovanstående citat indikerar, engagemang påverkar företagets 

marknadsföring. Denna motstridighet kan understrykas ytterligare av Jahansoozis (2006:65) 

kritik med symmetrisk kommunikation. Modellen förutsätter ju att publiken ska självmant vilja 

engagera sig och vara aktiv. Detta är något som Jahansoozis (2006) menar på inte behöver vara 

en självklarhet, då blir den önskade dialogen mellan parterna inte användbar för någon av dessa. 

Dock skulle detta kunna anses som ett svagt argument då användarna faktiskt självmant väljer 

om de vill ta del av innehållet genom att följa deras sida på Facebook. Även Falkeheimer och 

Heide (2011) beskriver en strategi där företag driver strategier grundas i att publiken är neutral 

men strategin syftar tydligt till att påverka den organiska tillväxten. Här vill man också sprida sin 

information på nätverken och den beskrivs som nätverksstrategi (Falkheimer & Heide 2011:203-

204). 
 
“Oavsett vad så har man hjälpt till att marknadsföra - oavsett i vilket syfte man 
gillar, delar eller kommenterar.” (Astrid Strömberg) 
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6. Slutsats och diskussion 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi redovisa för studiens syfte och frågeställningar samt 

redogöra för detta i relation med studiens teori och empiri. För att sedan dra en slutsats efter att 

studien genomförts. Vi avslutar uppsatsen med att ge förslag på åtgärder i uppsatsen samt för 

framtida forskning. 

 

6.1 Slutsats och diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur relationen mellan användningen av sociala 

medier och kommunikationsstrategier ser ut för TV4. Detta i avseende att redogöra för vad och 

hur TV4 kommunicerar. För att sedan kunna svara för om de strävar efter att skapa en relation 

och om de strävar efter en dialog med sin publik samt om detta i sin tur anses vara en lyckad 

kommunikation. Empirin för studien utgjordes av utdrag i form utav citat från den genomförda 

intervjun. Inläggen utgör analysen för vad de faktiskt kommunicerar, under den aktuella 

tidsperioden för metodutförandet. I relation till den valda teori för denna studie ämnade vi att 

redogöra för hur och vad TV4 kommunicerar. 

 

Av analysen kan vi urskilja att kunskapen för vilken strategi TV4 bör kommunicera med på 

Facebook tidigare varit obefintlig. Genom att arbeta fram en tydlig strategi lyckades TV4 

förändra klimatet på Facebook. Resultatet av inläggen påvisar att vad som kommuniceras ofta 

anspelar på humoristiska inlägg men även ett högt antal inlägg med informativt syfte för TV4:s 

egen räkning. De relationsbyggande inläggen är i förhållande till dessa i minoritet men de är ofta 

informativa alternativt underhållande också. Likaså är TV4:s profiler och programledare något 

som vi sett är av stort intresse att kommunicera. Det är något som företaget är högst medvetna 

om och strategin bakom det är att kommunicera något personligt och på så sätt komma ännu 

närmare publiken. Detta kombineras och interna länkar är mycket vanligt förkommande.  

 

Resultatet visar även på att kommunikationen ofta är i affärssyfte. Facebook är en kanal för TV4 

att få in dess publik genom de interna länkar som ofta förekommer. TV4 har kunnat arbeta fram 

en användbar strategi framförallt för att man insett att det krävs ett större fokus på Facebook som 

kanal. Framförallt har TV4 visat på förståelse för att det finns mycket att vinna i sociala medier 

och de nya kommunikationsmöjligheterna. Kanske var det brist på just förståelse och kunskap 

som tidigare bidrog till att arbetet med en utarbetad strategi saknades på företaget förut?  
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Vi som forskare är även medvetna om att denna studies omfattning inte är representativ för all 

kommunikation TV4 kommunicerar på Facebook, endast under den aktuella tidsperioden för 

studien. Genom virala strategier ämnar de vara personliga och humoristiska genom en 

tvåvägskommunikation dock är antalet inlägg med tvåvägskommunikation som huvudsyfte 

betydligt färre i relation till antalet informativa samt underhållande. Inläggen går ofta in i 

varandra och kan likna varandra. Detta skulle i sin tur understrykas ytterligare av teorin för att 

den symmetriska samt den asymmetriska tvåvägskommunikation som Grunig menar på är 

optimal för en organisation med dess publik. Med detta i beaktande skulle vi kunna dra slutsatsen 

att TV4:s kommunikation är lyckad. Detta för att om kommunikationen och dess strategi 

genomsyras av övervägande envägskommunikation blir detta en osäker faktor hos publiken samt 

att de skulle kunna förlora sin tilltro gentemot företaget. Om TV4 skulle kommunicera i 

övervägande eget syfte skulle detta eventuellt kunna leda till att publiken även tappar sitt 

anseende och hamnar tillbaka i den negativa miljön som tidigare fanns på sidan. Vilket även 

informanterna beskrev, syftet är att sträva efter en dialog men även att bidra till TV4:s affärer.  
 

Att lyssna in sin publik har blivit allt viktigare för företaget idag. Hade det funnits större kunskap 

om detta tidigare så hade förmodligen TV4, med stor sannolikhet, haft bättre utarbetade strategier 

tidigare. Detta då företaget är ett mycket framstående mediaföretag som jobbar hårt med 

nytänkande och goda relationer till sina tittare, i alla dess målgrupper. Liksom den eftertraktade 

positionen som Gezelius & Wildenstam talar om när det gäller varumärke, så vill TV4 vara “top 

of mind”-företaget som först kommer upp i medvetandet när man hör något man känner igen från 

något som visas på deras plattformar. Det viktigaste är enligt informanterna att publiken har ett 

gott öga till företaget, vilket dock visade sig i analysen vara ett problem i början för TV4. 

Kommunikationen är inte alltid i huvudsyfte att skapa en dialog, det viktiga är att publiken visar 

att de sett klippet och uppmärksammar detta genom att bidra till den virala strategin.  
 

Sammanfattningsvis strävar TV4 efter en tvåvägskommunikation med sin publik. Genom en 

kombination av symmetrisk och asymmetrisk tvåvägskommunikation lyckas de att behålla sitt 

anseende, bygga sitt varumärke starkare och samtidigt skapa en dialog med sin publik. Detta görs 

främst genom en strategi, denna innebär att de är mycket medvetna om sin publik och tack vare 

detta kan de lyckas med sin kommunikation.  
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6.2 Framtida forskning   
Sociala medier är fortfarande ett relativt nytt och outforskat område. Man skulle därför kunna ta 

avstamp i denna studie för att sedan undersöka hur lönsamt det är för företag att använda sig utav 

sociala medier i sin kommunikation. Ännu en intressant aspekt som denna studie väcker är om 

huruvida vilken kommunikationsstrategi som anses vara mest lönsam och framgångsrik. Detta 

skulle alternativt kunna vara svårt att redogöra på grund av den snabba utvecklingen och den 

ständigt rörande miljö som sociala medier är. Vidare skulle en intressant forskning vara hur 

lönsam denna forskning är samt hur publiken tar emot kommunikationen. Kan användare 

verkligen urskilja när det är i marknadsföringssyfte kontra när det är tvåvägskommunikation? 
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8. Bilagor 
 

Bilaga A - Semistrukturerad intervjumanual 

  
Beskriv arbetet och vårt syfte, våra frågeställningar och våra förväntningar på intervjun.   

Bakgrund och uppstarten av arbetet på Facebook. 

● När startades TV4 sin Facebooksida? 

● Hur gick arbetet tillväga?   

● Hur många arbetade med detta under den perioden och hur har detta utvecklats sedan 

dess? 

  
Arbetet idag: Hur arbetar ni med Facebook för TV4 idag? 

● Har ni en manual som ni följer när ni skapar ett inlägg? Eller hur går ni tillväga? 

● Om ja, finns det möjlighet för oss att ta med den i vårt arbete? 

 

·    Hur kommunicerar ni? 

● Hur går ni tillväga för att skapa och upprätthålla en nära relation till publiken genom 

klippen? 

● Hur tänker ni när ni skriver “texten” till klippet, är det viktigt att texten engagerar mest 

eller läggs störst vikt på innehållet i klippet? Interaktion och dialog, hur viktigt? 

  
Vad kommunicerar ni? 

● Hur mäter ni vad ett lyckat inlägg är? 

● Hur många inlägg lägger ni ut per dag? Schemaläggning? 

● Vilken form av inlägg tror ni går bäst - klipp/bild? 

● Vilka strategier går ni efter för att få det bästa resultatet? 
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Bilaga B – Urval av inlägg från TV4:s Facebook 

 

Tidsperiod: 11 december till 13 december 2015. 

Informativt    Gilla  Kommentar  Visningar  
Trendklapp - TV4.se    84  54   - 
Förändra våra liv – FB  217  3   32,2 
Nobel Ebba - TV4.se   494  23   - 
Niklas S lyckolandet - TV4.se 655  65   - 
Peter Diabetes Nymo - TV4.se 4,8k  158   - 
Rickards vikarie 2 – FB  458  17   68,5 
Jihde Diabetes 3 år - TV4.se  2,5k  101   - 
Lisa MILF - TV4.se   239  15   -   
Väder-nostalgi - TV4.se  344  21   - 
Klimatavtal Paris -  TV4.se  546  23   -  
Lucia Adolf Nymo - TV4.se  1,4k  37   - 
Kjell B – FB    535  20   31,8K 
Solsidan återträff - TV4Play  382  5   - 
Kjell B höman - TV4play   1,4k  79   - 
 
Underhåll 
Birgitta Cigg - FB   2k  2k   216k 
Richards vikarie - TV4.se  335  35   - 
Björn Göteborg - TV4.se  854  161   - 
SMB – FB    642  63   32,8K 
Kjell hår-styler - FB   172  67   24,4k 
Rachel parodi - TV4.se  455  6 
Stefan hjärta Hanna - TV4.se  1,6k  42   
 
 
Relationsbyggande 
Unga föräldrar - TV4Play  95  -   - 
Det Vet Du – FB   430  20   37,8K 
Vem är du i Solsidan? - (extern länk) 204  68 
Birgitta frisör - FB   101  28   25,5k 
Sista kvällen i SMB - TV4Play 2,1k  73   -  
Favoriter i SMB - TV4.se  756  55   - 
Jesper Lucia – FB   727  15   44,6K 
Roy Fares - recept.nu   818  57   - 
Soraya lucia - FB   1k  33   50,4k  
 


