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Abstract  

The purpose of this study was set against the background that social media today are used as an 

platform for companies to communicate with their customers, as well as communicate their brand.  

Therefore it was interesting to examine this phenomenenon through a critical point of view and try 

to put light on the different forms of power that is produced on this arena.   

The overall aim of this study was to examine how PR-consultants talk about social media as a 

communication channel. The empirical data consisted of five interviews with PR-consultants on 

five different PR-agencies. The theoretical framework was based on a social constructional 

perspective and Foucault’s theory of power. A critical discourse analysis was used for analysing the 

data.  

The analysis resulted in two different discourses; the friendly relationship in the social livingroom 

and the professional relationship on the homeparty.  These two discourses showed that social media 

is a platform that allows companies to create different and more personalized relations with their 

followers. The result also showed that the power relations between company and follower is 

distributed between them both, and that the power, in some ways, tend to be more invisible when 

the dividing line between commercial and private is blurred. Furthermore, due to result, the 

followers, the potential consumer, in some ways, are constructed in ways of how to be and how to 

act on the social media arena.  
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1. Inledning 

”.... om man liknar det med en fest där man snackar med sina kompisar och så kommer 

det in någon som egentligen vill sälja till dig på den här festen, så blir det väldigt 

konstigt. Likväl som om du kommer in och säljer där och du gör något fel, du gör något 

dåligt, då är det nog ganska många på den festen som börjar snacka skit om dig och 

”men vad är det här för idiot liksom”, och det sprids väldigt fort på den här festen och 

det går inte att undgå att alla på festen plötsligt vet om detta…” (Respondent A). 

Idag använder många företag sociala medier såsom Facebook, Twitter och Youtube som 

kommunikationskanaler, såväl för marknadsföringskampanjer som för kommunikation av sitt 

varumärke (Kaplan & Haenlein, 2010:65-66). Dessa medier har också blivit en viktig kanal för 

företag att bygga och vårda relationerna med sina kunder samtidigt som de öppnar för interaktivitet, 

dialog och deltagande, där alla användare kan delta i skapandet av innehållet (Anderson, Fagan, 

Woodnutt & Chamorro-Premuzic, 2012:27). Bland sociala medier har Facebook, som lanserades 

2004, blivit världens mest framgångsrika, och Facebook har idag nästan 6 miljoner användare i 

Sverige och ca 1,3 miljarder internationella medlemmar (Facebookskolan.se, 150315) I en 

forskningsöversikt av psykologin bakom användandet av Facebook framkommer att information, 

vänskap och kommunikation är tre viktiga skäl för deltagande på Facebook. När Facebook 

öppnades för företag efter tre år, svarade 100 000 företag med att skapa användare bara inom de 

första 24 timmarna. Det visade sig att privata användare mottog möjligheten att involvera sig med, 

och kommunicera sin lojalitet med, eller stötta vissa varumärken genom att gilla ett företags 

Facebooksida. Anledningen till att människor väljer att interagera med varumärken har flera 

förklaringar, allt från att skapa sig en social identitet till egennytta för individen, likväl som 

uppskattning och förtroende för varumärket (Anderson, Fagan, Woodnutt & Chamorro-Premuzic, 

2012:26).  

På senare dagar har även en uppsjö av andra sociala medier såsom Instagram och LinkedIn blivit 

populära kanaler för företag att finnas och närvara på. På grund av att sociala medier-användningen 

ökat så markant de senaste åren så har mycket marknadsorienterade studier gjorts kring hur dessa 

fungerar som en kanal för marknadsföring och hur företag bör arbeta med sociala medier i 

kommunikationssyfte. Sociala nätverk möjliggör för varumärken att på bästa sätt nå så många 
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människor som möjligt och företagen söker sig till de plattformar där människor befinner sig 

(Ashley & Tuten, 2014:23).  

Eftersom sociala medier blivit en kanal som många företag använder sig av i kommunikations- och 

marknadsföringssyfte, och är en plattform där de flesta konsumenter befinner sig (Ashley & Tuten, 

2014:24), kan det därför vara intressant att inta ett kritiskt perspektiv och undersöka hur 

maktrelationen mellan företag - konsument/konsument - företag ser ut och även att försöka 

synliggöra de dolda eller synliga maktstrukturer som kan tänkas ligga till grund för hur olika parter 

agerar på sociala medier. Studien ämnar undersöka hur sociala medier fungerar som en social 

plattform där relationen mellan konsument och företag kan ses som en ständigt föränderlig 

maktkamp där båda parter påverkar och påverkas av varandra - hur konsument och företag 

konstruerar och konstrueras av varandra, i ett växelvis samspel på sociala medier.  
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2. Syfte och frågeställningar  
 
Det övergripande syftet med studien är att studera talet om sociala medier som kanal för 

kommunikation. Studiens huvudsakliga frågeställningar är: 

•   Hur ser PR-konsulter på användandet av sociala medier som kanal för kommunikation?  

•   Vilka föreställningar framträder i PR-konsulters tal om sociala medier som kanal för  

kommunikation och vilka diskurser kan dessa sägas utgöra? 

•   Hur påverkas maktbalansen mellan företag och följare av dessa föreställningar? 

•  Hur konstrueras följaren genom dessa föreställningar? 

2.1 Begreppsdefinitioner och avgränsningar 

Sociala medier - sociala medier är sociala nätverk som människor använder sig av för att 

kommunicera med varandra och består av ”användargenererat” innehåll (Kaplan & Hanlein, 

2010:61). 

Diskurs - I denna studie används begreppet diskurs i betydelsen av en form av sanningsregim, vad 

som uppfattas som sant och naturligt eller vad som tas för givet. En diskurs möjliggör, begränsar 

och konstituerar därför vad människor tänker eller säger i olika sammanhang (Storey, 2009:128).  

PR-konsulter - Med PR-konsulter avses i denna studie personer som arbetar på en PR-byrå med 

arbetsuppgifter som delvis innefattar kommunikativt arbete via sociala medier.  

Följare - med begreppet följare avses individer som valt att följa ett företag via sociala medier och 

kan ta del av den kommunikation ett företag publicerar, dela den vidare, samt välja att interagera 

med företaget via aktuellt socialt medie.  
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3. Teori och tidigare forskning 

Nedan presenteras det teoretiska ramverk som studien baseras på, teorier kring kommunikation och 

marknadsföring i relation till sociala medier samt tidigare forskning om sociala medier som 

kommunikations- och marknadsföringskanal.  

3.1 Studiens teoretiska ramverk 
Som en grund för mitt teoretiska ramverk har jag valt att utgå från ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv som ursprungligen kan ses som en sociologisk teori. Socialkonstruktionismen utgår från 

att allting är socialt konstruerat och fungerar i ett samspel med varandra (Allwood & Eriksson,  

2012:122). Allt som människan ser som självklart och av naturen skapat, betraktas som sociala 

konstruktioner som skapats av kommunikationsprocesser i samhället. För att förklara 

socialkonstruktionismen på ett enkelt sätt kan man titta på normalitet som ett exempel. När internet 

var nytt och människor skulle börja använda sig av det så var många först kritiska till det nya 

fenomenet och osäkra på vad det skulle vara bra för. Idag kan man säga att människor är mindre 

skeptiska till fenomenet Internet, och att denna norm för vad som är sant och riktigt - accepterat 

eller inte - har förändrats med åren. Hur vi pratar om, eller tolkar omvärlden är något som förändras 

med tiden och således varierar begreppet normalitet mellan samhällen och tidsepoker (Ahrne & 

Svensson, 2011:150). Till exempel är ett bord också en social konstruktion då denna tillskrivits 

vissa saker som människor sedan tagit för givet. Bordets funktion och utseende är alltså något som 

vi människor skapat i kommunikativa processer, som sedan blivit en självklarhet. Självklart är 

bordet ett materiellt ting som är konstruerat och består av konkret material såsom trä eller sten, men 

detta blir för en socialkonstruktionist av underordnad betydelse. Det är betydelsen av det faktiska 

tinget som intresserar forskaren, och på vilket sätt betydelsen som tinget tillskrivits, påverkar 

människors uppfattningar om verkligheten och därmed även påverkar människors tankar och 

handlingar. Socialkonstruktionismens syfte är alltså att ifrågasätta dessa självklarheter och se 

bortom det som människor ser som för givet taget (Allwood & Eriksson, 2012:123).  

Jag har i denna studie valt att utgå från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv då den här studien 

syftar till att undersöka sociala medier, som kan ses som en social plattform där man skulle kunna 

säga att interaktion och kommunikativa processer är det som skapar mening. Genom att utgå från 

detta perspektiv ger det mig också möjligheten att kunna komplettera det med teorier om makt och 
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diskurs. I analysen av mitt material läggs framförallt fokus på att försöka urskilja de möjliga 

maktstrukturer som man som människa är en del av i sina olika sammanhang, och som kan 

synliggöras i samtalet om sociala medier som en kanal för kommunikation. Därför har mitt 

teoretiska ramverk, utöver socialkonstruktionism, kompletterats med Foucaults teorier som just 

berör makt och maktstrukturer. Teorier som är kompatibla med ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv. Detta teoretiska ramverk kan sägas utgöra grunden för hur jag som forskare väljer att se 

på människan, på kunskap och på världen.  

Foucault inriktar sig framförallt på att försöka synliggöra sambanden mellan kunskap och makt och 

hur dessa två fungerar inom en diskurs. En diskurs är en form av sanningsregim som möjliggör, 

begränsar och konstituerar vad människor tänker eller säger i olika sammanhang (Storey, 

2009:128). Då dessa diskurser sätter ramarna för vad som är möjligt så skapas också kunskap inom 

diskurser, och kunskap är enligt Foucault alltid förknippat med makt. Makt och kunskap är två 

begrepp som är nära sammankopplade och det finns ingen maktrelation såvida det inte finns 

kunskap. Makt och kunskap skapar så kallade sanningsregimer inom diskurser vilka sätter ramarna 

för vad som är normalt och accepterat samt vad som inte är normalt och inte accepterat (Storey, 

2009:130). Foucault framhåller dock att makt är något som inte ska ses som en negativ kraft utan 

något som är produktivt och möjliggör nya tankesätt (Storey, 2009:130).  

Power produces reality; through discourses it produces the ‘truths’ we live by: ‘Each 

society has its own regime of truth, its “general politics” of truth – that is, the types of 

discourse it accepts and makes function as true (Foucault, 2002a: 131; Storey, 

2009:130).  

Foucault framhåller att psykoanalytiker, psykologer och sociologer konstant utgår från en 

freudiansk syn på makt - något negativt, något som sätter lagar, begränsar och förbjuder. Foucault 

kallar denna form av makt för en ”juridisk föreställning om makt” och menar att man i analysen av 

makt ofta tittar på de som besitter makten eller utövar den. Istället bör man se makt som ett vidare 

begrepp och tala om ”makterna”, då dessa finns överallt i vårt samhälle som en funktion för över- 

och underordning. ”Samhället är en arkipelag av olika makter” (Foucault, 2008:209). Det är 

omöjligt att prata om ”en makt” då samhället inte kan ses som en homogen mekanism utan fungerar 

med hjälp av flera olika makter som flätas samman i alla olika sammanhang, men som i slutändan 

ändå kan sägas bilda en form av hierarki (Foucault, 2008:209). Foucault använder här uttrycken 
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makt och motstånd och menar att pågrund av den ömsesidiga maktproduktionen och 

subjektspositioneringen så är makt och motstånd två termer som uttrycker en liknande kraft, dock 

inte likvärdig. Detta förtydligar Heller (1996). 

Why, then, if resistance is nothing more than a particular form of power, does Foucault 

consistently employ the term ”resistance”?  have already intimitaded Foucault’s answer: 

because, due to is political commitments, he chooses to privilege certain categories of 

power-exercising subjects over others, most often subject-categories that have the 

ability to exercise less power than their rivals—the power exercised by prisoners, by 

workers, by the ”perverse,” by students, and so on. These forms of power are 

”resistances” for Foucault, because they are lesser forms of power, not because they are 

power-less (Heller, 1996:99). 

I PR-konsulters tal om sociala medier som kanal för kommunikation blir det intressant att försöka 

synliggöra de olika makter som kan tänkas finnas, och påverka de olika aktörernas handlingar på 

sociala medier. Genom att företag och följare agerar på samma arena kan man utifrån detta 

teoretiska perspektiv anta att de båda aktivt deltar i subjektspositionering av sig själva såväl som 

den andre. Detta kan kan kopplas till begreppen makt och motstånd, och dessa teknologier skulle 

således kunna leda till en slags föränderlig över- och underordning mellan företag och konsument 

då motstånd, enligt citatet ovan, inte innebär en maktlöshet. Foucault framhåller att det finns en  

slags utbytbarhet mellan makt och motstånd: ”As soon as there is a power relation, there is a 

possibility of resistance” Heller, 1996:102). 

Foucaults maktbegrepp kan vidare förklaras utifrån hans modell om Panoptikon vilket var ett 

fängelse som var byggt så att fångarna aldrig visste om eller när de var övervakade, vilket ledde till 

att de var tvungna att ständigt uppföra sig väl för att undvika bestraffning (Storey, 2009:132). 

Foucault har sedan applicerat denna modell på ett större samhälleligt plan där han menar att alla 

människor ingår i ett system där man själv frambringar makt genom att bete sig inom ramarna för 

vad som är rätt-, riktigt-, normativt- och så vidare, i tron om att man är under konstant övervakning.  

”Panopticism is a form of power… organised around the norm, in terms of what [is] 

normal or not, correct or not, in terms of what one must do or not do” (Storey, 

2009:132).  
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Foucault menar alltså att människor påverkas av dessa maktstrukturer i alla former av sociala 

sammanhang. 

I studien blir det relevant att använda sig av Foucault’s teori kring Panopticon då denna form av 

osynlig övervakning kan tänkas påverka alla individer inom en viss diskurs. På sociala medier kan 

denna teori tänkas förklara på vilket sätt maktrelationen mellan företag och konsument fungerar och 

tar sig uttryck, samt hur denna typ av dold makt påverkar maktfördelningen för över- och 

underordning.  

För att urskilja diskurser, och således även synliggöra maktstrukturer, kan man enligt Foucault 

(2008:181) inte enbart titta på det som sägs, utan också det som lämnas osagt måste tas med i 

beräkningarna. En diskurs är en helhet av det som begränsar och möjliggör vad som sägs och inte 

sägs. En diskurs blir ett uttryck för makt då den är accepterad av alla och påverkar de uttryck och 

handlingar som sker inom diskursen. ”Diskursen - själva det förhållandet att man talar, använder 

ord, använder de andras ord (om så bara för att returnera dem), ord som de andra förstår och godtar 

(och kanske i sin tur returnerar) - det förhållandet är i sig en makt” (Foucault, 2008:182). 

I denna studie blir det alltså av relevans att använda sig av Foucault’s maktteorier för att försöka 

synliggöra hur företag och konsument, konstruerar och konstrueras av varandra på sociala medier. 

Sociala medier kan i sig sägas utgöra en del av ett diskursivt fält inom PR och marknadsföring, som 

begränsar och möjliggör vad som får sägas eller göras. Genom att använda Foucault’s teorier är 

förhoppningen att lyckas sätta fingret på de strukturer av makt och kunskap som påverkar alla 

människor inom de diskurser som framträder i analysen av materialet. Genom att välja ett 

socialkonstruktionistiskt och kritiskt maktperspektiv för att studera sociala medier som 

kommunikationskanal så placerar jag fokus på den sociala konstruktionen och konstruktionen av 

diskurser inom detta fält. För att förstå de sociala konstruktioner och diskurser som framträder så är 

det viktigt att titta på de diskurser som är eller har varit dominanta inom detta fält. Dessa 

presenteras i översiktliga drag nedan.  

3.2 Tidigare och rådande kommunikationsdiskurser 
Kommunikation är ett brett fält som omfattar såväl intern som extern kommunikation inom företag 

och organisationer (Larsson, 2008:13). Då min studie avser att undersöka PR-konsulters tal om 
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sociala medier som kommunikationskanal, kommer jag i det följande att i huvudsak redogöra för 

tidigare och rådande diskurser inom PR och marknadsföring då det är denna typ av kommunikation 

som PR-konsulter arbetar med. L’Etang (2012:9, 252) framhåller att det finns ett dominerande 

synsätt inom PR, vilket utvecklats i USA och som i huvudsak fokuserar på symmetrisk 

kommunikation, relations- och samhällsbyggande samt retorisk och etisk övertalning. Detta 

dominerande synsätt utmanas av ett kritiskt perspektiv vars fokus är att problematisera de för givet 

tagna sanningarna och hitta alternativa metoder och synsätt (L’Etang, 2012:12, 256).  

Enligt Grunig (2009:1) innebär sociala medier möjligheter för PR-konsulter att skapa interaktiva, 

dialogbaserade kommunikationstrategier som når ut på en global arena. Samtidigt, menar han, 

använder många ändå sociala medier på samma sätt som de använt tidigare 

kommunikationskanaler, dvs att man släpper ett budskap till en generell grupp utan en egentlig 

strategisk plan där interaktionen placeras i centrum. Grunig utvecklade tillsammans med några 

kollegor under 90-talet en sk Excellence modell vilken enligt Phillips and Young (2009:247) har 

utgjort ett slags paradigm inom public relations teori de senaste 25 åren. Denna modell framhåller 

just den symmetriska två-vägskommunikationens roll i public relations. Grunig framhåller att om 

dialogen och tvåvägskommunikationen, det han diskuterar som en mer symmetrisk relation mellan 

företag och konsument, sätts i förgrunden kan sociala medier bidra till att Public Relations-

branschen kan bli mer socialt ansvarstagande. Grunig (2009:2) lyfter fram mångfald likväl som etik 

när det gäller detta ansvarstagande. Han framhåller att professionell public relations tar hänsyn till 

den mångfald som finns i dagens globala samhälle avseende exempelvis, kön, etnicitet och kulturell 

bakgrund. När det gäller det etiska perspektivet på public relations framhåller Grunig vikten av 

transparens där för att utesluta påhittade bloggar och det han kallar astrosurfing, dvs där avsändaren 

och dennes syfte inte framgår. Han uttrycker behovet av denna transparens i följande citat: ”Both 

practices violate a disclosure principle of persuasion ethics - that a persuasive communicator has an 

obligation to disclose whom he or she is and what his or her interests are in the topic promoted in 

persuasive messages” (Grunig, 2009:7).  

Grunig framhåller sex villkor kopplade till kontext vilka han anser bör tas i beaktan för att lyckas 

med public relations på en internationell arena där det inte bara går att generellt kommunicera som 

om alla mottagare i alla länder var homogena. Till dessa villkor hör kultur, politiskt system, 

ekonomiskt system, ekonomisk utvecklingsnivå, grad av aktivism, samt mediasystem (Grunig, 

2009:2).  
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Allt fler forskare diskuterar vikten av att som företag eller organisation ha goda relationer med de 

intressenter som är knutna till företaget eller organisationen. Inom PR-branschen har alltid goda 

relationer varit av stor vikt, men inom marknadsföring har relationsbegreppet varit underordnat. 

Heide et al, (2011: 119, 120) framhåller att marknadsföring mer och mer närmar sig definitionen av 

Public Relations och att de båda fälten på så vis flätas samman. Marknadsföring lägger numera 

större vikt vid kundrelationerna och har således utvecklats till att bli konsumentorienterad snarare 

än produktorienterad, vilket är en skillnad mot tidigare då produkten var i huvudsakligt fokus. Även 

Kotler (1999:9) framhåller vikten av att marknadsföring innebär att tillfredsställa konsumentens 

behov och inte enbart om att sälja något. Kotler framhåller att framgångsrik marknadsföring handlar 

om att bygga långvariga relationer med konsumenten (Kotler, 1999:14). På detta vis tillskrivs 

konsumenten ett värde som är högre än den ansträngning som det krävs för att köpa en produkt eller 

tjänst (Kotler, 1999:472-473).  

Hackley (2003) diskuterar marknadsföring utifrån ett kritiskt förhållningssätt som baseras på texter 

från populära och ledande personer inom marknadsföringsforskning, bland annat Philip Kotler. 

Hackley (2003) synliggör de ideologiska influenser som möjliggörs och mobiliseras av retoriska 

marknadsföringsstrategier. Det framhålls att marknadsföring är ett område som sällan blir granskat 

av kritisk forskning då läran om marknadsföring ofta fokuseras på marknadsföring som vetenskap 

och praktik. I studien framhålls marknadsföring som en praktik som oavsett vad den innehåller är 

godartad och inte går att ifrågasätta, och att aspekter som intressekonflikter och obalans i 

maktrelationer mellan företag och konsument är något som sällan belyses (Hackley, 2003). Hackley 

drar slutsatsen att företag kan gynnas av denna okritiska acceptans av marknadsförings-aktiviter 

som motiveras av äldre marknadsföringsretorik som marknad, kunder och vinst. Han framhåller 

dock risken i att denna äldre marknadsföringsdiskurs också kan leda till att företagen misslyckas 

med dess mål, då nya chefer som blivit påverkade av den äldre diskursen inte följer med i ett nyare 

kritiskt tänkande kring marknadsföring, utan trillar in i den redan rådande jargongen. Brownlie 

(2006:521) diskuterar också kritisk marknadsföring och drar slutsatserna att något viktigt håller på 

att hända med den traditionella marknadsföringsdiskursen. Han framhåller att marknadsföring, som 

ett sätt att skapa sociala relationer, har undgått dragningskraften från den akademiska världen och 

fungerar idag som en handelsvara som cirkulerar i samhället. Enligt Brownlie kan detta leda till att 

originella tankar och idéer kring marknadsföring förtrycks då fokus istället läggs på aktiviteter som 

tidigare testats och visat sig fungera. Han framhåller således vikten av att man inom marknadsföring 
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inte anammar någon form av likformighet utan att man inom samma diskursiva fält kan tycka olika 

och utmana varandra till att hela tiden utveckla disciplinen.  

3.3 Tidigare forskning om sociala medier som kommunikationskanal 
Maireder (2014:53) framhåller att dagens medielandskap ser ut på ett helt annat sätt än tidigare och 

inrymmer en hel uppsjö av nya aktörer. Det är inte enbart massmedia och professionella aktörer 

som befinner sig på denna arena längre utan det är idag en mycket öppnare arena där egentligen 

vem som helst kan ta plats och göra sin röst hörd. Detta innebär att produkter och tjänster hela tiden 

utvärderas och betygsätts på olika forum på Internet där sedan diskussionen kring dessa fortsätter 

på sociala medier. Företag har därför blivit tvungna att anpassa sig till denna nya ”sociala diskurs” 

där de marknadsför sina produkter och tjänster, och kommunicerar med sina kunder, på exempelvis 

sociala medier och olika diskussionsforum. Maireder (2014:53) framhåller vidare att detta lett till en 

ny marknad av verktyg för att analysera och lagra information som sedan kan användas för att 

utvärdera en produkt eller dylikt. Han menar att det kan vara till hjälp för att skapa strategisk PR 

eller i att ta andra beslut kopplade till marknad och marknadsföring som ett komplement till 

traditionella marknadsundersökningar.  

Kaplan och Haenlein (2010:66) framhåller sociala medier som en plattform för företag att skapa 

relationer med sina kunder och att man för att kunna göra det måste engagera dem till att interagera 

med företagen och uppmuntra kunderna till att vilja föra en dialog. De betonar att man för att lyckas 

med sin närvaro på sociala medier måste ta vissa saker i beaktning. Dels diskuterar de att man som 

företag måste vara intressant. Detta innebär att man måste ge kunderna en anledning till att vilja 

interagera och engagera sig med företaget. För att kunna göra detta framhåller de vikten av att 

lyssna på sina kunder och anpassa sin kommunikation efter vad det är de vill höra och skulle kunna 

tänkas vilja prata om - helt enkelt presentera material som kunderna finner intressant (Kaplan och 

Haenlein, 2010:66). Vidare talar de om vikten av att vara ödmjuk. Innan man som företag börjar 

använda sociala medier som en plattform så måste man fundera kring vilka kanaler man ska 

använda sig av och förstå hur dessa fungerar. 

Ashley och Tuten (2014:23) diskuterar bland annat Facebook som en av de sociala mediekanaler 

som används mest av företag med de största varumärkena och som också blivit erkända för att ha 
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lyckats med sitt arbete med sociala medier då de via sociala nätverk når så många människor som 

möjligt. Dessa företag har via Facebook som kommunikationskanal lyckats undvika det Kaplan och 

Haenlein (2010:66) menar är den rakaste vägen mot ett misslyckande på sociala medier, att bara 

publicera material utan att sedan följa upp detta och kunna svara på den interaktion som skapas. 

Vidare framhåller Ashley och Tuten (2014:24) att det ofta fastslås att konsumenter på sociala 

medier efterfrågar information och underhållning, men med stöd i sin studie pekar de på att 

underhållning snarare är ett starkare motiv för engagemang än information. De stora företagen har 

till exempel ofta ett större förtroende för tävlingar än rabatter i sitt arbete med sociala medier. 

Ashley och Tuten betonar att dessa företag, trots att sociala medier kan ses som en arena för att våga 

vara experimentell, ändå håller sig till publiceringsstrategier som de vet fungerar. Anledningen kan 

tänkas vara att företagen är så pass rädda att stöta bort de kunder som redan gillar och följer 

varumärket så att de istället väljer att vara på den säkra sidan och publicera innehåll som de vet är 

accepterat och tas emot väl (Ashley & Tuten, 2014:24).  
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4. Material och metod 
I följande avsnitt kommer studiens metodval och materialinsamling att diskuteras. Materialet består 

av kvalitativa intervjuer med personer som arbetar med sociala medier på fem olika PR-byråer. 

Intervjuerna har därefter analyserats med hjälp av en kritisk diskursanalys.  

4.1 Urval    
I studien har ett strategiskt urval använts för att finna och välja respondenter (Trost, 2005:119). Det 

strategiska urvalet har gått till på så sätt att några få kriterier valts ut som grund för vilka personer 

som intervjuerna genomförts med. Dessa kriterier ska inte ses som ett sätt att försöka skapa 

representativitet i de personer som valts ut, utan istället som kriterier för att jag som forskare har 

lyckats nå de personer som jag ämnat nå (Trost, 2005:120). I denna studie består kriterierna av att 

(1) samtliga personer som intervjuats arbetar på olika PR-byråer (2) med arbetsuppgifter som berör 

sociala medier. Som en del i att göra detta strategiska urval så användes också ett 

bekvämlighetsurval. Trost (2005:120) framhåller bekvämlighetsurvalet som en bra metod för att 

uppnå sitt strategiska urval. Utifrån de kriterier som på förhand bestämts så valdes helt enkelt de 

första personer som hittades, och som uppfyllde variabelkriterierna, ut för intervjuerna i studien.  

4.2 Kvalitativa intervjuer 
Denna studie baseras på kvalitativa intervjuer med frågor som har låg grad av standardisering och 

hög grad av strukturering. Med standardisering menas situationen under intervjutillfället, och till 

vilken grad frågorna följer exakt samma mönster under samtliga intervjuer (Trost, 2005:19). Som 

kvalitativ forskare är en låg grad av standardisering att föredra eftersom att det, inom kvalitativ 

forskning, är bra att ge respondenterna möjlighet till att fritt tala och berätta om det valda 

fenomenet, istället för att begränsa dem till en strikt mall för hur intervjun ska gå till. Låg grad av 

standardisering innebär alltså att situationen under intervjun kan se olika ut från intervju till 

intervju, och att frågorna inte behöver ställas i någon speciell ordning utan att jag som forskare har 

möjlighet att anpassa frågornas ordning till hur samtalet utvecklar sig (Trost, 2005:19). Samtliga 

frågor är däremot konstruerade med hög grad av strukturering. Att en intervju har hög grad av 

strukturering innebär olika saker för olika forskare. En del menar att strukturering innebär att 

frågorna är ställda med givna svarsalternativ (Hartman, 2004:233) och att frågorna på så sätt 
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begränsar respondenternas svarsfrihet. Om man utgår från det så har intervjufrågorna i denna studie 

en låg grad av strukturering, eller är helt ostrukturerade. Frågorna kommer att ställas på ett sådant 

sätt att det finns stor möjlighet för respondenterna att utveckla sina svar. Genom en sådan metod 

ökar möjligheten att komma åt deras tankar om sociala medier som kanal för kommunikation. 

Denna studie utgår här från Trost (2005:21) syftning kring strukturering. Han framhåller att 

strukturering innebär till vilken grad intervjun håller sig inom ett bestämt ämne. Intervjuerna i det 

här fallet kommer att hålla sig kring fenomenet sociala medier som kanal för kommunikation, och 

har således en hög grad av strukturering.  

I denna studie har intervjuerna genomförts via telefon vilket beskrivs mer ingående längre fram i 

detta avsnitt. Trost (2005:22) framhåller att telefonintervjuer ofta har en hög grad av standardisering 

då situationen inte tillåter mer djupgående frågor. Trots detta så har intervjuerna i denna studie en 

låg grad av standardisering. Syftet är att försöka förstå personernas tal om ett bestämt fenomen och 

jag har därför inte velat begränsa deras möjligheter att berätta om fenomenet på ett fritt och ledigt 

sätt. Om studien hade ämnat uppnå en hög grad av representativitet så hade frågorna däremot 

behövt vara standardiserade, för att frågorna och situationen under intervjun hade behövt se likadan 

ut vid samtliga intervjutillfällen, men i detta fall blir det oviktigt. Denna studie har inte haft som 

mål att uppnå någon grad av representativitet, vilket både praktiskt och tidsmässigt är svårt att 

uppnå med kvalitativa intervjuer då det är problematiskt att lyckas samla in nog mycket material för 

att kunna få en studie som har hög grad av representativitet. En studie hade kunnat genomföras på 

ett kvantitativt sätt, genom att räkna förekomsten av hur många som svarar likadant i exempelvis en 

enkätundersökning. Detta hade lett till en hög grad av representativitet men blivit en helt annan 

studie.  

Intervjufrågorna höll sig alla kring studiens första frågeställning: Hur ser PR-konsulter på 

användandet av sociala medier som kanal för kommunikation? Detta för att försöka besvara 

studiens syfte och de övriga frågeställningarna som var tillämpningsbara i analysen av materialet 

(se intervjuformulär i Bilaga 2). Intervjuerna bestod av 11 frågor där intervjupersonerna gavs 

möjlighet att tala om sociala medier utifrån deras professionella yrkesroll. Intervjuerna 

genomfördes med fem personer från fem olika PR-byråer och gav mig ett sammanlagt material på 

17 sidor text efter att intervjuerna transkriberats.  
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4.3 Analysmetod 
För att analysera materialet har en diskursanalys använts, som i linje med studiens teoretiska 

ramverk utgår från att ingenting är konstant utan världen är mångsidig och föränderlig. Genom en 

diskursanalys av textmaterialet har jag som forskare kunnat förstå och förklara det fenomen som jag 

ämnat undersöka (Börjesson & Palmblad, 2007:9). Diskursanalysen härstammar från Foucaults 

teorier om diskurs och har sedan tagit många olika riktningar som lett till att det finns ett antal olika 

sätt att genomföra en diskursanalys på (Ahrne & Svensson, 2011:153). I denna studie har en kritisk 

diskursanalys använts, vilken framför allt utgår från ett maktkritiskt förhållningssätt. Teoretiker 

inom kritisk diskursanalys, framförallt Norman Fairclough, utgår precis som Foucault från att 

diskurser påverkar hur vi förstår vår verklighet och hur språket är ett tydligt uttryck för makt 

(Fairclough, 1995:54). Kritisk diskursanalys kan förklaras utifrån att texterna som analyseras - 

diskurserna som framträder - och de sociala praktiker som dessa berör - tydligt är sammanlänkade 

och påverkar varandra inbördes (Ahrne & Svensson, 2011:154). 

Analysen har syftat till att söka efter mönster och uttryck som varit utmärkande och återkommande 

i materialet, vilka sedan markerats och kodats. Dessa ställdes sedan i relation till studiens teoretiska 

ram och tidigare forskning för att söka svar på frågeställningarna och förstå vad som kunde utläsas i 

materialet. I enlighet med Foucault’s teorier har varje intervju behandlats som en enskild utsaga, 

vilket enligt Foucault är ett fristående analysobjekt som i sammanhang med andra skapar mening. 

Ett flertal utsagor som handlar om samma sak kan då sägas vara en diskurs (Börjesson & Palmblad, 

2008:34). Börjesson & Palmblad (2008:18) framhåller en fara i att i förväg kategorisera eller söka, 

på förhand givna diskurser. De menar att man som forskare måste vara försiktig med att anta vilka 

diskurser som kommer att finnas, eller att påverka intervjupersonerna på ett sådant sätt så att de 

begränsas i sina svarsmöjligheter, då forskaren på detta sätt utesluter möjligheten att andra 

diskursiva mönster, kan framkomma av svaren. Det gäller alltså att som forskare inte anta något i 

förväg utan vara öppen för sitt material och de diskurser som där framträder. Börjesson och 

Palmblad (2008:17) framhåller vidare att inom diskursanalys så är materialtyp inte särskilt relevant, 

för allting säger något om verkligheten: ”Även om det sker med olika medel och på olika sätt, så är 

de på en och samma gång konstruerade och konstruerande” (Börjesson & Palmblad, 2008:17).   

I denna studie är materialet baserat på intervjuer som sedan transkriberats till textform. Kritisk 

diskursanalys utgår alltid från analys av texter, en analys av det som uttrycks i tal eller skrift (Ahrne 

& Svensson, 2011:154). Däremot handlar inte diskursanalys om att enbart analysera texter, utan 
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syftet är att sätta in dessa texter och de diskurser som där framträder i relation till de sociala 

praktiker som dessa berör. Diskurserna blir i sig inte intressanta utan det är just deras påverkan i 

olika sammanhang som gör det hela intressant (Ahrne & Svensson, 2011:163). Kritisk 

diskursanalys genomförs utifrån tre olika steg där materialet dels analyseras på textnivå, sedan på 

diskursiv nivå och till sist analyseras diskurserna i relation till den sociokulturella kontext som de 

ingår i (Fairclough, 1995:57-63). 

I analysen av materialet formulerades ett antal analysfrågor som hjälp för att förstå vad texterna 

innehöll. Boreus (2009:134) framhåller den här typen av frågor som viktiga då de fungerar som en 

guide i att ta sig igenom materialet. I den här studien formulerades följande frågor: Vad talar de 

om? Hur talar de om sociala medier? Hur beskriver de sig själva/andra? subjekt/objekt? Vilka 

metaforer används? 

Utifrån dessa frågor skapades sedan en tabell där begrepp och ord som härledde till dessa frågor 

staplades under respektive fråga med hjälp av de analysverktyg som presenteras nedan. Tabellen går 

att finna i bilaga 1.  

Ahrne & Svensson (2011:154) framhåller att det finns en rad olika analysverktyg som man i en 

kritisk diskursanalys kan använda sig av för att analysera texter. I den här studien analyserades 

texterna med hjälp av tre olika verktyg för analys som alla var kompatibla med de analysfrågor som 

formulerats: ordval, metaforer och subjektspositioner. Dessa tre verktyg användes för att på 

textnivå ordna och kategorisera materialet i tabellen och därmed hjälpa mig som forskare att 

komma fram till de diskurser som framträder i talet om sociala medier som kanal för 

kommunikation. Nedan förklaras dessa verktyg: 

Ordval: Ahrne och Svensson framhåller språket som ”ett system av kategorier och regler baserat på 

förgivettaganden om världen” (Ahrne & Svensson, 2011:142). På detta sätt kan man studera hur 

människor använder och gör olika val av ord i sitt tal, för att på så sätt försöka förstå de skeenden 

de talar om, men också hur subjektspositioner skapas i och med deras olika ordval.  

Subjektsposition: Är ett diskursivt utrymme som går att ringa in i texter. Subjektspositioner kan tala 

om på vilket sätt människor beskrivs och kategoriseras, vilka egenskaper de tillskrivs, och vilka 

handlingar de sägs utföra. Man kan med hjälp av subjektspositioner undersöka hur relationer mellan 

olika grupper framställs, hur olika personer identifierar sig eller talar om en viss position inom den 
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givna diskursen eller hur olika grupper av individer konstrueras och tilldelas egenskaper och 

förväntade roller (Ahrne & Svensson, 2011:160; Börjesson & Palmblad, 2007:46). 

Metafor: En metafor är något - som beskriver något - fast med andra ord. En sida av verkligheten 

förklaras alltså med hjälp av en annan (Bergström & Boréus, 2012: 265). I denna studie har 

metaforer använts för att förstå hur respondenterna förklarar något genom att likna det med något 

annat - hur de förklarar något genom att exemplifiera det med något som är mer lättförståeligt och 

välkänt.  

Texterna har således analyserats med hjälp av dessa verktyg för att sedan markeras och kodas i 

tabellen (bilaga1), under analysfrågorna. Här användes Microsoft Word:s ordräknings funktion för 

att på ett enkelt sätt kunna räkna förekomsten av vissa ord eller uttryck. Även ord som hade snarlik 

betydelse grupperades ihop med varandra. Detta för att fenomenet kunde beskrivas på olika sätt, 

med olika ord, men betydelsen av det som faktiskt sades var densamma. När denna del av analysen 

var gjord framstod två olika diskurser som diskuteras i avsnitt 5. 

4.4 Metoddiskussion 
Då denna studie är av kvalitativt slag och syftar till att förstå och skapa en djupare kunskap kring 

hur PR-konsulter talar om sociala medier som kanal för strategisk kommunikation, blir inte 

generaliserbarhet någon prioritet. Trost (2005:117) framhåller urvalet som mindre viktigt vid 

kvalitativa studier än vid kvantitativa, då syftet med kvantitativa studier är att kunna generalisera 

resultaten utifrån en större population. Kvale (1997:261) diskuterar också detta och ifrågasätter den 

starka betoning som i dagens forskning ligger på just generaliserbarhet. Det finns dock svårigheter 

med att göra urval till kvalitativa studier då det handlar om att få variation i de personer som studien 

innefattar. Om man lyckas hitta personer som är allt för lika kan detta ge ungefär samma utfall i 

resultatet, något som man vill försöka undvika. Man strävar således efter att få en bra bredd och 

variation i det material som sedan ska analyseras.  

Trots att jag i studien använder mig av kvalitativa metoder så måste jag ändå vara medveten och ta 

hänsyn till studiens reliabilitet och validitet. Trost (2005:111-113) framhäver att reliabilitet främst är 

viktigt när man gör en kvantitativ studie, när man mäter något. Det syftar då till att säkerställa att 

den genomförda mätningen var stabil och att inte oförutsedda skeenden påverkade svaren. Han 

menar vidare att det just är sådana typer av oväntade skeenden som uppskattas av kvalitativa 

!16



forskare då dessa kan användas i analysen av materialet. Vad gäller validiteten menar han att det 

även i kvalitativa studier är viktigt att det som undersöks är relevant för studien. Istället för att prata 

om att mäta det som ska mätas, talar han om relevans gentemot det man faktiskt vill undersöka. Om 

jag till exempel vill försöka förstå hur någon av mina intervjupersoner talar om sociala medier som 

kanal för kommunikation, genom att tala om ”relationer” så måste jag försöka förstå vad 

”relationer” innebär för just denna person. Trost (2005:113) framhåller vidare att då det i kvalitativa 

studier inte går att säkerställa begrepp som reliabilitet och validitet så är den största problematiken 

med kvalitativa studier att säkerställa trovärdigheten. Alltså att lyckas visa att det material som 

samlats in är av betydelse för undersökningen och att det är tillförlitligt och trovärdigt. Detta är 

aspekter som även Kvale (1997:258) diskuterar. För att göra detta är det viktigt att diskutera kring 

etiska aspekter som kan påverka materialinsamlandet.  

I denna studie konstruerades text med hjälp av intervjuer som sedan transkiberades. Det är möjligt 

att jag som intervjuare, med mina frågor, till viss mån påverkade  PR-konsulternas tal om 

fenomenet, även om min strävan var att förhålla mig öppen och ställa öppna frågor där de själva 

fick utrymme att utrycka sig, i mer berättande form. Om jag hade följt PR-konsulters tal om sociala 

medier som kommunikationskanal i deras vardagliga arbete, till exempel vid projektmöten vid ett 

flertal tillfällen, så hade kanske ett annat tal framträtt. Detta hade krävt mer tid och är en möjlig 

fortsättning på denna studie.  

4.5 Etiska överväganden 
Trost (2005:103) framhåller vikten av att överväga etiska aspekter i en forskningsstudie. I studier 

som innehåller intervjuer måste aspekter som den intervjuades integritet och värdighet sättas i fokus 

och prioriteras före forskningsmässigt intressanta resultat. De etiska krav som man måste förhålla 

sig till i en forskningsstudie som innefattar människor är informations- och samtyckeskravet samt 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:6). Informations- och 

samtyckeskravet innebär kortfattat att de personer som medverkar i studien måste få veta vad 

studien syftar till och att deras medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas (Trost, 

2005:104). Detta definieras också av Vetenskapsrådet i följande citat: ”Forskaren skall informera 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som 

gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de 

har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 

undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta” (Vetenskapsrådet, 
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2002:7). I denna studie informerades samtliga intervjupersoner om att deras medverkan var frivillig 

men att de vid medverkan samtyckte till att delta i studien under vissa förbehåll som diskuteras i 

nedanstående avsnitt om konfidentialitets-  och nyttjandekraven.  

Konfidentialitets - och nyttjandekraven innebär att alla som deltar måste ges konfidentialitet, ges en 

försäkran om att materialet endast används i denna studie och att obehöriga till studien ej kan ta del 

av detta, samt att namn och information om de medverkande inte framgår eller kan härledas till 

dessa personer. Detta definieras av Vetenskapsrådet i följande citat: ”Uppgifter om enskilda, 

insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften” (Vetenskapsrådet, 2002:14). Då denna studie bestod av intervjuer med 

konsulter från olika PR-byråer så informerades dessa om att namn på de själva, samt namn på PR-

byrån inte skulle förekomma i uppsatsen. Följebrevet för intervjuerna går att läsa i bilaga 3. 
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5. Resultat och analys 
Nedan presenteras resultatet och analysen som svarar mot studiens övergripande syfte, att studera 

PR-konsulters tal om sociala medier som kanal för kommunikation. Utifrån det material som 

analyserats har två olika diskurser identifierats, vilka beskrivs nedan i relation till den 

samhällspraktik som de ingår i samt i relation till studiens teoretiska ramverk. De diskurser som 

presenteras kan sägas ingå i en större diskurs om hur sociala medier, företag och kunder formas av 

PR-byråer i en kommersiell kontext. Underlaget för analysen framgår av bilaga 2. Diskurserna som  

presenteras nedan exemplifieras med citat från det empiriska material som ingått i analysen.  

5.1 Diskursen - Den kamratliga relationen i det sociala vardagsrummet 
Begreppet det sociala vardagsrummet i diskursen den kamratliga relationen i det sociala 

vardagsrummet kan förstås som ett rum som människor befinner sig i när de är i en miljö där de 

känner sig hemma och bekväma. Det är i det rummet som man pratar med sina vänner och sin 

familj, tittar på film eller lyssnar på musik. Det är där man gör saker som man vanligtvis gör i ett 

vardagsrum. 

Metaforen för den första diskursen, den kamratliga relationen i det sociala vardagsrummet, sätter 

ramarna för och visar på vad som är normalt, förväntat och accepterat i detta rum. Rummet  blir 

därmed ett uttryck för vad som får sägas och inte sägas i detta sammanhang, vilket kan kopplas till 

Foucault’s teorier om diskurs som en form av sanningsregim som begränsar och möjliggör vad som 

kan sägas och inte sägas, göras och  inte göras, men också vilka relationer som möjliggörs eller inte 

(Foucault, 2008:18). Det sociala vardagsrummet, tydliggör bilden av sociala medier som en kanal 

för företag att skapa en social relation med sina följare. I den kamratliga relationen i det sociala 

vardagsrummet, läggs stort fokus på sociala medier som en plattform för att kommunicera med sina 

följare och på så sätt lyckas skapa en annorlunda och mer personlig relation med dessa än vad som 

varit möjlig i mer klassisk marknadsföring:  

Fördelen med sociala medier är ju att du verkligen kan skapa en relation till människor 

och föra en dialog direkt med din målgrupp, de man vill nå (Respondent D).  

Resultatet visar att det för företagen handlar om att skapa en kamratrelation till sina följare - att 

bygga upp en relation där företaget blir personifierat. Till exempel, är begrepp som att ”skapa 

dialog” och ”fungera som en kompis” uttryck som kan förstås som ett sätt att försöka skapa en 
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personlig relation med sina följare på sociala medier. Detta exemplifieras av en av respondenterna i 

följande citat:  

På Facebook handlar det ju om att fungera lite som en kompis (Respondent D).  

Det framkommer att interaktion och tvåvägskommunikation är två av de största fördelarna med 

sociala medier då man som företag kan nå människor i ett sammanhang som ligger nära deras 

personliga sfär.  

Respondenterna belyser också i sitt tal om sociala medier nackdelar eller risker med dessa kanaler. 

Då man som företag befinner sig på en plattform där människor känner sig hemma - i människors 

sociala vardagsrum - så finns en fara i att de uppfattar företagens närvaro som irriterande, som en 

kränkning av deras personliga integritet och således tar avstånd från interaktion och deltagande med 

företagen. Vardagsrummet skiljer sig på det här sättet från tidigare diskurser på så sätt att det sociala 

vardagsrummet är en privat sfär. I vardagsrummet befinner sig företagen på följarens hemmaarena 

där följaren som presumtiv konsument således är avväpnad på ett annat sätt än tidigare. Det sociala 

vardagsrummet som arena möjliggör på så vis för PR-byråerna - och i slutändan för företagen som 

är PR-byråernas kunder - att kunna utöva en ny slags kontroll, då detta rum möjliggör för företagen 

att tala med, och påverka människor på en arena där gränser mellan kommersiellt och privat suddats 

ut.    

Önskan om en kamratrelation i det sociala vardagsrummet leder också till att följaren tillskrivs en 

makt i att välja att interagera med företagen eller inte. En av respondenterna uttrycker detta i det 

följande citatet: 

…. men spridningsmöjligheterna att alla har en relativt, både du och jag, har en ganska 

stor makt som konsument i... eller i alla fall möjlighet att använda en stark makt i... att 

man som företag inte alltid är förberedd på hur det ska gå till och vad som kan hända 

(Respondent  A).  

Det här citatet kan förklara/tydliggöra varför kommunikationen på sociala medier mellan företag 

och följaren ser ut som den gör och hur viktigt det är att det som kommuniceras mellan dessa två 

parter håller sig inom ramarna för det sociala vardagsrummet. PR-byråerna visar här på en 

medvetenhet i att de ständigt behöver vara på sin vakt för att undvika att människorna i det sociala 
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vardagsrummet blir irriterade och således väljer att ta avstånd från det företag som befinner sig i 

rummet.  

I denna diskurs kan vi, utifrån ovanstående citat från respondenterna, urskilja att följaren 

konstrueras både som en kompis och konsument. Det framgår att det finns en förväntan om att 

följaren ska vilja interagera och föra en dialog med företaget samtidigt som följaren också tillskrivs 

en makt i att kunna välja bort denna interaktion.  

I diskursen den kamratliga relationen i det sociala vardagsrummet existerar det således inte bara en 

form av makt utan flera olika makter som flätas samman i olika sammanhang. Det är inte så att PR-

byråer eller företag besitter någon hierarkisk makt utan såväl följaren - de vanliga människorna i 

rummet - som företag, deltar i maktproduktionen men på olika sätt. På detta sätt blir det så att säga 

en ’osynlig makt’ som företagen besitter inom den privata arenan, det sociala vardagsrummet. På 

den arenan är människor mer avväpnade, och makt blir ett medvetet eller omedvetet flöde i ett 

nätverk, där alla är med och producerar makt (Foucault: 2008:209). Foucault använder även 

begreppet disciplinär makt där exemplet visar på hur känslan av att känna sig konstant övervakad 

leder till att människor börjar agera efter det förväntade och på så sätt skapas en slags 

självdisciplinering (Foucault, 2008: 263; Storey, 2009:132). Makt förtrycker därför inte egentligen, 

utan påverkar genom att skapa någon slags likformighet och normalisering (Ransom, 1997:37). 

Ransom uttrycker denna självdisciplinering i följande citat: 

 …både styrningen och disciplineringen har målet att övertyga grupper av individer om 

att bete sig på vissa sätt utan att provocera dem att tänka kritiskt om det de ombeds 

göra (Ransom, 1997:30).  

Makten fördelas på så sätt, å ena sidan från företag till följare, genom följarens möjlighet till 

motstånd men å andra sidan blir makten från företagets sida mer osynlig då den förkläds i en 

kamratrelation. Heller (1996:99) framhåller att makt aldrig kan existera oberoende av motstånd. Där 

makt finns, finns det också motstånd mot den. Han diskuterar att det alltid skapas subjektspositioner 

som antingen utövar makt eller utövar motstånd mot makten. I det sociala vardagsrummet blir den 

här typen av makt mer osynlig. Subjektspositioner skapas i form av distinktionen mellan företag 

och följare i detta rum - i talet om dessa olika parter - men då relationen dessa två emellan bygger 

på att båda befinner sig i rummet i form av kamrater - i alla fall i illusionen av att vara kamrater - så 
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blir den här typen av maktutövning mer osynlig än tidigare. Alla typer av vänskapliga relationer 

bygger på att makten utjämnas eller är helt obefintlig, vilket gör att tillit och förtroende kan skapas 

på ett enklare sätt än i en professionell relation.  

5.2 Diskursen - Den professionella relationen på homepartyt 
Den andra diskursen som framträder i talet om sociala medier som kanal för kommunikation är den 

professionella relationen på homepartyt. Ett homeparty karaktäriseras av att en person, ofta en 

försäljare, blir inbjuden till ett vardagsrum med syftet att försöka sälja något till de inbjudna 

gästerna. Ett homeparty bygger alltså på en professionell relation mellan värd och gäst där syftet är 

att försäljaren får möjlighet att få visa upp sina produkter hemma hos kunden. 

I diskursen, den professionella relationen på homepartyt, synliggörs drag av en tidigare 

marknadsföringsdiskurs som, liksom i det sociala vardagsrummet, varit inriktad på att skapa och 

upprätthålla relationer med sina följare, men som fokuserats på en annan typ av relation än i det 

sociala vardagsrummet - en mer professionell relation. Kotler (1999:) framhåller vikten av att skapa 

och vårda relationer med de intressenter som kan påverka företaget - att marknadsföring handlar om 

att vara kundcentrerad och inte enbart fokusera på den faktiska produkten. Denna relation bygger i 

högre utsträckning på företagets och PR-byråns professionella roll för att bygga relation med 

följarna. Att bygga på professionalism är exempelvis att innehållet ska attrahera följarna, kännas 

relevant och vara av intresse för människorna, vilket framkommer av följande citat:  

Det gäller att hitta det som intresserar mig som mottagare och det gäller ju ännu mer i 

sociala medier än vad det gjort för reklam. för att sociala medier ska fungera ska det 

vara så nära mig som möjligt i min intressesfär. Det ska vara relevant. Det är A och O. 

Relevans är otroligt nödvändigt om du ska få något engagemang, klick eller någon att 

tycka om dig (Respondent E).  

Materialet som publiceras ska på så vis ligga nära följarnas intressesfär och engagera dem. Det 

handlar alltså för PR-byråerna och företagen att delge kunderna sådan typ av information som gör 

att de känner att det är värt att fortsätta vistas på homepartyt. Detta exemplifieras också av en annan 

av respondenterna:  
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Det handlar väl mycket om att publicera nyheter om företaget som är intressant för de 

som väljer att följa företaget (Respondent D). 

Vidare framhålls i talet om sociala medier att följarna behöver få känna sig bekräftade och att de 

kan bidra med sina erfarenheter eller sitt kunnande utan att det krävs för mycket insats. Detta 

exemplifieras i följande citat av en av respondenterna:  

Det som funkar är ju ofta det som, när man hittar perfekt nivå för engagemanget hos 

människorna som liksom får bidra på ett sätt som inte är för betungande och så men 

ändå känner att de bidrar till något gott (Respondent D).  

Det talas mycket om att engagera människor till att känna sig delaktiga på något sätt, att få de att 

känna att de bidrar med något utan att det ska vara en allt för stor ansträngning. En av 

respondenterna exemplifierar detta i ett exempel från ett tidigare ideellt arbete via sociala medier:  

…. och då blir det så himla lätt, och har verkligen skapat en folkrörelse. Att folk bara 

behöver göra det lilla, om de känner någon som de kan tipsa om så känns det jätteroligt 

och något som man vill göra. Sen kanske man inte har något mer att bidra med på ett 

halvår, men det är ändå kul, och man känner att man är delaktig och med. Att få folk att 

bidra till en god sak är något som folk gillar (Respondent D).  

När det gäller den professionella relationen på homepartyt framstår det som att makten i första 

steget produceras av den som ger möjlighet för företaget att komma hem till vardagsrummet, men 

att även PR-byråerna till stor del är med i maktproduktionen på grund av att de besitter kunskap 

kring hur man ska kommunicera och agera inom ramarna för detta party, hur de pratar om sig själva 

och företaget i relation till följarna, vilket också framträder som mönster i materialet. Detta 

exemplifieras i följande citat:  

Men sen också att man kan anpassa. Många gånger när man till exempel kollar på 

annonsering på sociala medier, man kan ju strategiskt följa personer som man vet är 

intresserade av ett visst ämne (Respondent C).  

Sambandet mellan kunskap och makt synliggörs på så vis i denna diskurs. När Foucault (I Storey, 

2009:130) diskuterar kunskap och makt inom en diskurs framhåller han att diskurser inte enbart 

skapar kunskap om något utan även producerar makt över det kunskapsområdet. På det här sättet 
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skapas en form av sanningsregimer som människor tänker och agerar utifrån och som därför 

påverkar människors beteende inom olika diskurser (Storey, 2009:130). Byråerna verkar initialt 

alltså kunna sägas sitta på en makt i att kontrollera och påverka följaren som presumtiv konsument 

eftersom de besitter kunskapen om hur man ska agera inom ramarna för ett homeparty.  

Precis som i det sociala vardagsrummet bygger homepartyt på att företagen inte befinner sig på sin 

egen plattform utan att de befinner sig och kommunicerar med flöjlarna på någon annans arena. En 

av respondenterna framhåller just detta som en nackdel med sociala medier i följande citat:  

Men samtidigt nackdelen är att man inte är på sin Site längre. Jag är inte i min egen 

affär, jag är på någon annans plattform. Jag äger inte... Kunden är inte hos mig utan 

man möter kunder på en annan arena (Respondent E).  

I traditionell marknadsföring har konsumenten besökt företagen för att få information och för att 

köpa produkter eller tjänster, något som successivt har förändrats och som också Kotler (1999) 

framhåller. I traditionell marknadsföring var rollfördelningen tydligare - företag var företag med 

syfte att sälja något - och konsument var konsument som skulle ta emot information för att i 

slutändan göra ett köp - på det här sättet blev också makten synligare. I den professionella 

relationen på home partyt är makten alltså mindre synlig än i traditionell marknadsföring men mer 

synlig än i den kamratliga relationen i det sociala vardagsrummet. Företaget har fortfarande en roll i 

att fungera som försäljare vilken följaren som presumtiv konsument bjuder in till sitt vardagsrum 

för att få information om en produkt och eventuellt köpa något, men relationen mellan företag och 

följare blir mer personlig än om följaren skulle besöka företagets butik - befinna sig på företagets 

arena. På homepartyt blir det alltså tydligare att det finns vissa hierarkier mellan följare och företag, 

att funktionen för över- och underordning (Foucault, 2008:209) mellan dessa parter tydligare 

synliggörs. Detta gör att sambandet mellan makt och motstånd är lättare att belysa än i det sociala 

vardagsrummet. Precis som diskuterats tidigare är alltså PR-byråerna och företagen stora 

producenter av makt på homepartyt då de producerar det material som följaren tar del av -  de väljer 

vad dessa ska ta ställning till - och således producerar makt på denna arenan. Samtidigt besitter här 

följarna - de vanliga människorna på homepartyt - en stor makt i att de väljer att ta emot eller 

ignorera företagens kommunikation och därför är även de, i detta sammanhang, producenter av 

makt.  
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Som framgår av de citat från respondenterna som presenterats ovan, konstrueras följaren i diskursen 

den professionella relationen på homepartyt, som en mottagare av det budskap ett företag 

kommunicerar, men även som kund med en inbyggd förväntan att man ska handla. Det  

framkommer även en förväntan om att följaren ska känna sig delaktig och få bidra med sina 

erfarenheter och kunskaper. 

5.3 Sammanfattning av de båda diskurserna 
Den kamratliga relationen i det sociala vardagsrummet har således sitt huvudsakliga fokus i att det 

som kommuniceras är av sådan typ att det skapar dialog och hjälper till att bygga en personlig 

relation mellan företag och följare. Följaren konstrueras i denna diskurs både som kompis och 

konsument. Den personliga relationen fördelar makt mellan följare och företag men gör också till 

viss del makten osynlig. Det sociala vardagsrummet bygger på en kamratlig relation mellan de 

parter som vistas inom rummet och således blir maktförhållandena mer osynliga då alla former av 

vänskaper bygger på en maktutjämning, eller åtminstone en känsla av att maktrelationen är 

ömsesidig  

Den professionella relationen på homepartyt tydliggör hur PR-byråer och företag, med kunskap om 

hur kommunikationen ska se ut, producerar makt på den arenan. Samtidigt kan följarna genom att 

ignorera företagets kommunikation också producera makt. Det ter sig således som att det sociala 

vardagsrummet är en arena där flera olika makter samspelar och det handlar om en konstant 

anpassning från samtliga parter för att få vistas inom detta rum. På det här sättet är det här rummet 

också en arena där maktstrukturerna blir mer osynliga än i tidigare rådande diskurser men tydligare 

än i det sociala vardagsrummet.  

Dessa diskurser konstruerar följaren som kund och konsument dock med olika utgångspunkter. I 

den kamratliga relationen i det sociala vardagsrummet konstrueras följaren i huvudsak som kompis 

med en förväntan om interaktion och dialog. I den professionella relationen på homepartyt 

konstrueras följaren i större utsträckning som en mottagare av företagets kommunikation.  
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6. Slutdiskussion  
Genom att välja ett socialkonstruktionistiskt och kritiskt maktperspektiv som utgångspunkt för  

denna studie, vilket synliggjorts via studiens syfte och frågeställningar, är det också dessa aspekter 

som särskilt fokuserats i studiens material. Om jag hade valt en annan utgångspunkt så hade jag sett 

andra aspekter av sociala medier som kommunikationskanal. De slutsatser som jag nedan diskuterar 

gäller för detta material, då denna studie utgörs av ett relativt begränsat material. De diskurser som 

presenterats i resultatet kan ses som två möjliga sätt att tänka kring och förstå fenomenet sociala 

medier som kommunikationskanal, ur PR-konsulters perspektiv, och utesluter på inget vis andra 

möjliga sätt att se på fenomenet. Resultat som presenterat i föregående avsnitt (avsnitt 5) visar på 

två huvudsakliga diskurser som framträder i PR-konsulters tal om användandet av sociala medier 

som kommunikationskanal och hur dessa kan förstås i relation till ett maktperspektiv. Av dessa två 

diskurser skulle man kunna dra följande slutsatser: i) relationen mellan företag och följare är central 

för sociala medier som kommunikationskanal, ii) såväl följare som företag deltar i 

maktproduktionen på sociala medier, dvs att makten är fördelad, iii) företagens maktproduktion 

över följaren tenderar att bli mer subtil när gränserna mellan privat och kommersiellt överskrids. I 

nedanstående avsnitt diskuteras dessa slutsatser ur ett vidare sociokulturellt samhällsperspektiv i 

enlighet med Fairclough tredje analysnivå (Fairclough, 1995: 50, 62).  

Maktproducerande relationer  
Man kan konstatera att de två diskurser som framträdde i denna studies resultat kan sägas ingå i en 

större rådande diskurs där relationen anses vara central för kommunikation avseende 

marknadsföring och PR. I dagens samhälle läggs stor vikt vid relationens betydelse och disciplin 

och auktoritet tillskrivs mindre värde. Detta kan kopplas till det skifte från en disciplinär makt till 

en självdisciplinerande och ömsesidig maktproduktion som Foucault (2008:263) diskuterar.  Ett 

relationellt perspektiv kan tyckas garantera en mer jämlik och symmetriskt maktrelation men 

uppvisar vid närmare granskning att alla relationer innehåller drag av asymmetri och obalans, vilket 

enligt Foucault är ofrånkomligt då makt produceras av alla parter i alla olika sammanhang. 

I talet om relationsbyggande talas det även om vikten av att det material som publiceras från 

företagens sida är av intresse och relevans för konsumenten. Detta är något som också Kaplan och 

Haenlein (2010:66) diskuterar då de framhåller att det för företagen handlar om att vara intressanta 

för konsumenten, eller de människor som väljer att följa företaget i fråga - att anpassa 
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kommunikationen efter vad dessa vill höra och kan tänkas vilja prata om. Kommunikationen har så 

att säga blivit mer kundorienterad, något som även Kotler (1999:9) diskuterar. Det material som 

tillhandahålls bör vara av sådan typ som företagen vet attraherar människor och som gör att 

människor vill fortsätta vistas i dessa sammanhang. Detta framhålls också av Ashley & Tuten 

(2014:24) som menar att trots att sociala medier som arena, är experimentell till sin form så 

använder företagen oftast publiceringsstrategier som de vet fungerat tidigare i rädsla av att skrämma 

iväg de människor som redan valt att vistas i dessa sammanhang. Detta visar på att det skapas en 

typ av likformighet i kommunikationen på sociala medier.  

I studien visade det sig att sociala medier, enligt PR-konsulters tal om dessa som 

kommunikationskanal, bidrar till en maktfördelning mellan företag och följare. Båda parter är 

delaktiga i den maktproduktion som ständigt pågår, om än på olika sätt. Detta har delvis att göra 

med de roller, eller subjektspositioner som personerna tillskrivits av varandra eller konstruerat 

själva, men kan också sättas i relation till den arena dessa möts på, samt vilket budskap som 

kommuniceras. Följaren görs delaktig i spridningen av budskapet, en del av marknadsföringen,  

genom att de aktivt följer eller gillar företagens inlägg. I PR-konsulters tal om sociala medier som 

kommunikationskanal framhålls det att det är företagen som måste anpassa sig till följaren och 

måste förlita sig på deras vilja att interagera och bjuda in till sin privata sfär. Detta är den mer 

synliga makten, medan företagets maktproduktion blir mer subtil. Fokuset på följarens makt, som 

PR-konsulter lyfter fram, stämmer överens med det individualiserade samhälle och medielandskap 

som vi lever i idag där människan och dennes inflytande och fria val framhålls. Detta kan ses som 

ett uttryck för den neoliberala agenda som har kommit att få allt större utbredning i samhället. 

Denna bild kan dock, utifrån resultatet i denna studie, ifrågasättas då företagens makt blir allt mer 

osynlig men fortfarande lika kraftfull. Såväl i det sociala vardagsrummet som på homepartyt blir 

makten mer subtil än den varit tidigare, där kunden stigit in på företagets arena. Makten på sociala 

medier blir alltså mer osynlig vilket illustreras som tydligast i den kamratliga relationen i det 

sociala vardagsrummet då denna subtila makt leder till att följarna, de presumtiva konsumenterna, 

får svårare att ifrågasätta företaget då dessa har en relation med varandra. Man kan därför tänka sig 

att det som kommuniceras inom det sociala vardagsrummet tas emot på ett annat sätt av följarna än 

i andra sammanhang - det som sägs tas emot som en sanning eftersom följarna i den kamratliga 

relationen i det sociala vardagsrummet har släppt garden då de talar med kamrater. På homepartyt 
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blir rollfördelningen tydligare mellan följaren som presumtiv konsument och kunskaps- och 

informationsgivaren, företagets försäljare (som jag diskuterat i avsnitt 5). Denna professionella 

relation liknar mer den traditionella marknadsföringen där konsumenten besökte butiken för att få 

information om varor, även om arenan i detta fall är utbytt till en privat sådan.  

På grund av att kommunikationen sker inom den privata sfären finns det även en möjlighet för 

företagen att få insyn i följarnas, dvs de presumtiva konsumenternas, behov och intressen - något 

som skulle kunna betraktas som en risk ur följarnas perspektiv. Detta ställs på sin spets i och med 

de nya analysverktyg som utvecklas i takt med att kommunikation via sociala medier växer. 

Maireder (2014:53) visar exempelvis att människors nätverkande och vanor kan kartläggas av 

företag i syfte att nå ut till rätt målgrupper med sin kommunikation. Att som individ befinna sig på 

sociala medier innebär således att man exponerar sig för ett, vad man skulle kunna kalla, dolt 

kartläggande - människor blir på så sätt sårbara och den kunskap som produceras vid ett sådant 

kartläggande kan ses som en del i maktproduktionen där det blir ett asymmetriskt maktförhållande 

mellan följare och företag. Man kan ställa sig frågan om hur många av de användare av sociala 

medier som är medvetna om denna exponering. Som jag ser det vilar det ett tungt ansvar på 

företagen att agera etiskt gentemot följarna medan det bland följarna själva kanske krävs en större 

medvetenhet om den makt som företagen besitter. Detta väcker vidare frågor om hur långt detta 

etiska ansvar sträcker sig, eftersom följaren genom att gilla och dela kommunikation på så sätt 

deltar i marknadsföringen, och till exempel ålder på mottagare således blir osynlig för företaget. 

Med tanke på de etiska begränsningar som finns i till exempel marknadsföring mot unga, kan detta 

betraktas som ett ingenmansland som vidare måste belysas.  

Vidare forskning 
Det hade varit intressant att göra denna studie med ett större material för att på så vis eventuellt få 

fram fler aspekter av fenomenet, vilket också skulle ge en större bärighet för materialet. Att också 

följa PR-konsulters vardagliga tal på projektmöten, möten med kund osv, under ett flertal tillfällen, 

skulle också kunna vara en möjlig intressant fortsatt forskning. Denna studies resultat baseras på 

PR-konsulters tal om sociala medier som kommunikationskanal och fenomenet har därför bara 

belysts av ena parten. Det hade i vidare studier kunna tänkas vara intressant att studera följarnas tal 

om fenomenet för att på så sätt vidare undersöka maktrelationerna mellan företag och följare. Hur 
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upplever följare sociala medier som kommunikationskanal? Vilka etiska perspektiv lyfter de fram 

som viktiga? På vilket sätt uttrycks maktaspekter? Vidare skulle det vara intressant att studera den 

interaktionen som förekommer mellan följare och företag på olika sociala medier, med olika 

företag. Hur ser interaktionen ut? Vilken typ av interaktion är det som skapar aktivitet hos följarna?  
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Vad talas det om? 
Ordval/ 
Utsaga 

Hur talas det om detta? Metafor Subjektsposition 

Social kanal 
Kommunikationskanal  
Kanal för dialog 
Relation

Personlig 
Annorlunda 
Informellt 
Privat arena  
Växer snabbt 
Starkt  
skapa kontakt 
Bygga relation 
Ha en plan 
Nå många 
Vara sociala med varandra 
Hålla kontakten 
Interaktion 
Interagera 
kommunikation 
Relationer 
Dialog 
Tvåvägskommunikation 
Information 
Presentera  
Anpassa  
Nätverka 
Kriskommunikation 
Skapa engagemang  
Direkt feedback

Gå på fest 
Happenings 
Seminarium 
Läser nyheter 

Balansgång  

Ta på uppstuds 

Annonskanal 
Produktkanal för 
företaget 

Annonsera 
Synliggöra 
Tillhandahålla nyheter 
Bygger på intresse 
Berör 
Attraherar  
Sökoptimera 
Visa produkt 
Hitta kunder 
Utnyttja arenan 
Marknadsföring 
Kanalberoende 
Facebook störst 
Det traditionella   
Samma som alltid 
Kostnadseffektivt

Insats 
Utdelning 

Material som publiceras 
Rörligt  
Bilder 
Material som säger 
något 
Långa texter 
Budskap 
Tips 
Roliga klipp 

Intressant 
Tänkvärt 
Engagerande 
Personligare  
Mjukare 
Osäljande 
Säljande  
Roligt 
Väcka känslor 
Överraskande 
Genomtänkt 
Komplicerat 
Stark åsikt
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Pratar om Följaren Interagera 
Bidra 

Kompisar 
Vänner 
Kunden 
Konsumenten 

Följaren  
Målgrupp Kunder 
Konsumenter 

Pratar om sig själva Helhetsansvariga. 
Kunskapsgivare 
Inspiratör 
Expertis 
Professionell

Den professionella

Pratar om Företaget Företaget personifierat 
Företaget – man ska vara 
där annars är man 
ingenting 
Rädda att inte hänga med

Motiv 
Strategi 
Del av en större plan 
Val av socialt medie 
Förstå skillnaden på 
sociala medier

Kostnadseffektivt 
Billig kanal 
Nå fler  
Få spridning 
Anpassa 

Fördelar Personlig relation 
Nå många 
Lätttillgänglig – folk bär 
med sig 
Skapa opinion 
Få buzz 
Tar lite tid

Nackdelar Lätt att klaga - öppen 
kundtjänst 
Säljare på festen  
Motstånd 
Sociala koder att förhålla 
sig till 
Företag inte alltid 
beredda på vad som kan 
hända 
Inte lätt att styra 
Går väldigt snabbt 
Skapa drev 
Trampa i klaveret

Makt Makt som konsument 
Ändrar på maktstrukturer 
– företag inte alltid 
beredda på vad som 
händer. 
Inte kontrollera 
Känsligt – privat – kan 
göra intrång
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
• Vad är sociala medier för dig/er? Vad lägger du in i begreppet sociala medier i relation till ditt 

arbete? 

• Vilka sociala medier tycker du är att föredra? Varför?  

• Hur arbetar ni med sociala medier som en kanal för kommunikation?  

• Vilka fördelar ser du med sociala medier?  

• Nackdelar? 

• Vad är det ni främst vill kommunicera på sociala medier?  

• Vad är dina erfarenheter av vad som attraherar folk på sociala medier? Varför tror du att det är så? 

• Vad tänker du att de här kanalerna kan bidra med? 

• Företagen som anlitar er, vad är det de vill uppnå? Ser man vinstmöjligheter? Mer rädd att inte 

hänga med på nya saker?  

• Är det en viss grupp människor som ofta följer/gillar företag på sociala medier? Varför tror du att 

det är så? 

• Är detta ofta engagerade kunder? 

• Har ni en ungefärlig mall för ert arbete med sociala medier som gäller för alla företag eller 

omarbetas dessa från gång till gång efter kundens önskemål?  
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           Bilaga 3 
Hejsan NN!  

Mitt namn är Jacob Westman och jag studerar medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå 

Universitet. Jag håller nu på att skriva en kandidatuppsats om hur PR-konsulter talar om sociala 

medier som kommunikationskanal. Undersökningen baseras på intervjuer med PR-konsulter från 

fem olika PR-byråer runt om i landet. Jag hade därför önskat att få göra en liten telefonintervju med 

dig angående hur du ser på sociala medier som en kanal för kommunikation. Jag förstår att du 

kanske har ont om tid men intervjun ska inte ta någon lång stund. Du eller din byrå kommer 

självklart inte att nämnas vid namn i uppsatsen och materialet kommer endast att ses av mig som 

forskare. Du får när som helst avbryta din medverkan under intervjun om det är något som känns 

fel, men ställer du upp på intervjun så samtycker du till att medverka i studien.  

Jag hade blivit otroligt tacksam om du ville hjälpa mig med detta! 

Du får gärna återkoppla till mig om du hade kunnat tänka dig att ställa upp på detta, så kanske vi 

kan boka in en tid som passar dig.  

Vänligen, 
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