
Petra Marjamäki 

Vt 2016 

C-uppsats, 15 hp 

Medie- och kommunikationsvetenskap strategisk inriktning, 180 hp 
 

 

Sortering, samhälle och sociala medier 

En kvalitativ fallstudie av ett kommunägt företags 
kommunikation på Facebook 

Petra Marjamäki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Abstract 
 

Title: Recycling, society and social media: a qualitative case study of a municipally-owned 

company’s Facebook communication. 

 

The aim of the study has been to, through a case study of a company’s Facebook 

communication create understanding for how the medium may be used as communication 

channel in order to achieve effective, engaging communication with the company’s Facebook 

followers. The company Stormossen is a municipally-owned waste disposal company located 

in Kvevlax, Finland.  

 The study uses a mix of the theoretical perspectives intentionalism and 

hermeneutics, in that its aim is to look at both sides of the communication process - the sender 

and the receiver - thus gaining a comprehensive picture of the research problem. The 

theoretical frame is made up of theories on new media logic and social media, participation, 

communication strategies and social communication. Two methods are applied in the case 

study, an informant interview with a key person at the company and a qualitative content 

analysis of the company’s official Facebook page. A total of 133 status updates were selected 

for analysis, mainly focusing on examining the content, mode of communication and the 

followers’ interaction and communication on the page. 

 The main results of the study have shown that the company has not fully 

adapted to the new media logic in their Facebook communication. The communication 

strategy used is mainly an inside-strategy with emphasis being placed on organizational 

targets and the one-way distribution of information about the company and its services, with 

limited attempts to involve and initiate dialogue with the followers. These findings are in line 

with earlier research on how companies use social media. The company also has an unclear 

picture of who their followers are and why they would be interested in interacting with the 

company on Facebook. The followers on the other hand are mainly passive, and their motive 

for communication can be explained with the need for self-presentation.  

 In order to create content and communication that the followers find relevant 

and want to interact with and share, the company has to actively work to adapt more to the 

new media logic. Facebook should be used both as a way of making information available but 

also for networking with and inviting followers to participation and dialogue, thus making 

themselves useful to the followers in order to build a good reputation and effective 

communication. 

 

Key words: Social media, Facebook, web 2.0, social communication/social marketing, civic 

information, communication strategy, social media-strategy, new media logic, participation, 

communication model, case study, qualitative study, Stormossen, municipally-owned company 
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1 Inledning 

”Företag misslyckas på Facebook – ingen gillar deras sidor” (Tidningen Metro, 2013) 

Alla pratar om dem, de sociala medierna. De växer explosionsartat och växtvärken ser inte ut 

att avta inom den närmsta framtiden. På några år har de gått från att vara ett buzzword till att 

bli en så integrerad del av våra liv att vi tar dem för givna. Länge har de sociala medierna haft 

ett fast grepp om våra privata datorer och smarttelefoner men allt fler företag och 

organisationer som insett mediernas potential börjar nu även sälla sig till den sociala 

nätgemenskapen. Med 1,6 miljarder användare är Facebook idag det största och mest använda 

sociala mediet (Dagens Media 2016) och sedan man öppnade sin registrering för 

organisationer 2006 hittas här idag allt från minsta café till Vita huset. Att inkludera sociala 

medier i sin kommunikationsstrategi- och plan börjar alltså vara mer regel än undantag för 

organisationer världen över, och inte undra på - det är här kunderna och målgrupperna finns. 

 Trots det stora intresset råder det, som artikelrubriken här ovan antyder och som 

forskning visar, dock en okunskap om mediet och hur det kan utnyttjas som 

kommunikationskanal. Nya medier ställer delvis nya krav på kommunikationen i enlighet 

med den nya medielogiken och för att nå ut till sina målgrupper kan en organisation behöva se 

över hur de kommunicerar i sociala medier.  Det handlar inte lika mycket om att skicka sitt 

budskap till rätt mottagare längre, begrepp som deltagande, interaktion och dialog lyfts istället 

fram som honnörsord för kommunikation i sociala medier (Carlsson 2010, 35).  

 Ett företag som aktivt använt Facebook i några år är kommunalt ägda 

avfallsbolaget Stormossen. I samhällskommunikationen med kommuninvånarna kan 

Facebook vara ett värdefullt verktyg för företaget för att nå ut till många. Samtidigt ställs 

denna typ av kommunikation inför en rad utmaningar när det gäller att få spridning i sociala 

medier. Man kan argumentera för att samhällskommunikationens budskap är svårare att 

kommunicera ut och skapa intresse och engagemang för i sociala medier, i jämförelse med 

något mer kommersiellt budskap som lockar till konsumtion.  

 Företaget har i dagsläget ingen medveten strategi för sociala medier men tankar 

har väckts på att bygga upp en sådan. Frågan är hur effektiv kommunikationen är idag, 

utnyttjar man mediets potential och används Facebook på ett sätt som är relevant för 

mottagarna? Om inte, vilka förändringar behöver göras? Genom att använda Stormossen som 

fallstudie och konkret exempel vill denna studie försöka belysa den potential Facebook har 

som kommunikationskanal för företag, vilket kan ge större insikt i hur mediet kan användas 

för att kommunicera effektivt och målinriktat.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att genom en fallstudie av Stormossens kommunikation på Facebook 

skapa förståelse för hur mediet kan användas som kommunikationskanal för att uppnå effektiv 

och engagerande kommunikation med företagets målgrupper. 

 

Studien ställer upp följande frågeställningar: 

1. Hur ser Stormossens kommunikation på Facebook ut? 

 Vad består innehållet i inläggen av och hur är det utformat? 

 Vilken typ av kommunikationsstrategier tillämpar man? 

 Hur ser interaktionen mellan företag och följare ut? 

2. I vilken grad är kommunikationen och innehållet anpassat till mediet? 

3. Hur kan Stormossen utveckla sin närvaro på Facebook för att uppnå en effektiv 

kommunikation med sina följare? 

  

1.2 Miljöserviceföretaget Stormossen i invånarnas tjänst 
 

Det företag som ingår i denna fallstudie är kommunalt ägda avfallsbolaget Stormossen som är 

beläget i Kvevlax, Finland. Företaget ägs av sex kommuner i Österbotten och sköter 

ägarkommunernas avfallshantering. Inom Stormossens verksamhetsområde finns totalt ca 

100 000 invånare och 56 500 hushåll. Samhällsavfallet som samlas från kommunerna är 

Stormossens främsta uppgift, och till företagets uppdrag hör bland annat 

informationsverksamhet och avfallsrådgivning (Stormossens Informationsplan 2016). 

Synlighet i sociala medier är en del av detta, och sedan 2011 har Stormossen använt sig av 

Facebook för att kommunicera med kunder och invånare. Innolink Research Oy utförde på 

uppdrag av Stormossen en kundundersökning bland hushåll och disponenter i företagets 

ägarkommuner hösten 2014. Undersökningen var en upprepning av undersökningar gjorda 

2010 och 2012, och undersöker bland annat målgruppernas upplevelser av 

informationsverksamheten. Vad gäller Facebook är företagets Faceooksida som figur 1 visar 

varken en kanal man vänder sig till i informationssyfte, och inte heller en kanal man föredrar 

att använda. Endast 2,7% av de konsumenter som svarat vänder sig till företagets 

Facebooksida medan ingen av disponenterna gör det. 
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Figur 1. ”Var hittar ni information om avfallsfrågor?” (Stormossens kundundersökning 2014). 

  

Orsaken till detta framgår inte av undersökningen, men möjliga orsaker kan vara att det finns 

en låg vetskap om Facebooksidan, att sidan inte intresserar eller att man inte tror sig kunna 

hitta det man söker här. En av företagets informationsåtgärder för 2016 är att de sociala 

medierna ska aktiveras mer och att Facebook ska fungera som ett komplement till hemsidan 

(Stormossens Informationsplan 2016). Med tanke på detta finns det skäl att fundera över hur 

man ska kommunicera med målgrupperna här och vilket innehåll man ska ha för att nå ut 

effektivt - hur kan man skapa samhällsbudskap och innehåll som engagerar och som 

människor vill ta del av?  Rätt använt kan Facebook som denna studie vill försöka belysa vara 

ett värdefullt verktyg för att kommunicera effektivt med invånarna, nå ut till många snabbt 

och dessutom kunna erbjuda aktuellt, interaktivt innehåll på ett sätt som trycksaker eller 

tidningar inte lyckas med. Tanken är att denna studie och dess resultat ska kunna användas av 

Stormossen som underlag och stöd för en framtida social mediestrategi. 

 

2 Tidigare forskning om ämnet 

Två studier som berör den inbördes relationen mellan sociala medier, ny medielogik och 

organisationer har använts som inspiration och kunskapskälla för denna studie; Ulrike 

Klingers artikel “Mastering the art of social media: Swiss parties, the 2011 national election 

and digital challenges” (2013) och Chris Wells bok The Civic Organization and the Digital 

Citizen: Communicating Engagement in a Networked Age  (2015).  
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 Medieforskaren Ulrike Klingers artikel “Mastering the art of social media: 

Swiss parties, the 2011 national election and digital challenges” (2013) undersöker hur 

politiska partier i  Schweiz hanterar, tillämpar och använder sociala medier som 

kampanjverktyg under valåret 2011. Hon skriver att partierna behöver anpassa sig till den nya 

medielogiken som interaktiva, deltagande medier karaktäriseras av: 

 In contrast to traditional ‘push’ media, which provide information to mass audiences, 

 online communication needs to ‘pull’ audiences, to create public spheres, and compete 

 with countless other information choices. Therefore, offline and online communication 

 follow quite different logics – and not necessarily a common ‘media logic’ (Klinger 

 2013, 722). 

 

Klinger ställer sig bland annat frågan om partierna använder sociala medier för mobilisering 

och deltagande eller om de bara är ännu en kanal för envägsinformation, samt om partierna 

förstår den nya medielogiken som kännetecknar sociala nätverk. Den empiriska datan samlas 

in genom en strukturell analys av partiernas hemsidor, Facebooksidor och Twitterflöden. 

Resultaten visar att även om partierna använder sociala medier så lever de fortfarande till stor 

del kvar i massmedieeran och kommunicerar via sociala medier som om de vore klassiska 

envägskanaler, exempelvis en partibroschyr. Innehållet i kommunikationen försöker varken 

involvera eller engagera användarna, de sociala medierna används istället för distribution av 

information. Klinger undersöker politiska partier och hänvisar till en politisk kontext men 

hennes studie är ändå intressant att titta på då den undersöker hur och om organisationer 

anpassar sig till den nya medielogiken sociala medier kännetecknas av, och hur Facebook 

används som kommunikationskanal av non-profit organisationer.  

~ 

Chris Wells, professor i journalistik och masskommunikation, undersöker i ”The Civic 

Organization and the Digital Citizen: Communicating Engagement in a Networked Age” 

(2015) hur sociala förändringar och utvecklingen av kommunikationsteknik förändrar 

invånarnas förväntningar på och den typ av information från organisationer som de föredrar. 

Syftet är också att se hur, eller om, organisationer anpassar sig till den nya digitala 

medielogiken. Wells forskning är intressant för min studie eftersom den behandlar 

samhällskommunikation- och information och hur offentliga verksamheter använder 

Facebook som kommunikationskanal.  

 Wells teoretiserar två informationsstilars principer eller tankesätt vilka benämns 

dutiful (gammal) och actualizing (ung). Den gamla stilen hör hemma i modernitetens 

samhälle, kommunikationssystem och normer medan den unga stilen utgörs av 

senmodernitetens unga medborgares informationspraktiker och förväntningar, för vilka 
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interaktiv digital media är normen. Wells innehållsanalyser av 90 hemsidor och 68 

Facebooksidor visar att de flesta organisationer använder digital media mer i linje med den 

äldre informationsstilens normer; de sprider strategiska budskap till en publik bestående av 

mottagare, snarare än att uppmuntra till deltagande eller utbyte bland aktiva deltagare. 

 Det är speciellt resultaten från Wells innehålls- och länkanalys av 

organisationernas Facebooksidor som är av intresse och som jag hämtat inspiration från för 

min egen studie. Hans huvudsakliga resultat visar att organisationer sällan använder sociala 

medier för att skapa interaktion eller inbjuda till informations- och aktivitetsförslag från 

användarna, de följer en gammal informationsstil och används för officiella och 

organisationsstrategiska budskap. Analysen av organisationernas användning av länkar i 

inläggen visar att de främst riktas till organisatoriskt innehåll (interna länkar, motsatsen är 

externa länkar), vilket enligt Wells visar på en samhällsinformationsstil där följare behandlas 

som medlemmar som endast ska förses med organisationsspecifik information. I följande 

teprikapitel diskuteras bland annat de konsekvenser som följer av det 

kommunikationsperspektiv organisationer tillämpar när de kommunicerar med sina 

målgrupper.  

 

3 Teoretiska utgångspunkter 

Två vanliga vetenskapsperspektiv inom strategisk kommunikation är intentionalism och 

gadameriansk hermeneutik. Marja Åkerström (2014, 249) beskriver dem enkelt uttryckt som 

sättet att se eller tänka på ett problem, exempelvis budskapsstrategier. Den tidigare lyfter fram 

sändarperspektivet i en given kommunikationsprocess medan den senare lyfter fram 

mottagarperspektivet. Perspektivet man som forskare tillämpar präglar ens tänkande i en viss 

riktning, vilket i sin tur styr den typ av kunskap som undersökningen producerar. Med ett 

intentionalistiskt perspektiv studerar man och försöker nå kunskap om sändarens intentioner 

och avsikter med en handling medan den meningsskapande kommunikationen och 

mottagarnas tolkningar är vad som betonas i gadameriansk hermeneutik. (Åkerström 2014, 

260f). Det vetenskapsperspektiv man utgår ifrån bestäms av studiens syfte, och då det för 

denna uppsats är av betydelse att studera båda sidor av myntet – företaget och invånarna – i 

kommunikationsprocessen är bägge nämnda perspektiv viktiga för att få en helhetsbild av 

kommunikationen. Den teoretiska ingången i materialet utgår däför från båda perspektiven. I 

det följande presenteras de teoretiska grunder och de begrepp studien bygger på.  
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3.1 Nya medier, ny medielogik 
 

Orsaken till att många företag och organisationer misslyckas med att kommunicera effektivt 

med sina målgrupper via Faceook sägs enligt forskning och litteratur på ämnet (Klinger 2013; 

Wells 2015; Macnamara & Zerfass 2012; Ford m.fl 2013) vara en utbredd okunskap om 

mediet och hur det bör användas trots det stora och växande intresset för att använda sociala 

medier i kommunikation- och marknadföringssyften. Många organisationer fortsätter att 

använda samma kommunikationsprinciper för sociala medier som för massmedier men de nya 

medierna förutsätter ofta även nya sätt att kommunicera och interagera med mottagarna. 

 Benämningen nya medier hänvisar ofta till bland annat den tekniska 

utvecklingen som möjliggjort dem. Men de skiljer sig också från massmedier på ett flertal 

andra sätt förutom rent tekniskt, varför man kan tala om en ny medielogik eller social/digital 

medielogik, i jämförelse med en massmedielogik. I takt med att webben och de sociala 

medierna utvecklats har en ny uppsättning teknologiska, ekonomiska och socio-kulturella 

mekanismer växt fram. I uppsatsens syfte är det därför relevant att inledningsvis gå in på vad 

kommunikation i sociala medier kännetecknas av för att skapa en förståelse för 

kommunikationskontexten. 

 Medieprofessorerna José Van Dijck och Thomas Poell (2013, 5) definierar 

ny/social medielogik som “the processes, principles, and practices through which these 

platforms process information, news, and communication, and more generally, how they 

channel social traffic”. Sociala medier kännetecknas framför allt av deras interaktiva och 

deltagande natur. Att använda sociala medier för att sprida envägsbudskap löns inte, då 

informationsspridning strider mot sociala mediers logik.  I kontrast till traditionell media som 

tidningar eller tv som förser masspubliker med information, kan kommunikation i sociala 

medier omfatta många olika typer av kommunikation, exempelvis en-till-många (bloggar) 

eller många-till-många (sociala nätverk). Denna kommunikation är till skillnad från 

traditionell media inte begränsad i rum och tid (Klinger 2013; Macnamara & Zerfass 2013).  

 För att få gensvar i sociala medier krävs att en organisation publicerar innehåll 

som användare vill dela vidare i sina närverk, kommentera på och rekommendera. 

Medieforskarna Jenkins, Ford och Green pratar om en “spridbarhetens logik” och ett spridbart 

medielandskap, med vilket de menar att ett delningsbeteende och en användarorienterad 

delningslogik ligger till grund för de flesta sociala medier och formar medielandskapet. 

Författarna riktar kritik mot tänkandet kring webb 2.0 (se kapitel 3.1.1) och de affärsmodeller 

som de menar försöker exploatera användarnas deltagande för ekonomisk vinning. De lyfter 
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fram behovet av en övergång från utsändningserans fokus på masspubliker till en betoning på 

aktiva, nätverkande publiker i företagens perspektiv på kommunikation (Ford m.fl. 2013, 

65f). 

 Ett relevant begrepp när det gäller kommunikation i sociala medier är sociala 

processer. Haenlein & Kaplan (2010, 61f) diskuterar Goffmans (1959) tankar om att 

människor alltid i en social interaktion har ett behov av att kontrollera de intryck som andra 

får av dem, en process som kallas själv-presentation (self-presentation). Det handlar om en 

önskan att skapa en bild av oss själva som överensstämmer med vår personliga identitet. 

Denna presentation görs ofta genom själv-avslöjande (self-disclosure), medvetna eller 

omedvetna utlämnanden av personlig information som överensstämmer med bilden vi vill ge 

av oss själva t.ex. i form av tankar, åsikter, känslor eller genom att ”gilla” något på Facebook. 

Sociala medier har på många sätt gjort denna process enklare för människor när behovet av 

själv-presentation kan uppfyllas med ett enkelt ”gilla” eller ”dela”- klick. Dessa är alla 

faktorer som påverkar kommunikationen i sociala medier på ett eller annat sätt, och för att 

kommunicera effektivt krävs därmed att en organisation kan anpassa sig till den nya 

medielogiken och de processer och praktiker den utgörs av. 

 
3.1.1 Sociala medier – ett motstridigt begrepp 

 

Sociala medier beskrivs som ett samlingsbegrepp för ett idag stort antal webbplatser på nätet, 

däribland Facebook och Twitter. De sociala medierna fungerar som namnet indikerar som 

mötesplatser, där dess användare producerar innehåll och nätverkar. Medierna kännetecknas 

av ett aktivt deltagande där nyckelordet är interaktivitet. Följande är en definition på sociala 

medier: 

 Social Media is a group of Internet-based applications that build on the ideological 

 and technological foundations of  Web 2.0, and that allow the creation and exchange of 

 User Generated Content (Haenlein & Kaplan 2010). 

 

Ett begrepp som beskriver internetutvecklingen och som fått stor spridning är webb 2.0 som 

myntades av Tim O’Reilly 2004, vilket hänvisar till andra generationens webbaserade tjänster 

dit sociala medier som Facebook räknas. De karakteristiska som kännetecknar webb 2.0 

förklaras som öppenhet för deltagande och interaktivitet vilket involverar dialog, konversation 

och samarbete (Macnamara & Zerfass 2012, 293). För att en webbplats ska kunna definieras 

som webb 2.0 måste den utgöras av användargenererat innehåll där användaren är delaktig 

och interagerar med andra samt ge möjlighet till tvåvägskommunikation.  
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 Många anser att denna medieutveckling varit positiv, bland annat menar 

kommunikationsprofessorn Nico Carpentier (2013, 63) att övergången till webb 2.0 i 

medielandskapet resulterade i en stor ökning av vanliga människors deltagande i 

medieproduktionen. Termen är dock inte befriad från kritik, många menar att det finns en 

okritisk social medie-optimism och att webb 2.0 är en ideologi som främst gagnar finansiella 

intressen, dominerad av företag och en kapitalistisk karaktär. Kritiken säger också att 

användarna främst är passiva användare än aktiva skapare av innehåll (Fuchs 2013, 27). Min 

egen hållning till detta är att sociala medier idag är för komplext för att placeras i ett eller 

annat (mer eller mindre optimistist eller pessimistiskt) fack. Vad som gäller – 

användargenererat innehåll eller användning för finansiella intressen – är nog snarare 

situations- och kontextbundet och något som ständigt överlappar med det andra.   

 

3.1.2 Facebook som kommunikationskanal 

 

Facebook som grundades 2004 av Mark Zuckerberg är idag den största sociala nätverkssajten 

med ca 1,6 miljarder användare världen över. Facebooks mission är “..to give people the 

power to share and make the world more open and connected” (Facebook, 2016). Det som 

började som en plattform för universitetsstudenter vid Harvard University har idag utvecklats 

till ett av de största företagen i världen. För företag och organisationer som vill vara 

representerade på Facebook och kommunicera med sina målgrupper erbjuds den mer formella 

funktionen Sidor (Pages). En sida är till skillnad från en vanlig profil alltid publik, vilket 

innebär att innehållet på sidan är öppet för alla som besöker den, och vem som helst kan även 

skapa ett inlägg eller kommentera ett redan existerande. Organisationer har ingen kontroll 

över vem som besöker sidan eller går med genom att “gilla” den. Precis som vanliga 

Facebook-profiler och grupper kan de skapa statusuppdateringar på sin vägg vilka blir 

synliga för alla som följer sidan och vilka utgör den grundläggande kommunikationsformen 

inom Facebook (Wells 2015, 130).  

 Tack vare kommunikationens publika natur erbjuder Sidor en ypperlig möjlighet 

till att studera och analysera interaktion och kommunikation mellan vanliga användare och 

organisationer. Rätt använt kan Facebook vara ett värdefullt verktyg för att nå ut till många, 

snabbt och effektivt. Frågan som denna studie ställer sig är hur väl detta utnyttjas av 

organisationer. Jämfört med en hemsida som långt går att forma enligt organisationens egna 

önskemål är de flesta funktioner redan inbyggda i Facebook och dessa tenderar också enligt 

Wells (2015, 127f) att återspegla den digitala kulturens essens, då Facebook i grund och 
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botten utgår ifrån antagandet att människor vill delta, interagera och aktivt uttrycka sig själva 

via kommunikation. Wells ställer en intressant fråga som även är relevant för min studie: kan 

denna kommunikationsdynamik- och miljö uppmuntra organisationer till att kommunicera 

annorlunda i respons till den digitala kulturens normer som redan är etablerade på Facebook? 

 
 Facebook is an online locale that organizations must enter. Users must make a 

 choice to communicate in a space that already exists, and already has established 

 norms and practices—most of all, the participatory, networked sharing norms of 

 digital culture (Wells 2015, 128). 

 

 Word-of-mouth, kommunikation via dagligt tal, betraktas allmänt vara den 

effektivaste kommunikationskanalen. Med tanke på Facebooks interaktiva och nätverkande 

karaktär som till stor del går ut på att människor för en dialog med varandra, borde det därför 

finnas potential till direkt, effektiv kommunikation för organisationer som använder kanalen 

för att kommunicera med sina målgrupper – word-of-mouth i digital form, kallat eWOM. Som 

Haenlein & Kaplan (2010, 67) påpekar är det inte någon lätt uppgift att använda sociala 

medier och ofta kräver det nya tankesätt för organisationer, men de potentiella fördelarna kan 

inte förbises. 

 

3.2 Kommunikation – från megafon till plattform för dialog 

 
Försöken att fånga definitionen av kommunikation och beskriva vad som är en ideal 

kommunikationsform i modeller är otaliga. Enligt det traditionella komunikationsperspektivet 

skickar en sändare ut ett budskap till en bestämd mottagare; en av de första 

kommunikationsmodellerna av Shannon och Weaver (1949) beskriver en linjär 

kommunikationsprocess med en sändare och mottagare (Dahlqvist & Linde 2012, 42). Stuart 

Halls kodning-avkodningsmodell (1980) är en mer utvecklad version där även mottagaren och 

dennes förmåga till tolkning och meninsgsskapande lyfts fram.  

 Inom public relationsforskning är de fem idealmodeller för public relations 

(Tabell 1) som James Grunig och hans kollegor tagit fram på 80- och 90-talet vida kända. En 

tudelning görs av modellerna i assymetriska/symmetriska modeller där de förstnämnda 

handlar om att övertyga och påverka medan de sistnämnda handlar om kommunikation som 

sker på lika villkor, om skapande av dialog och samspel mellan parterna. De tidigaste är 

övertalningsmodeller där kommunikationen består av envägsinformation medan de senare 

tvåvägsmodellerna även ger utrymme för återkoppling, dock fortfarande på organisationens 

villkor. Av de fem är informationsmodellen den som oftast sägs tillämpas i offentliga 
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verksamheter. Övertalning sker här genom envägsorienterad distribution av massinformation 

och målgruppen är ofta oklar. Informationsmodellens största problem ur ett tillämpat 

perspektiv sägs vara dess envägsorienterade kommunikationssyn och bristen på strategi och 

målgruppsanpassning, vilket gör den ineffektiv (Falkheimer & Heide, 2007, 70ff). 

 

 Från envägsformer till återkopplingsmekanismer kan riktlinjen idag sägas vara 

att få till stånd ett ömsesidigt utbyte av information mellan två parter (Larsson 2008, 168). 

Monologen har bytts mot dialog, som utvecklingen i Grunigs modeller illustrerar. Den 

traditionella kommunikationsmodellen är förenklad och kan inte appliceras på 

kommunikation i sociala medier som kännetecknas av tvåvägskommunikation, där gränsen 

mellan sändare och mottagare suddas ut och båda är producenter av innehåll. Även om 

modellerna kan sägas vara idealmodeller för kommunikation och verkligheten ter sig mer 

komplex än vad som ryms att förklara i en tabell, så är de ändå intressanta och användbara 

som referenspunkt i min studie när fallföretagets kommunikation analyseras. 

3.2.1 Organisationens syn på kommunikation 

 

En organisations sätt att se på omgivningen och kommunikation och det perspektiv de väljer 

att tillägna sig bildar grunden för hur det strategiska arbetet med kommunikationen utformas. 

Detta inbegriper således även hur de utformar sin kommunikation med omvärlden via de 

sociala medierna. Ford m.f.l menar att många företag fortsätter att blunda för den potential 

deltagande har för kommunikationen, de lyssnar inte på de som de vill nå ut till och utgår 

enbart från företagets villkor vilket gör att de inte förstår “hela bilden”. De organisationer som 

kommer klara sig bäst på lång sikt i det föränderliga medielandskapet är enligt författarna de 

som lyssnar och lägger lika stor vikt vid sina målgruppers behov som vid de egna 

 

Publicitets- 

modell 

Informations-

modell 

Assymetrisk 

tvåvägsmodell 

Symetrisk 

tvåvägsmodell 

Spelmodell 

(mixed motive) 

Syfte 
Propaganda 

Informations- 

spridning 

Vetenskaplig 

övertalning 

Dialogisk 

förståelse 

Förhandling 

”win-win” 

Process Envägs, inget 

sanningskrav 

Envägs, 

sanningskrav 

Tvåvägs, 

sanningskrav 

Tvåvägs, 

sanningskrav 
Tvåvägsperspektiv 

Modell Sändare-

mottagare 

Sändare- 

mottagare 

Feedback- 

system 

Grupp till grupp, 

nätverk 
Sändare-sändare 

Effekt 
Exponering Distribution 

Räckvidd, 

attityder 

Kvalitativ 

förståelse 

Diplomatisk 

överenskommelse 

Tabell 1. Fem modeller för public relations av Grunig och Hunt (1984) och Dozier, Grunig och 

Grunig (1995). Anpassad och översatt av Falkheimer & Heide (2007, 71). 
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affärsmässiga målen (2014, 14). Att reflektera över hur man i organisationen ser på 

kommunikation och vad syftet med kommunikationen är blir med andra ord nödvändigt då det 

påverkar tankesätt och agerande i olika kommunikativa situationer, och är avgörande för om 

kommunikationen fungerar eller ej. 

3.3 Strategier för kommunikation 

Ett nyckelbegrepp för denna studie är kommunikationsstrategi. Social mediestrategi har blivit 

ett allt mer omdiskuterat begrepp och för de företag som söker en guidebok i sociala medier är 

det bara att välja och vraka bland ett stort utbud. Även hos det företag som ingår i fallstudien 

har tankar på en social mediestrategi väckts. I dagens komplexa medielandskap behövs både 

kunskap och strategier, och i studiens syfte är det därför relevant att definiera vad som menas 

med (extern) kommunikationsstrategi och vidare vad detta innebär för, och hur det kan 

appliceras på en social mediekontext. I en föränderlig omvärld är det omöjligt att planera för 

allt och en strategi är därför aldrig en absolut sanning, utan kan närmast ses som en filosofi 

för att betrakta och strukturera kommunikationsarbetet (Kraft & Strandberg 2006, 36). 

 Enkelt uttryckt kan strategi sägas handla om ett antal val som ett företag eller 

organisation gör. Medan mål anger vart en organisation vill nå handlar strategin om det 

huvudsakliga vägval som måste tas för att nå fram på bästa sätt. Strategiformulering föregås 

av omvärldsanalys och målformulering, och strategin konkretiseras i de val av medier som 

organisationen gör. Kommunikationsstrategi kan således definieras som ”det långsiktiga 

tillvägagångssättet för att med kommunikation bidra till att uppnå organisationens 

övergripande mål” (Larsson 2008). Något förenklat menar Larsson att man kan tala om två 

grundstrategier för kommunikation: inifrån- och utifrånstrategier. Den förstnämnda innebär 

att en organisation tar initiativ till och sprider information genom massmetoder till sina tänkta 

målgrupper på egna villkor. Syftet är att gynna sändaren - organisationen, och dess behov. 

Påverkan och övertalning är oftast målet i en kommunikationssituation, men även information 

som enbart syftar till att ge upplysning förekommer (Larsson 2008, 165ff). Kraft & 

Strandberg (2006, 34) påpekar att behovet av förtroende som grund för påverkan och för att 

skapa förståelse blir allt viktigare, och att detta i allt större utsträckning byggs genom 

kommunikation än handlande, inte minst i offentlig verksamhet. 

  Med en utifrånstrategi strävar organisationen efter att ha en 

tvåvägskommunikation med målgrupperna och utformar system och kommunikativa metoder 

för detta. Olika sök- och servicemetoder för dem som söker information och kontakt med 

organisationen tillhandahålls, dessa kan vara både passiva och aktiva (Larsson 2008, 169).  
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Stormossens rådgivningstjänster kan ses som exempel på en aktiv metod där målgrupperna 

erbjuds hjälp, i jämförelse med en hemsida som är passiv, där information hålls lagrad och 

tillgänglig för de som söker efter den. Att initiera dialog är en utifrånstrategi där fokus är på 

att tillgodose det mottagarna efterfrågar, och där dessa används som ”rådgivare” för att få 

underlag till åtgärder. Larsson beskriver detta som en användbar form vid samhällsplanering 

för informationsåtgärder som begränsas lokalt och där storleken på målgruppen är begränsad 

(Larsson 2008, 178f). 

 

3.3.1 Strategi för sociala medier 

 

För kommunikationsstrategier i sociala medier som Facebook gäller enligt 

komunikationsstrateg Lena Carlsson (2010, 121f) i princip detsamma som för annat 

kommunikationsstrategiskt arbete. Det övergripande syftet med strategin är enligt henne en 

effektiv och målinriktad användning av sociala medier. Detta kan låta väldigt simpelt, men för 

att strategin ska bli användbar i praktiken krävs också organisatoriska förutsättningar och 

framför allt en förståelse för praktisk tillämpning av sociala medier - utan detta faller strategin 

platt. Många organisationer fortsätter att använda ”gamla” kommunikationsstrategier på 

sociala medier i form av informationsspridning men de nya medierna förutsätter, som teori 

och forskning lyfter fram, nya sätt att kommunicera och interagera med mottagarna.  

 Vad är då en ideal praxis för sociala mediestrategier? Några centrala principer 

för kommuikationsstrategiskt handlande i sociala medier går att urskönja efter en titt i 

litteratur och forskning på området. Med tanke på de interaktiva och deltagande mekanismer 

som sociala medier bygger på verkar det avgjort som att en utifrånstrategi, med fokus på 

metoder för tvåvägskommunikation där organisationen är öppen för dialog och lyssnar på 

mottagarna, är det organisationen bör sträva efter för en effektiv kommunikation. 

  Falkeimer & Heide (2006, 76f) nämner att forskning kring kommunikation i 

västvärlden visar på att den är konfliktorienterad. Vi formulerar försvar och egna åsikter 

istället för att lyssna aktivt på motparten och behöver förbättra vår förmåga att lyssna och 

försöka förstå andra för att uppnå en riktig dialog. Författarna får medhåll av Ford m.fl som 

hävdar att tilliten till kvantitativa mått, som att räkna antalet följare på en sida, på bekostnad 

av kvalitativa mått på mottagarnas engagemang och deltagande har lett till att företag 

utformar strategier för sociala medier ”...utan att förstå dess sammanhang eller fundera över 

hur eller varför publiken skulle vilja interagera med företaget och dess innehåll”. Kontentan är 

att företag måste sluta ”höra” på vad målgrupperna säger och istället verkligen ”lyssna” på det 
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som sägs om dem eller om ämnen som berör deras kommunikation. Slutligen kräver 

lyssnandet även att företaget svarar, inte bara samlar in information utan gör användning av 

den. Exempelvis genom att tacka för visat engagemang, erbjuda stöd eller andra resurser, 

samt bemöta oro och rätta till missuppfattningar (2013, 208ff).  

 Macnamara och Zerfass (2013, 304) betonar dock att organisationer inte kan 

förväntas engagera sig i sociala medier på ett helt responsivt, oorganiserat sätt. Här är det 

centralt att hitta en balans för kommunikationen i sociala medier mellan å ena sidan 

effektivitet i att representera organisatoriska intressen och att uppnå företagets mål, och å 

andra sidan deltagande som involverar öppenhet och samhället. Denna symmetri som länge 

varit målet för pr och organisationskommunikation ställer enligt författarna större krav på 

organisationen i sociala medier och på en ökad kapacitet för samhällsengagemang och 

lyssnande, i relation till antalet röster som tillåts prata för och om organisationen. 

 Hur mäter man då värdet av kommunikationen på Facebook? Van Dijck (2012) 

argumenterar för att Facebook inte ska ses som ett kampanjverktyg i första hand och något 

man kan tjäna pengar på, utan som ett sätt skapa en positiv bild av företaget och långsiktiga 

relationer med användarna, och ett gott rykte genom god service och kundnöjdhet. Med andra 

ord bör fokus vara på de sociala och kulturella värden som sociala medier medför, som 

samarbete, samhällsvärderingar, nätverkande och kreativa uttryck. Detta gäller inte minst för 

samhällskommunikationen, för vilken förståelse och förtroende som nämnt i allt större 

utsträckning byggs genom kommunikativa handlingar. Vad som kännetecknar denna 

kommunikationsform diskuteras i det följande. 

3.4 Samhällskommunikation 

 

I Sverige har samhällsinformation historiskt handlat om hur offentliga organ kan få ut 

information till medborgare på effektivast möjliga sätt (Kraft & Strandberg 2007, 22). Dessa 

teorier om informationsspridning har dock kommit att utvecklas, ett sätt att definiera 

begreppet samhällskommunikation är “verksamhet som syftar till att identifiera, etablera, 

bibehålla eller avveckla samt utveckla kommunikation mellan samhällsorgan och deras 

omgivning” (Flodin 1993, i Larsson 2008, 39). Samhällskommunikation innebär med andra 

ord ömsesidigt informationsutbyte mellan offentliga organ och medborgare med vissa 

specifika funktioner, däribland serviceinformationen till medborgarna. För Stormossen är det 

framför allt avfallshanteringen som utgör en viktig del av samhällskommunikationen man 

försöker nå ut med till kommuninvånarna, däribland betydelsen av att sortera bioavfallet rätt. 

Ur demokratisk synpunkt är det dessutom viktigt att invånarna känner sig välinformerade, och 
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att de har tillgång till den information de behöver. Tyngdpunkten på just 

informationsspridning blir därför av logiska skäl stor. 

 Kraft & Strandberg  (2007, 21) menar att samhällskommunikationen har två 

huvudsakliga uppgifter; att informera medborgarna om sina rättigheter och skyldigheter, och 

att göra det möjligt för dem att hävda idéer och intressen i den demokratiska processen. 

Samhällskommunikation sammankopplas med social eller offentlig marknadsföring där man 

med olika insatser exempelvis försöker uppmana människor till att ändra sina livsvanor eller 

blir mer miljömedvetna, och vars syfte inte är att skapa försäljning (Larsson 2008, 39f). Enligt 

författarna präglas samhällskommunikation dock fortfarande av ett statiskt sändarperspektiv 

utan vare sig strategier eller intresse för dialog. Den kommunikativa funktionen i en 

organisation har tidigare haft som främsta uppgift att påverka och övertala, men som Larsson 

(2008,19ff) skriver går utvecklingen mot ett större fokus på relationsaktiviteter och 

mottagarinitiativ. Effektiv kommunikation skapas enligt forskning på området inte genom 

envägs- och övertalningstänkande, utan genom att organisationen tar mer hänsyn till 

mottagarna, de man vill kommunicera med. Detta blir speciellt angeläget att ha i åtanke när 

organisationen kommunicerar via sociala medier, vars grundtanke ju är skapande av relationer 

och dialog. Kan sociala medier vara den brygga som behövs för att skapa engagerande 

tvåvägskommunikation mellan organisation och invånare? 

 

4 Material och metod 

Till följande presenteras studiens metod och det material som använts för analysen. 

Inledningsvis tar jag upp det empiriska material som använts, för att sedan gå in på 

metodbeskrivning och tillvägagångssätt. Slutligen diskuteras metodens för- och nackdelar 

samt särskilda betänkanden i metodreflektionen. 

4.1 Materialurval och avgränsning 

 

Fallstudien som gjorts av det kommunägda företaget Stormossen inbegriper av två metoder: 

informantintervju samt kvalitativ innehållsanalys av företagets Facebooksida som 

huvudmetod. Det primära empiriska materialet i studien utgörs därmed av den inspelade och 

transkriberade datan från intervjun med en nyckelperson på företaget, samt insamlad data från 

innehållsanalysen av Facebooksidan. Detta material kompletteras med sekundärdata som jag 

använt mig av, bestående av företagets informationsplan 2016 samt en del av den 

kundundersökning man gjort 2014 med statistik om företagets informationsverksamhet. 
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 Ett större urval av företag hade varit möjligt att studera, men då fallstudie som 

metod lämpar sig bäst för ett eller ett fåtal studieobjekt med syftet att gå på djupet i det som 

undersöks valde jag att fokusera på ett företag. Att studera fler sociala medier än Facebook 

hade också varit möjligt då företaget även använder Instagram som kommunikationskanal. 

Facebook ansågs ändå mer relevant att studera då företaget använt kanalen sedan 2011 och 

alltså är etablerade där, i jämförelse med Instagram som man använt i knappt ett år. Facebook 

är också det största sociala mediet idag och dess användningsområden skiljer sig på många 

sätt från Instagram. Jag ansåg det därför befogat att begränsa mig till företagets 

kommunikation på Facebook. För tydlighetens skull beskrivs till följande datainsamlingen för 

de olika metoderna var för sig. 

 

Informantintervju 

Intervju hölls med en nyckelperson på företaget för att få en inblick i hur de ser på 

kommunikation, kommunikationen på Facebook och vilken funktion kanalen fyller för dem. 

Den som intervjuades var informationschef Nina Lindman (Lindman benämns i fortsättningen 

Informationschef Stormossen). Intervjun hölls den 1.2.2015 och platsen var företagets kontor 

i Kvevlax. Urvalet av intervjupersoner i en fallstudie ska vara strategiskt, det vill säga 

relaterat till studiens syfte (Heide & Simonsson 2014, 224). Lindman är högsta ansvariga för 

att leda och koordinera, planera och följa upp företagets informationsverksamhet i sin helhet 

och valdes på basen av detta ut som intervjuperson. Intervjun spelades in och transkriberades i 

efterhand. Intervjun gav en tydligare bild av företagets syn på kommunikationen på Facebook 

och hur mediet används som kommunikationskanal, och gav även upphov till tankar och idéer 

inför den kommande innehållsanalysen. 

 

Insamling av innehåll från Facebooksidan 

För att ytterligare fördjupa mig i företagets kommunikation på Facebook och få en omfattande 

bild av mediets användning som kommunikationskanal gjordes en kvalitativ innehållsanalys 

av Facebooksidan där inlägg som företaget publicerat i form av statusuppdateringar på sidans 

vägg samlades in. Innehållsanalysens syfte var även att studera sidans följare för att se hur de 

interagerar och reagerar på innehåll och kommunikationsinsatser från företaget.  

 Tidsperioden för inlägg, bestående av såväl text som bild, som analyserades var 

från den 01.01.2015 till den 01.02.2016, detta för att få en tydlig bild av hur 

kommunikationen ser ut och vad den består av, och tillräckligt med material att analysera. 

Sammanlagt 133 inlägg analyserades. Inläggen var i huvudsak utformade enligt modellen  
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text + bild, men innehöll även i viss mån länkar och videoklipp. Texterna som analyserades 

var i medeltal 1-5 meningar långa och motivet på bilderna bestod huvudsakligen av olika 

återvinningsmaterial, livsmedel och bilder med anknytning till företaget och dess tjänster. En 

analys gjordes också av de länkar som företaget inkluderat i inläggen för att se vilka 

informationskällor följarna riktas till. Ingen analys eller detaljerad beskrivning av de tekniska 

möjligheter som Facebook erbjuder gjordes, eftersom det för studiens syfte endast var 

relevant att studera språkligt, visuellt och övrigt kommunikativt innehåll.  

 För att undvika att analysera inlägg som potentiellt kunde ha påverkats av 

intervjun valdes inte inlägg som publicerats efter intervjutillfället. Datan från 

innehållsanalysen kodades med ett kodschema som utformats i förväg och kategoriserades 

utifrån olika teman som uppkom, vilka analysen utgår ifrån. Dessa struktureras i i analysen 

upp under rubrikerna Målstyrd och enkelriktad kommunikation, Följarna, Ologisk medielogik 

och Stormossen 2.0.  

   

4.2 Metod – kvalitativ fallstudie 

 

Detta uppsatsarbete har formen av en kvalitativ fallstudie där ett företags kommunikation på 

Facebook har studerats. Kvalitativa metoder är förankrade i en humanistisk kunskapssyn där 

syftet är att tolka och förstå verkligheten i dess sammanhang. I ett material söker man efter 

centrala idéer och föreställningar (Falkheimer 2014, 183), exempelvis angående hur en  

organisation ser på kommunikation. Studieobjektet för fallstudier är samtida fenomen eller 

företeelser i samhället under verkliga förhållanden, och vill besvara frågor om ”hur” och 

”varför” i relation till det som studeras (Larsson 2010, 57). Enligt Heide & Simonsson 

kännetecknas fallstudien bland annat av djupgående studier med hjälp av flera metoder inom 

en eller ett fåtal organisationer (2014, 215). Någon entydig beskrivning av vad begreppet 

fallstudie står för är svår att ge, som författarna konstaterar förknippas det inte med några 

särskilda tekniker eller vetenkapsteoretiska perspektiv. Att fallstudien kombinerar olika 

datainsamlingsmetoder, datatyper och teoretiska perspektiv gynnar ofta såväl studien som 

analysen.  Även studiens teoretiska ramverk vägleder i datainsamling och analys. Det bör 

nämnas att jag inte haft för avsikt att studera företaget i sin helhet, utan enbart intresserat mig 

för det kommunikativa arbetet med sociala medier.  

 Heide & Simonsson beskriver fallstudien som en strategi som karaktäriseras av 

ett antal faktorer. Forskaren fokuserar på ett litet antal enheter som hen vill få detaljerad 

kunskap om, och strävar efter unik, kontextberoende kunskap som relaterar fenomenet till det 
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system eller helhet det är del av. Syftet är inte att kunna uttala sig om en population i stort 

utan resultaten generaliseras till en bredare teori, så kallas analytisk generalisering (2014, 

217ff). I detta fall kan strategisk kommunikation, som handlar om en organisations medvetna 

kommunikationsinsatser för att nå sina mål, ses som det övergripande system och teori som 

kommunikationsstrategier på Facebook är en del av och som denna studie intresserar sig för. 

Inom ramen för fallstudien har två olika metoder för datainsamling tillämpats,  intervju och 

kvalitativ innehållsanalys. Till följande beskrivs dessa. 

 

4.2.1 Moment 1 – Informantintervju 

 

Som ett första steg i studiens materialinsamling och för att inledningsvis bilda mig en 

uppfattning om hur företaget själv ser på närvaron på Facebook gjordes en intervju med 

Stormossens informationschef Nina Lindman. Platsen för intervjun var Lindmans kontor och 

längden på intervjun 1 h och 06 min. Intervjun spelades med informantens tillåtelse in och 

transkriberades i efterhand. 

 Enskilda intervjuer där man intresserar sig för människors uppfattningar om ett 

fenomen används ofta inom medie- och kommunikationsvetenskap, och Larsson (2010, 54) 

menar att personliga intervjuer är att föredra när man vill förstå människors enskilda 

uppfattningar och få en insikt i deras erfarenheter, exempelvis en organisations 

strategitänkande eller de anställdas syn på internkommunikationen. Det övergripande syftet 

med informantintervjun var att få svar på frågeställningen gällande hur företagets 

kommunikation på Facebook ser ut idag och vilken funktion kanalen fyller. Detta är 

information jag endast kunde få genom en informantintervju, det vill säga där den tillfrågade 

berättar om hur något förhåller sig i verkligheten. Intervjun genererade värdefull information 

som i analysen används som utgångspunkt för förslag till hur kommunikationsarbetet på 

Facebook kan utvecklas och göras effektivare. 

 För intervjun användes en intervjumanual med på förhand formulerade frågor 

kring två teman: Kommunikation och Facebook, och till dem underliggande frågor (se bilaga 

1). Inledningsvis ställdes breda bakgrundsfrågor för att sedan gå in på mer konkreta frågor 

(Larsson 2010, 64). En semistrukturerad intervjumanual med öppna frågor där informanten 

fick svara fritt ansågs vara lämpligare än en ostrukturerad då jag på förhand visste vad jag 

ville fråga om, och på så vis kunde fokusera på detta och undvika att informanten gick in på 

ämnen som inte var av intresse för studien.  Även om frågorna följde en logisk ordning i 

manualen besvarades de i praktiken inte i exakt den ordningen, då informanten ibland 
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föregick frågan och besvarade den i samband med något annat som diskuterades. Larsson 

menar att det är viktigt att kunna vara flexibel och inte låsa sig till manualen då syftet ju är att 

skapa ett samtal (2010, 66).  

 Som nämnt var syftet med intervjun att kunna gå på djupet i företagets externa 

kommunikation på Facebook för att besvara frågeställningen om hur kommunikationen ser ut 

idag. Det utskrivna materialet analyserades och tolkades sedan utifrån för studien relevanta 

teorier och organiserades utifrån nyckelord och teman som framträdde. Det låg även i 

uppsatsens syfte att relatera informantsvaren till utfallen av innehållsanalysen på Facebook 

och genomföra jämförelser utifrån svaren för att skapa en heltäckande bild av 

forskningsområdet. 

4.2.2 Moment  2 – Kvalitativ innehållsanalys av Facebooksida 

 

Utifrån intervju och styrdokument i form av företagets Informationsplan 2016  fick jag en 

bättre förståelse för hur företaget tänker kring närvaron på Facebook och mediet som 

kommunikationskanal. Som nästa steg syftade innehållsanalysen av företagets Facebooksida 

till att fördjupa denna förståelse och generera ny kunskap om kommunikationens innehåll och 

utformning. Detta låg även till grund för att kunna besvara frågeställning två och tre, det vill 

säga i vilken grad kommunikationen är anpassad till mediet och hur  företaget kan utveckla 

sin närvaro på Facebook för att uppnå en effektivare kommunikation med kommuninvånarna. 

Då intervjun som metod påverkas av en rad faktorer, inte minst på grund av den sociala 

situation den utspelas i, är det bra att kombinera den med andra metoder (von Platen & Young 

2014, 28). Medan intervjun utgick från företagets syn på kommunikationen tillät 

innehållsanalysen mig att studera innehållet på Facebooksidan och bilda mig en uppfattning 

om detta med en utomståendes ögon.  

 Genom att använda innehållsanalys som metod vill man enkelt uttryckt besvara 

frågan: vad handlar detta innehåll om? I detta fall är det inlägg på företagets Facebooksida 

som utgör innehåll och analysobjekt. Innehållsanalys indelas grovt i två huvudtyper, 

kvantitativ och kvalitativ. Medan den tidigare handlar om att få konkreta svar baserade på 

kvantifiering, det vill säga att man räknar förekomsten av olika enheter och teman och utgår 

från att mängden eller förekomsten säger något om styrkan i budskapet, resulterar den senare i 

beskrivning och förståelse, där man intresserar sig för sammanhang pch struktur. Metoden 

används för att analysera innehållet i olika texter, t.ex. inlägg på Facebook, för att kartlägga 

och tolka budskap, avsikter  eller meningsstrukturer (Krippendorff 2013, 23). Det handlar inte 

om att räkna eller mäta, utan om tolkningar och analyser. Förståelsen för innehållet i inläggen 
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är det det centrala i den kvalitativa innehållsanalysen och metoden lämpar sig när man söker 

efter ett bakomliggande tema i materialet. För uppsatsens syfte är en kvalitativ innehållsanalys 

därför relevant för att undersöka hur en organisation använder Facebook i sin externa 

kommunikation, då jag strävat efter att få svar på frågor som ”hur” och ”varför”.  

 Som metod kan innehållsanalys användas med antingen kvantitativ eller 

kvalitativ data, och vidare med antingen en induktiv eller deduktiv ansats. Vad man väljer 

bestäms av studiens syfte. I denna studie används den deduktiva ansatsen, vilken används när 

man har tidigare kunskap om fenomenet och syftet är att testa en teori eller modell. 

 Innehållsanalys är en flexibel metod, det finns inga simpla riktlinjer för hur 

dataanalys, inget “rätt sätt”, vilket gör metod och framför allt beskrivning av analysförfarande 

utmanande för forskaren. Den framskrider inte på ett linjärt sätt och är inte lika standardiserad 

och strikt som kvantitativ innehållsanalys. Kännetecknande för metoden är däremot att den är 

flexibel och tillåter att upplägget ändrar under genomförandet.Tolkningen som sker genom en 

systematisk kategorisering av teman och mönster behöver ändå följa ett på förhand bestämt 

system för kodning vilket syftar till att fastställa innehållet i form av förutbestämda kategorier 

(Krippendorff 2013).  

 Tillvägagångssättet för att analysera medieinnehållet har följt Carneys 

analytiska abstraktionsstege som den beskrivs av Eksell & Thelander (2014). Stegen beskriver 

det kvalitativa analysarbetet som systematiskt, bestående av tre steg (Eksell & Thelander 

2014, 202ff). 

 

1. Summera och förpacka empirin 

I första steget skapas texter att jobba med under analysarbetet, i detta fall inlägg i form av 

statusuppdateringar från företagets Facebooksida. Därefter påbörjas kodningen, där relevanta 

kodkategorier identifieras och provas ut. Här användes så kallade a priori-kategorier, där jag 

utgick från tidigare teorier, begrepp och frågor utgående från ett deduktivt förhållningssätt. 

I kodningen och kategoriseringen av Facebookinläggen har jag inledningsvis närläst 

textflödet, och sedan kodat det i termer av teman och ämnen som framkommit ur materialet 

för att belysa vad som kommuniceras. Datainsamlingen har varit förankrad i frågeställningar 

och för studien viktiga teoretiska perspektiv och skett systematiskt med ett kodschema där jag 

ställt frågor till texterna baserat på syfte och frågeställningar och bland annat markerat 

nyckelord. Jag har även inspirerats av Wells (2015) länkanalys och undersökt vad företaget 

länkar till i inläggen, om länkarna är interna eller externa.  
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 Innehållsanalysen syftade till att identifiera allmänna kommunikationsmönster. 

Inläggen numrerades och kodades i ett Excel-blad utifrån innehåll och utformning, 

användningen av länkar i statusuppdateringar, interaktiva egenskaper (uppmanar/inbjuder  

inläggen följarna till deltagande och aktiviteter), tilltal i inläggen (monolog eller dialog) och 

följarnas interaktion och respons (kommentarer, gillningar, delningar). Syftet med detta steg 

var att hitta mönster som kan förklara och sammanfatta större delar av materialet. Här är det 

också relevant att reflektera över vad som inte förekommer i texten, på så vis kan även det 

frånvarande bli en del av analysen. Processen med utprovning av kodkategorier var arbetsam 

och flera olika kodkategorier utprovades innan jag hittade de som kunde beskriva innehållet 

på ett meningsfullt sätt. Utifrån dessa skapades kategorier av intressanta teman som 

framträdde. 

 

2. Återförpacka och aggregera empirin 

Här synliggörs teman och mönster i materialet, forskaren söker efter relationer och 

förhållanden i det. Genom att relatera kodkategorierna till varandra söker man skapa en 

helhetsbild. Istället för att läsa materialet fall för fall är återkommande teman det man 

fokuserar på. Analytiska teman börjar framträda och man sätter preliminära rubriker. 

Processen gick från en en väldigt detaljrik nivå där varje inlägg närstuderades till att jag så 

småningom kunde börja urskilja tydliga mönster och teman i materialet på en mer 

övergripande nivå och relatera detta till teorin. 

 

3. Utveckla ett förklarande ramverk 

I sista steget undersöks och kontrolleras de antaganden man formulerat i föregående steg 

(exempelvis relationen mellan olika kategorier) för att synliggöra djupstrukturen i materialet 

och därmed kunna skapa ett förklarande ramverk. Teman och mönster tydliggörs ytterligare 

och oväsentliga spår sorteras bort. Analysen utgår i min studie från fyra övergripande teman 

som uppkom, vilka jag i analyskapitlet rubricerat Målstyrd och enkelriktad kommunikation, 

Följarna, Ologisk medielogik och Stormossen 2.0. Man kan likna urvalet av teman vid det att 

man ställer in skärpan på en kamera och fokuserar på det centrala. Här urskiljs dimensioner i 

materialet som går att integrera i ett förklarande ramverk. Hur man än går till väga för att 

välja ut dimensionerna är det viktiga här att kunna välja ut viktiga egenskaper i materialet och 

betona dessa för att skapa mönster. Oavsett vad man väljer att betona är poängen att det går 

att jämföra det egna materialet med den teori och tidigare forskning som studien utgår från. 



21 
 

Det man redan vet om ämnet ställs i relation till det man själv utfört för att tydliggöra 

kunskapsbidraget.  

 

4.3 Metodreflektioner  
 

I forskning, speciellt kvantitativ, är det vanligt att man diskuterar begreppen validitet och 

reliabilitet för att avgöra forskningens kvalitet. Det vill säga att undersökningen är giltig och 

verkligen undersöker det den avsett och att den är tillförlitlig, att materialet bearbetas på ett 

korrekt sätt (Ekström & Larsson 2010, 76f). Att applicera dessa på kvalitativ forskning är 

enligt Heide & Simonsson problematiskt på flera sätt då kvalitetskriterierna utgår från 

positivistisk, kvantitativ forskning. Det väsentliga är enligt författarna att det finns en 

ingående diskussion om metodologiska styrkor och svagheter och vilka slutsatser som är 

möjliga att generera, för att visa på en reflexiv medvetenhet (2014, 222ff). I följande 

metodreflektion utgår jag från de kvalitetskriterier för kvalitativ forskning som författarna tar 

upp.   

 En detaljerad beskrivning av analysprocessen (se kap. 4) är nödvändigt för att 

uppnå trovärdighet i resultaten. Kvalitativ innehållsanalys kännetecknas av flexibilitet, det 

finns inget ”rätt sätt” att utföra analysen på och som forskare har man därför frihet att utforma 

metoden på det sätt som passar studiens syfte. Avsaknaden av tydliga riktlinjer gör samtidigt 

att metoden blir en utmaning för forskaren, då det inte finns några strikta regler att gå efter 

måste man skapa egna – som dessutom måste generera kvalitativa resultat. Metoden 

förutsätter dock ett på förhand bestämt system för kodning som syftar till att fastställa 

innehållet i teman och mönster. Detta är en arbetsam process och det tog tid att hitta de 

kodkategorier som på ett meningsfullt sätt beskriver medieinnehållet. Det centrala här är att 

ha studiens syfte och frågeställningar som ledstjärna och påminna sig om vad det är man 

undersöker och vad man vill ha svar på och utforma analysförfarandet i enlighet med detta. 

Här vägledde även studiens teoretiska ramverk då jag utgick från ett deduktivt 

förhållningssätt, trovärdigheten bestäms därmed också av hur rimliga tolkningarna bedöms 

vara utifrån deras förankring i teori och tidigare forskning. 

 Att kunna forma metoden själv ser jag även som en fördel och styrka då det 

möjliggör att man kan fånga in det som är av intresse för studien på ett effektivt sätt, som när 

jag lade till länkanalysen för att kunna se vilka informationsresurser företaget använder i sin 

kommunikation. Att kombinera flera metoder, så kallad triangulering, gynnar även studien 

och gör resultaten mera tillförlitliga då det empiriska materialet kommer ifrån fler källor och 



22 
 

dessa kan ställas mot varandra. Informantsvaren ställdes i denna studie mot utfallen av 

innehållsanalysen för att kunna göra vissa jämförelser.Vad gäller urval av inlägg  ingår som 

nämnt inte inlägg som publicerats efter intervjutillfället i analysen, detta för att undvika 

eventuell påverkan av intervjun. Intervjun spelades in och transkriberades och informanten 

fick läsa en utskrift av det material som används i studien, således minimerades 

metodproblem i form av missuppfattningar när jag ordagrannt kunnat citera informanten och 

denne även kontrollerat texten. 

 von Platen och Young (2014, 30ff) skriver om vad man bör ha i åtanke och vilka 

specifika villkor som gäller när man intervjuar personer i chefspositioner som arbetar med 

kommunikation. Begränsningar i tid och tillgänglighet och maktasymmetri mellan student och 

intervjuperson är några. Den formella chefsrollen och det ansvar och förpliktelser den medför 

kan också påverka intervjun i fråga om karaktär och öppenhet. Dessa är omständigheter vilka 

man som student som granskar en organisation behöver vara medveten om och kunna förhålla 

sig till för att intervjun ska kunna bidra till en bättre förståelse för det som studeras. Jag 

upplevde intervjusituationen som öppen och att vi hade en gemensam förståelse för syftet med 

intervjun där intervjupersonen kunde svara ärligt på frågorna och inte var för bunden av sin 

roll. Jag var även flexibel tidsmässigt när det visade sig att en dubbelbokning skett och erbjöd 

informanten att träffas på en tid som passade henne. Slutligen erbjöds informanten att få ta del 

av en utskrift av det material från intervjun som används i studien för att säkerställa att inga 

missuppfattningar skett. Min mening är därför att intervjun genererade kvalitativ och tät 

(Ekström & Larsson 2010, 77)  data som gav en riktig och djup bild av den kommunikativa 

kontext som studeras. 

 Denna studie har formen av en fallstudie där en organisation studeras. De 

resultat studien genererar kan därför inte göra anspråk på att vara statistiskt representativa och 

gälla en större population. Generaliseringarna har istället en teoretisk karaktär och ger 

kunskap om grundläggande egenskaper och strukturer (Ekström & Larsson 2010, 18). Syftet 

har varit att fördjupa mig i ett företags kommunikation för att skapa unik kunskap om just 

detta fall. Vad gäller överförbarhet kan resultaten alltså inte tillämpas på alla företag men kan 

eventuellt säga något om de digitala utmaningar som företag i offentlig verksamhet möter när 

de kommunicerar via sociala medier och problematiken med att anpassa sig till dessa.  

 Resultatens tillförlitlighet som gäller huruvida tolkningarna gjorts på ett korrekt 

sätt påverkas bland annat av forskarens förförståelse för det som studeras. De val av teorier 

som görs och materialets tolkning speglar forskarens bakgrund och intressen (Heide & 

Simonsson 2014, 220). I denna studie är det mina tolkningar av medieinnehållet och min 



23 
 

förkunskap jag framför allt erhållit som student på programmet för medie- och 

kommunikationsvetenskap som påverkar vilka tolkningar som görs och gör att jag tolkar 

annorlunda än vad någon som inte studerar strategisk kommunikation skulle göra. Att jag är 

insatt i teori och tidigare forskning och kan stöda mina resonemang på dessa tillför däremot en 

objektivitet som gör att resultaten kan anses trovärdiga.  

 Slutligen förutsätter resultatens objektivitet att forskaren kan hålla sig neutral 

och inte färga empirin med egen förförståelse. Här kan triangulering fungera som en teknik 

för att undersöka bekräftelsebarheten, huruvida man lyckats fånga ”sanningen”. Det hade 

också varit möjligt att låta det studerade företaget ta del av hur tolkningen av materialet går 

till och stämma av resultat och tolkningar med dem, så kallad deltagarvalidering  (Heide & 

Simonsson 2014, 222). Missförstånd vad gäller intervjun undveks genom att informanten fick 

kontrollera texten i efterhand, och löpande under intervjuns gång gjordes också avstämningar 

och förtydlignden om något uppfattades som oklart i det informanten sa.  

 

 

5 Resultat och analys 

I inledningen av denna studie diskuterades hur intresset för att integrera sociala medier i 

kommunikationsplanen ökat kraftigt bland organisationer världen över de senaste åren. 

Utvecklingen kan bland annat förklaras med de sociala mediernas snabba framfart i det 

digitala medielandskapet och stora popularitet bland användare. Social mediestrategi har i 

samband med detta blivit ett högt prioriterat begrepp, men forskning visar att företag kämpar 

med att tillämpa dessa i det praktiska kommunikationsarbetet och att det råder en okunskap 

om sociala mediers underliggande principer och mekanismer. I denna studie har intresset varit 

att studera hur ett i detta fall kommunägt företag hanterar Facebook som 

kommunikationskanal, och att se huruvida man anpassat kommunikationen till mediet. I  

analysavsnittet presenteras och analyseras med hjälp av fallstudiens teoretiska ramverk det 

empiriska material som insamlats genom intervju och innehållsanalys. Syftet har varit att 

studera företagets kommunikation på Facebook för att på så vis skapa förståelse för hur 

mediet kan användas som kommunikationskanal för att uppnå effektiv och engagerande 

kommunikation med företagets målgrupper. 
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5.1 Målstyrd och enkelriktad kommunikation 

 
I temat presenteras resultat och analys från intervju och innehållsanalys gällande hur 

företagets kommunikation på Facebook ser ut. Temat behandlar Facebooksidans innehåll och 

utformning, företagets syn på kommunikation och de strategier man tillämpar för 

kommunikationen.  

 

Innehållet på Facebooksidan och länkanalys 

Inledningsvis ville jag skapa mig en bild av vad innehållet i inläggen bestod av på en manifest 

nivå, det vill säga det faktiska innehållet som man kan se med blotta ögat. Tre tydliga 

kategorier av innehåll uppkom vid innehållsanalysen av inläggen och dessa har delats in enligt 

följande: Stormossen informerar, Stormossen tipsar och Aktuellt. Under Stormossen 

informerar hittas information om sådant som rör sortering och återvinning, företagets tjänster, 

tävlingar, kampanjer och övrig info om företaget och sådant som berör dess verksamhet. 

Kategorin Stormossen tipsar utgörs främst av hållbarhets- och sorteringstips. Slutligen 

informeras i kategorin Aktuellt om aktuella händelser som tävlingar och kampanjer, tjänster, 

samt nyheter om företaget, anställda och andra nyheter som berör företagets verksamhet. 

Figur 3-5 i bilaga 2 ger exempel på inlägg ur de tre kategorierna. Det är tydligt att företaget 

följer informationsplanen för innehållet, i vilken det fastslås att innehåll och budskap på 

Facebooksidan ska utgöras av sortering, tjänster och händelser (Stormossens Informationsplan 

2016).Vad gäller innehållets utformning strävar man efter att det ska vara trevligt, intressant 

och lättillgängligt (Informationschef, Stormossen 2016). 

 En länkanalys gjordes också med inspiration av Wells (2015) studie. Det jag 

tittade på var i likhet med Wells om länkarna var interna eller externa, det vill säga om de 

riktades och hänvisade följare till företagets hemsida, Facebooksida eller nyhetsartikel om 

företaget eller om de riktades till någon annan webbsida som inte på något synbart sätt var 

förknippad med företaget. Syftet med länkanalysen var att skapa förståelse för vilka 

informationsresurser användningen av länkar utgick ifrån. Av 133 inlägg var det 35 som 

innehöll länkar och därmed kunde kodas. Av dessa var majoriteten interna länkar; 23 länkade 

direkt till hemsidan, medan resten riktades till artiklar eller andra webbsidor där företaget 

omskrivs. Ett fåtal länkar var externa, exempelvis länkar till bloggar eller artiklar som inte var 

förknippade med företaget, men vars innehåll bestod av ämnen som berör företagets 

verksamhet och intresseområden. I likhet med Wells resultat är användningen av länkar med 

andra ord främst ett sätt att hänvisa till redan existerande information från företaget självt, och 

i mindre omfattning ett sätt att rikta följare till information och källor utanför företaget.  
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Synen på och syfte med kommunikation 

Synen på kommunikation lägger som nämndes i teorikapitlet grunden för det strategiska 

arbetet med kommunikationen i en organisation, detta innefattar även de sociala medierna.  I 

Stormossens fall utgår man huvudsakligen från företagets villkor och ett organisatoriskt 

perspektiv. Fokus är på att kommunikationen ska vara målstyrd och baseras på de centrala 

budskapen för att vara till nytta för företaget (Informationschef, Stormossen 2016). I 

samhällskommunikationen med invånarna är fokus på att sprida information som når ut till 

många vilket förverkligas genom masskommunikation via olika trycksaker, exempelvis 

kalender och kundtidning. Modellen för kommunikation följer långt ett sändare-mottagare 

perspektiv: 

Om vårt mål då är att få rent bioavfall i tillräckliga mängder, då måste vi omsätta det i 

något slags budskap som vi får ut via någon kanal, där det finns lämpliga läsare som 

kanske är beredda att ändra sina vanor (Informationschef, Stormossen 2016).  

 

Detta syns även i hur man kommunicerar på Facebook. Kanalen används främst för att uppnå 

och gagna organisatoriska mål och skapa synlighet för företaget, vilket också fastslås i 

styrdokumentet för informationsverksamheten. Innehållet i alla inläggskategorier består i 

huvudsak av organisationsrelaterade ämnen och Facebooksidan ska fungera som ett 

komplement till hemsidan (Stormossens informationsplan 2016). Målgruppernas behov och 

preferenser är i relation till de organisatoriska målen inte lika framträdande i företagets syn på 

kommunikation. Paralleller kan dras till vad Wells (2015) benämner gammal (dutiful) 

informationsstil, vars tankesätt utgår från att sprida strategiska budskap till en publik av 

mottagare i jämförelse med en ung (actualizing) informationsstil som uppmuntrar till utbyte 

bland aktiva deltagare. Vidare kan balansen mellan de organisatoriska intressena å ena sidan 

och deltagande och samhällsengagemang å den andra sägas vara asymmetriskt, för att koppla 

till Macnamara & Zerfass (2013) tankar om vikten av balans i kommunikationen på sociala 

medier. 

 Med utgångspunkt i Grunigs pr-modeller kan företaget sägas följa en 

kombination av informationsmodellen och den asymmetriska tvåvägsmodellen (Falkheimer & 

Heide 2007). Syftet med kommunikationen är såväl informationsspridning som övertalning 

genom vetenskapliga bevis, exempelvis när man i ett inlägg skriver: ”Visste du att ett höghus 

producerar ca 91 kg bioavfall i veckan? Det motsvarar energimängden som behövs för att 

köra 45 fulla diskmaskiner”. Den önskvärda effekten med kommunikationen är att nå ut, och 

samtidigt åstadkomma en förändring i vanor och attityder vilket citatet ovan visar. Man vill 

motivera människor i en viss riktning, något som enligt Kraft & Strandberg (2007) är 
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utmärkande för samhällskommunikation och social marknadsföring. Envägskommunikation 

med ett sändare-mottagare perspektiv dominerar som sagt även om det självklart är möjligt 

för följarna att ge återkoppling via Facebooksidan. Innehållsplaneringen med bestämda teman 

för Facebooksidan som görs på förhand tillsammans med en reklambyrå ger dock liten eller 

ingen möjlighet för följarna att påverka innehållet, sidan kan snarare liknas vid en 

förvaringsbehållare som lagrar och förser följarna med information som berör företaget. 

 

Strategi för kommunikationen 

Företaget utgår från ett organisatoriskt perspektiv på kommunikation och tillämpar också i 

huvudsak en inifrånstrategi, som den beskrivs av Larsson (2008) för kommunikationen på 

Facebook, detta framkommer under intervjun och går även att utläsa ur det styrdokument för 

informationsverksamheten som används som material i studien. Man tar initiativ till och 

sprider information på egna villkor och tyngdpunkten ligger på envägskommunikation. 

Strategin utgår från att gynna företaget och stöda de centrala budskapen, vilket förverkligas 

genom en kombination av påverkan, övertalning och upplysning. Strategins fokus på 

måluppfyllelse syns i följande citat: 

Det jag tycker fattas är länken mellan informationsplanen och det som syns på 

Facebook, det vill säga länken mellan vår strategi, våra målsättningar och våra centrala 

budskap är lite sådär - än så länge bygger det inte på informationsplanen vilket det 

borde göra. Det saknas någon bit för att det ska bli riktigt bra, för att det ska gagna våra 

målsättningar, skulle säga att det inte ännu på det sättet är målstyrt. Där skulle en 

strategi för det mediet vara på sin plats (Informationschef, Stormossen 2016).  
 

En skild strategi för de sociala medierna finns i nuläget inte även om tankar på en sådan har 

väckts. Enligt teorin borde strategier för sociala medier utgå ifrån ett användarperspektiv och 

baseras på deltagande och dialog, även om forskning (Klinger 2013; Wells 2015) visar att 

motsatsen gäller för många företag som fortsätter att använda ”gamla” 

kommunikationsstrategier i sociala medier. Strategin behöver förstås som Macnamara & 

Zerfass (2013) påpekar vara effektiv och målinriktad, men företaget får inte glömma bort de 

man vill kommunicera med. Som nämndes i teorikapitlet växer kravet på 

samhällsengagemang och ett aktivt lyssnande när det gäller strategier för sociala medier, 

mediet bör inte i första hand ses som ett kampanjverktyg. Att skapa förståelse för följarnas 

behov och motiv för interaktion med företaget blir därför en viktig del av en framtida strategi 

för företagets kommunikation på Facebook.  
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5.2 Följarna 
 

För att besvara frågan om hur följarnas interaktion med företaget ser ut har jag granskat 

inläggens kommentarsfält och tittat på vad kommentarerna består av och hur man 

kommenterar. En granskning av sidans gilla- och delningsfunktioner har gett fingervisningar 

om hur aktiva respektive passiva användarna av sidan är. Analys av hur företaget förhåller sig 

till följarna och vilket interaktionssätt man använder kopplas också samman med detta avsnitt. 

Temat delas i analysen upp i tre underteman som framkom i materialet: Den passiva följaren,  

Den själv-presenterande följaren och Den otydliga följaren. 

 

Den passiva följaren 

 

Källan till inläggen, avsändaren, är uteslutande företaget själv. Inget av inläggen som 

analyserats har en användare/följare av sidan som avsändare, detta trots att möjligheten att 

skriva ett inlägg på sidan finns. Ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv är 

kommunikationen på sidan alltså ojämlik, envägskommunikation dominerar och det framgår 

tydligt vem som är sändare och mottagare av information. Följarna är i huvudsak passiva 

mottagare av budskap. Här kan man med andra ord igen dra kopplingar till Grunigs 

asymmetriska modeller (Falkheimer & Heide 2007). Vad gäller respons på inläggen så 

förekommer förvisso kommentarer i någon mån, dock är majoriteten av de inlägg som 

analyserades inte besvarade med kommentarer. Ett fåtal av inläggen (10 st) har delats vidare, 

så även i mån av spridning och delande kan sidans följare snarast konstateras vara passiva 

användare än aktiva deltagare och skapare av innehåll (Fuchs 2013). Orsaken till detta kan 

vara att innehållet inte upplevs intressant eller engagerande. Företaget har sett potentialen med 

ett innehåll som lockar till spridning: 

En stor möjlighet (med sociala medier) är att det ligger så i tiden, och har du bra 

material upplever jag att du väldigt snabbt kan nå väldigt många människor med ditt 

budskap, om du gör det på rätt sätt. Du kan betala mer för synlighet men det är ändå en 

ganska kostnadseffektiv kanal om du får det att sprida sig (Informationschef, 

Stormossen, 2016). 

 

Att enbart utgå ifrån hur aktiva följarna är att kommentera, gilla och dela som ett mått på 

deras engagemang är ändå något snävt. Carlsson (2010, 109f) menar att utebliven dialog inte 

behöver vara detsamma som en oengagerad publik, utan att användarna helt enkelt tillhör vad 

hon menar är den vanligaste kategorin på sociala medier – åskådarna. En del kommenterar 

inte om ämnet inte känns ytterst angeläget, eller så är man ovan med att kommentera. Vidare 

menar Carlsson att det väsentliga är att användarna tar del av innehållet, att man når ut och 
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visar att man är tillgänglig och besvarar de kommentarer och frågor man får för att inte förlora 

förtroende.  

 

Den själv-presenterande följaren 

 

Vid analysen av kommentarerna stod den kategori som i kodschemat kallas ”Egna 

åsikter/erfarenheter” ut väldigt tydligt och utgör majoriteten av kommentarerna på sidan. Med 

detta menas att sidans följare i huvudsak kommenterar ett inlägg för att få säga sin mening om 

det aktuella ämnet och delge sin ståndpunkt, och för att dela med sig av personliga 

erfarenheter. Figur 6 ger exempel på detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figur 6. Kommentarer ur kategorin ”Egna åsikter/erfarenheter”. 

 

Orsaken till denna typ av kommentarer kan förklaras med behovet av själv-presentation 

genom själv-avslöjande (Haenlein & Kaplan 2010). Följarna kommenterar i enlighet med den 

bild de vill upprätthålla om sig själva som personer och hur de vill att andra uppfattar dem. 

Som figur 1 visar kan detta handla om att man ser sig själv som en ansvarsfull medborgare 

som bryr sig om miljön. Dessa själv-avslöjanden där man delger personlig information om sig 

själv sker troligtvis ofta omedvetet när man reagerar på innehållet i ett inlägg. Men man kan 

också argumentera för att kommentarerna är ett tecken på en form av deltagande, och att de 

visar på den demokratiska aspekten som är en av samhällskommunikationens hörnstenar. 

Samtidigt som kommentarerna är själv-presenterande är det också demokratiskt då följarna 

har möjlighet att hävda sina åsikter och intressen i kommunikationsprocessen, en av 

samhällskommunikationens viktigaste funktioner (Kraft & Strandberg 2007).  

 Att engagemang för kommunikationen enkelt väcks genom känslor blir också 

tydligt när några av de ”populäraste” inläggen (med över 100 gilla-markeringar) studeras 

närmare. Gemensamma nämnare för dessa är att de har hållbar utveckling/miljö som tema, 

ämnen som väcker känslor och där det finns motstridiga åsikter. Möjligheten att förstärka och 
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skapa en positiv bild av sig själv genom att delge sina åsikter, kunskap och erfarenheter lockar 

troligtvis följarna att kommentera dessa inlägg. Slutligen visar analysen att följarna gärna 

gillar och delar inlägg som ligger nära och berör dem själva personligt och lokalt (t.ex. 

Ekobilen) och sådant de lätt kan känna igen sig i och relatera till.  

 

Den otydliga följaren 

 

I nuläget består alla innehållskategorier av inlägg huvudsakligen av information, vilket med 

koppling till Wells (2015) resonemang tyder på att företaget i huvudsak ser följarna som 

medlemmar som ska förses med organisationsspecifik information. Man utgår ifrån att 

följarna är intresserade att ta del av informationen om företaget. Wells jämför detta med en 

Facebookvän som enbart uppdaterar om sig själv, något som snabbt skulle bli tråkigt. 

Information har givetvis en central funktion i samhällskommunikationen (Kraft & Strandberg 

2007) och utgör en viktig del av innehållet, men en ensidig informationsspridning skapar inte 

engagemang och strider enligt teorin mot sociala mediers logik. Följarna blir genom detta en 

ansiktslös masspublik, vilket tyder på att företaget inte har någon tydlig bild av vem följarna 

är och vem det är man försöker nå ut till, eller varför de är intresserade av att följa sidan. På 

frågan om vad de tror att följarna är intresserade av att ta del av på Facebooksidan svarar 

informanten: 

Vill de månne ta del av det som vi vill att de ska ta del av, går det hand i hand? Vi vet 

nog inte vad de skulle vilja ha. Det är inget vi har frågat upp. Det är en av bitarna som 

är väldigt väsentligt för att bygga upp en strategi för sociala medier - vad vill de? 

(Informationschef, Stormossen 2016).  

 

Man är med andra ord medvetna om att följarnas behov behöver tas i beaktande i 

kommunikationen, även om det hittills inte prioriterats. Målgruppen är därtill något oklar, i 

företagets informationsplan fastslås att målgruppen för Facebook är ”alla”. Man säger sig ha 

en känsla av att man inte når ut till de yngre publikerna, men detta är inget man gjort någon 

undersökning på (Informationschef, Stormossen 2016). Här går det att dra kopplingar till 

informationsmodellen vars brister sägs vara en oklar målgrupp och en avsaknad av 

målgruppsanpassning vilket gör den oeffektiv (Falkheimer & Heide 2007). 

 

5.3 Ologisk medielogik 
 

I temat diskuteras, mot bakgrund av det analysen visat hittills, huruvida företagets 

Facebookkommunikation är förenligt med en social medielogik. Här har jag sett  på faktorer 
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som tilltal, om innehållet är monologiskt eller dialogiskt och om man i inläggen bjuder in till 

deltagande och interaktion och i så fall hur. 

 På frågan om i vilken grad kommunikationen och innehållet på Facebooksidan 

är utformat enligt mediet kan jag konstatera att det i ganska låg utsträckning är anpassat till 

den sociala medielogikens underliggande normer, principer och praktiker. Man följer 

modellen för ‘push’ media, det vill säga innehåll och budskap sänds ut till (mass)följarna via 

sidan (i likhet med ett tv-program), i kontrast till ‘pull’ media där användaren själv efterfrågar 

en specifik sak (Klinger 2013). Mediets möjlighet till tvåvägskommunikation utnyttjas 

marginalt, sidan är i huvudsak en kanal för envägsinformation och en-till-många 

kommunikation (Klinger 2013; Macnamara & Zerfass 2013). En trolig orsak till detta är 

okunskap om mediet och vilken kommunikations- och informationsstil som “går hem” här, 

vilket forskningen på området stöder. Informationschefen motiverar valet att outsourca 

hanteringen av Facebooksidans innehåll och uppdatering på följande sätt: 

Det har känts bra att välja duktiga samarbetspartners som är väldigt inne i den digitala 

världen, så att de kan ge goda råd åt oss så vi inte behöver ha allt kunnande själv, för 

det är en så snabb värld på något vis där det händer saker hela tiden, man kan 

egentligen inte kunna allt. Vi kan inte vara experter på sociala medier för det finns så 

mycket annat vi behöver vara experter på också (Informationschef, Stormossen, 2016). 

 

Här syns det ökade behovet av att vara närvarande i sociala medier som nämndes i 

inledningen. Även om företaget erkänner att de inte har tillräcklig kunskap om medierna så 

upplevs de som en viktig del av kommunikationen.  

 Även om företaget uppfattar dialog och direktkommunikationen med följarna 

som Facebook möjliggör som något positivt, så visar analysen att försöken till att öppna upp 

för dialog och inbjuda till interaktions- och aktivitetsförslag är begränsade. I inläggen används 

i huvudsak monolog och tilltalet är av det informerande, uppmanande slaget och ofta enligt 

modellen Visste du att, Har du tänkt på att, Du kommer väl ihåg att. 

 Hur försöker man då uppmuntra användarna till deltagande och utbyte, går det 

att se några försök till att involvera och engagera dem i enlighet med social medielogik? Det 

finns en del tendenser hos företaget att vilja fokusera mer på deltagande genom 

samhällsengagemang och aktivare lyssna på sina följare, för att koppla till Macnamara & 

Zerfass resonemang (2013). Följande citat visar att man tänkt på hur man kan skapa mervärde 

och deltagande genom kommunikationen: 

Det är en utmaning när det kommer till kanaler som Facebook och instagram - vad får 

någon ut av att gilla ett avfallsbolag, what’s in it for me? Vi förstår att det finns annat i 

livet än att sortera rätt. Så att där bli så trevlig och ha så intressant material att folk 

gärna vill följa oss, eller ha jippon, tävlingar, där man ska tycka till, ha någon aktivitet. 
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Vi har inte haft så mycket sådant hittills men något mervärde borde man skapa för att 

någon ska vilja följa sidan (Informationschef, Stormossen 2016). 

 

Företaget är på rätt spår här, även teorin lyfter fram att ett intressant innehåll som lockar till 

spridning och som människor vill ta del av är nödvändigt för att kommunikationen ska 

engagera, i jämförelse med ett som är låst till en plats och statiskt till formen (information på 

en hemsida t.ex.) för vilket intresset från allmänheten förblir svalt (Ford m.fl.2013).  

 Man har även tänkt på möjligheten att ge personalen en större roll i 

kommunikationen och använda dem som resurs för att synliggöra deras arbetsuppgifter och på 

så vis  låta människor komma mer under ytan. Detta visar på att man är beredda att släppa lite 

på kontrollen för att låta människor komma närmare företaget. För detta krävs det dock att 

företaget verkligen satsar på att förändra sin kommunikation och vågar tänka på nya sätt. En 

viss återhållsamhet inför allt det nya och att förlora kontrollen över kommunikationen kan 

bland annat utläsas i följande uttryckssätt som informanten använder under intervjun: 

Tillika är vi lite oroliga - hur är det om vi släpper det helt fritt, vem som helst i 

personalen kan vara administratör. Blir det vilda västern? 

Man får hålla sig i hatten, det händer så mycket saker. 

Det är en utmaning i det här enorma träsket av massor med sociala mediekanaler. 

(Informationschef, Stormossen 2016) 

 

Det här visar att man tänkt på hur man kan anpassa kommunikationen till mediet, även om en 

viss oro för förändringar tycks manifesteras med hjälp av dessa metaforer. Stormossen är ett 

kommunägt företag för vilken ansvarsfullhet och att upprätthålla en god service till invånarna 

är centralt. Detta fokus på ansvar och service och de begränsningar som det till viss del skapar 

påverkar troligtvis hur man kommunicerar i sociala medier och hur man förhåller sig till dem. 

 

5.4 Stormossen 2.0 

 
Här diskuterar och besvarar jag studiens tredje frågeställning: Hur kan fallföretaget utveckla 

sin närvaro på Facebook för att uppnå en effektiv kommunikation med sina följare? Med 

utgångspunkt i tidigare teman och utifrån teorin diskuteras hur kommunikationen kan 

utvecklas för att vara mer anpassad till mediet och därmed bli effektivare. Analysen har så 

långt visat att företaget utgår ifrån en inifrånstrategi för sin kommunikation på Facebook, där 

informationsspridning och envägskommunikation dominerar i jämförelse med de försök till 

deltagande och dialog som företaget intierar. Utifrån en social medielogik bör ett företag utgå 

från ett användarperspektiv och skapa innehåll som användarna gärna delar vidare och 

kommenterar (Ford m.fl. 2013). Envägsbudskap och informationsspridning strider däremot 
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mot social medielogik. Företaget behöver därför fundera över hur de kan anpassa sin 

kommuikation bättre till den nya medielogikens principer och mekanismer. 

 Det går att urskilja en obalans mellan de insatser som görs för att uppnå 

företagets mål och det som görs för att involvera invånarna i kommunikationen.Van Dijck 

(2012) menar att mjuka värden borde styra när företaget mäter värdet av kommunikationen på 

Facebook, det vill säga att man inte ser plattformen som ett kampanjverktyg och reklampelare 

utan som ett sätt att bygga upp en positiv bild av den egna verksamheten och ett gott rykte 

genom god service, kundnöjdhet och nätverkande med sina följare. Stormossen bör därför inte 

tänka på följarna i enbart siffror och kvantitativa värden utan se fördelarna ett gott rykte som 

hjälpsamhet och god kundservice för med sig.  

 Då en av de viktigaste målsättningarna för företaget är just nöjda kunder bör 

man fundera på hur man kan uppfylla detta via Facebook genom att utgå mer även ifrån 

kunderna och varför de kan tänkas vilja interagera med företaget, något som i nuläget är lite 

oklart. Ett sätt att göra detta är att öppna upp mer och oftare för dialog och interaktion med 

sina följare och tillämpa en utifrånstrategi med fokus på att tillgodose det följarna efterfrågar 

genom att se dessa som ”rådgivare”, som Larsson (2008) uttrycker det. En förutsättning för 

detta är att företaget kan gå från det som Ford m.fl. (2013) beskriver som att ”höra” på 

följarna till att verkligen ”lyssna” på vad de säger. Då studien bland annat visat att ett motiv 

till interaktion för följarna kan förklaras med själv-presentation och att få diskutera ämnen 

som berör (som hållbar utveckling, miljö) kan en ingång till en mer deltagande och 

engagerande kommunikation för företaget vara att oftare skapa diskussioner kring ”heta 

ämnen”. 

 Ett sätt att närma sig en yngre/actualizing informationsstil (Wells 2015) är att 

använda statusuppdateringarna för att uppmuntra följarna att vara informationskällan t.ex. 

genom att de får delge sin syn på eller kunskap om ett specifikt ämne. Ett annat sätt kan vara 

att fråga följarna vad de gör eller uppmana till att ge förslag åt och tipsa andra om vad de kan 

göra gällande ett visst ämne, exempelvis hur de sköter sorteringen hemma. På så vis blir 

följarna mer som rådgivare åt företaget än passiva mottagare och fokus flyttas från monolog 

till dialog, vilket Larsson (2008) lyfter fram som en lämplig strategi vid samhällsplanering. 

 Man behöver alltså sträva efter att i större utsträckning omfamna de 

interaktivitets- och utbytesmekanismer som finns inskrivna i Facebook. Detta är även ett sätt 

att skapa mervärde för följarna, något som informationschefen nämner flera gånger under 

intervjun. Genom att tillämpa en yngre informationsstil och anpassa kommunikationen mer 

till mediet kan man skapa mervärde genom att göra sig användbara för följarna och vara som 
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Wells (2015) uttrycker det, informations-portaler, som på ett kreativt och hjälpsamt sätt 

ombesörjer världens information rörande ett visst intresseområde eller fråga. 

 

6 Slutsatser och diskussion 

Min studie anknyter till de kommunikativa utmaningar företag står för i dagens digitala 

medielandskap, och har utgått ifrån syftet att genom en fallstudie skapa förståelse för hur ett i 

detta fall kommunägt företag kan använda Facebook som kommunikationskanal för att 

kommunicera effektivt med sina målgrupper. Kunskap om ämnet skaffades inledningsvis 

genom att fördjupa mig i litteratur och forskning kring ämnet. Kvalitativa metoder i form av 

en informantintervju och innehållsanalys av företagets Facebooksida har tillämpats. Genom 

att undersöka hur företaget använder Facebook och vad sidans innehåll består av, samt hur 

interaktionen med sidans följare ser ut, har jag velat se huruvida man anpassat sig till den nya 

medielogiken eller om man behöver utveckla kommunikationen och i så fall hur. 

Avslutningsvis sammanfattar och diskuterar jag nu studiens viktigaste slutsatser.  

 Sociala medier får en allt större och utbredd  roll för organisationers 

kommunikations- och marknadsföringssyften men likväl verkar det som nämndes i 

inledningen och som forskning visar finnas en utbredd okunskap om hur de ska användas. 

Resultaten av denna studie uppvisar likheter med den tidigare forskning som diskuterats och 

visar att medan Stormossen anpassat sig väl till massmedielogiken, så står de fortfarande inför 

utmaningen att behöva anpassa sig till den nya medielogiken på sociala medier där såväl 

informationsfunktionen som samhällsengagemanget får ta plats.  

 Med hänvisning till frågeställning 1 (F1), (Hur ser fallföretagets kommunikation 

på Facebook ut?) kan jag utifrån analysen konstatera att sidan i första hand används för att 

informera invånarna om företagets verksamhet och dess tjänster, vilket också utgör en av 

samhällskommunikationens viktigaste funktioner (Kraft & Strandberg 2007). De tre 

kategorier som kommunikationens innehåll på sidan delades upp i och användningen av 

länkar i inläggen berör alla på ett eller annat sätt information om företagets verksamhet och 

intresseområden, tjänster och aktuella händelser. Företaget tillämpar ett organisatoriskt 

perspektiv på kommunikationen och utgår ifrån en inifrån-strategi med fokus på 

organisatoriska mål, Facebooksidan används främst som en kanal för envägsbudskap och för 

att skapa synlighet. Att företaget i huvudsak tänker på följarna och kommunikationen i siffor 

och mätbara mål framgår också av analysen. Att öka antalet ”gillare” är en av 

informationsåtgärderna för Facebook (Stormossens informationsplan 2016). Med hänvisning 



34 
 

till pr-modellerna är företagets kommunikation närmast en kombination av informations- och 

tvåvägs-assymetriska modellen.  

 Vad gäller följarna är de i huvudsak passiva mottagare av information och 

initiativen till deltagande och interaktion är få, detta gäller från såväl företagets som följarnas 

sida. Studien visar att följarna drivs av ett behov för själv-presentation och att upprätthålla en 

viss bild av sig själva när de kommenterar och gillar sidans inlägg, som att framhäva sig 

själva som miljövänliga medborgare. Samtidigt kan interaktionen ses som ett uttryck för 

kommunikationens demokratiska funktion, där följarna får möjligheten och visar sin vilja att 

uttrycka sina åsikter i en viss fråga.  

 Vad gäller F2 (I vilken grad är kommunikationen och innehållet anpassat till 

mediet?) visar studien att kommunikationen på många sätt i nuläget inte är förenlig med en ny 

medielogik. Envägskommunikation och ett monologiskt tilltal dominerar och även om vilja 

finns till en mer deltagarinriktad, yngre informationsstil är försök till att inbjuda följarna till 

interaktion och utbyte sparsamma. Här kan argumenteras för att företagets kommunikation 

begränsas av samhällsansvaret, man är rädd för att tappa kontrollen över kommunikationen 

vilket påverkar hur man kommunicerar och tar ”det säkra före det osäkra”. Genom att 

kommunicera på ett sätt som inte helt passar mediets inneboende logik går företaget dock 

miste om den potential Facebook har för kommunikativt utbyte med följarna, något som kan 

leda till ett förstärkt förtroende och intresse för sahällskommunikationen. Tecken på att 

företaget går mer mot en yngre inormationsstil går att utläsa ur några av de nyare inlägg som 

gjorts på sidan sedan innehållsanalysen för denna studie gjordes. Figur 7 och 8 (bilaga 2) är 

exempel på inlägg där man både ställer frågor, använder externa länkar och uppmanar följare 

att dela med sig av åsikter och förslag (obs: dessa ingick inte i analysen och har inte kodats 

för undersökningen, de används endast som exempel på utveckling i företagets 

kommunikation). 

 Frågan som denna studie ytterst ställer sig är om Facebook har potential att vara 

ett effektivt kommunikationsverktyg för ett kommunägt företag som Stormossen? Som 

analysen gällande F3 (Hur kan fallföretaget utveckla sin närvaro på Facebook för att uppnå en 

effektiv kommunikation med sina följare?) visat blir svaret att en yngre informationsstil 

baserad på öppenhet, dialog och ömsesidigt utbyte är en lämplig ingång till en 

Facebookkommunikation som engagerar och lockar till spridning – och som samtidigt 

fungerar som ett värdefullt kommunikationsverktyg. Det krävs mod och framåttänkande för 

att förändra sättet man kommunicerar på,  i synnerhet när det kommer till sociala medier där 

det som studien visat krävs att företag tar sig igenom en del kommunikativa barriärer för att 
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skapa meningsfull kommunikation med dem man vill nå ut till. Att utgå från sina följare och 

se dessa som rådgivare istället för att mäta dem i siffror som mått på kommunikationens 

effektivitet är exempel på en sådan. Stormossens Facebookkommunikation innehåller redan 

element av en mer användarorienterad kommunikationsstil, vilket speciellt går att se i de 

nyare inläggen. Men det finns som studien visat utrymme för att utöka deltagande och dialog 

för att uppnå en bättre balans i samhällskommunikationen med följarna.  

 Slutligen bör nämnas att studiens syfte och fokus har varit en ökad förståelse för 

mediet som kommunikationskanal genom att studera fallföretagets användning av Facebook, 

kommunikationens utformning och relationen till följarna. Flera viktiga aspekter när det 

kommer till att implementera sociala medier i kommunikationsplanen- eller strategin så som 

ansvarsfördelning, målformulering och utvärdering av kommunikationsinsatserna ryms inte 

inom ramarna för denna uppsats, men kräver likväl seriös planering från företagets sida för att 

kommunikationen i sociala medier ska bli en effektiv och framgångsrik sådan.  

 

6. 1 Förslag till vidare forskning 
 

Hur Facebook och det överflöd av andra sociala mediekanaler som existerar idag kan 

användas av företag för att kommunicera med och nå ut effektivt till sina målgrupper är på 

inget sätt ett avslutat kapitel i och med denna studie. Framtida forskningsprojekt som 

undersöker digitala utmaningar och möjligheter för företag kunde förslagsvis titta på fler fall 

och utgå från ett komparativt perspektiv. Denna studie berör offentlig verksamhet och 

samhällskommunikation men man kunde även titta på andra branscher och hur 

kommunikationen ser ut då det gäller mer kommersiella syften. Mottagarnas motiv och 

engagemang för kommunikationen berörs bara flyktigt här, och kunde vara intressanta 

aspekter att undersöka närmare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Källförteckning 

 
Tryckta källor 

 
Carlsson, L. 2010. Marknadsföring och kommunikation i sociala medier: givande dialoger, 

starkare varumärke, ökad försäljning :-). Mölndal: Kreafon. 

 

Carpentier, N. “The Participatory Organiation. Alternative Models for Structure and 

Leadership”. I Olsson, T (2013., red.) Producing the Internet: Critical perspectives of Social 

Media. Göteborgs universitet: Nordicom. 

 

Dahlqvist, U & Linde, M. 2012. Reklam och PR som ger effekt. Malmö: Liber. 

 

Eksell, E & Thelander, Å. 2014. (red.)  Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Ekström, M & Larsson, L. 2010. (red.) Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Flodin, B. 1993. Samhällskommunikation under 80-talet. Inst. för journalistik och 

masskommunikation (JMG), Göteborgs universitet. I Larsson, L (red.) Tillämpad 

kommunikationsvetenskap. Upplaga 3:6. Lund: Studentlitteratur. 

 

Fuchs, C. “Producing Social Media Platforms. Power and Organization”. I Olsson, T (2013., 

red.) Producing the Internet: Critical perspectives of Social Media. Göteborgs universitet: 

Nordicom.  

 

Falkheimer, J. “Att blanda metoder utan att blanda äpplen och päron”. I Eksell, E & 

Thelander, Å. 2014. (red.)  Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Falkheimer, J & Heide, M. 2007. Strategisk kommunikation. Upplaga 1:1. Studentlitteratur. 

 

Ford, S, Green, J & Jenkins, H. 2014. Spridbar media: att skapa värde och mening i en 

nätverkad kultur. Göteborg: Daidalos AB. 

 

Kraft, M & Strandberg, P. 2006. Samhällskommunikation: ny strategi för informatörer i 

offentlig sektor. Norstedts Akademiska Förlag. 

 

Krippendorff, K. 2013. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Upplaga 3. 

SAGE Publications. 

 

Larsson, L. 2008. Tillämpad kommunikationsvetenskap. Upplaga 3:6. Lund: Studentlitteratur. 

 

Olsson, T. 2013. (red.) Producing the Internet: Critical perspectives of Social Media. 

Göteborgs universitet: Nordicom. 

 

Van Dijck, J. “Social Media Platforms as Producers”. I Olsson, T (2013., red.) Producing the 

Internet: Critical perspectives of Social Media. Göteborgs universitet: Nordicom. 



37 
 

von Platen, S & Young, P. “Att intervjua chefer med kommunikationsansvar”. I Eksell, E & 

Thelander, Å. 2014. (red.)  Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Wells, C. 2015. “The Civic Organization and the Digital Citizen: Communicating 

Engagement in a Networked Age”. Oxford Scholarship online.  

 

Åkerström, M. “Olika vetenskapsteoretiska perspektiv ger olika kunskap: Leave the gun – 

take the cannoli”. I Eksell, E & Thelander, Å. 2014. (red.)  Kvalitativa metoder i strategisk 

kommunikation. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

Övriga tryckta källor 

Stormossens Informationsplan 2016. Oy Stormossen Ab. (ej offentlig) 

Kundundersökning 2014. Oy Stormossen Ab. (ej offentlig) 

 

 

Vetenskapliga artiklar 
 

Haenlein, M & Kaplan, A (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities 

of Social Media. Business Horizons 2010, volym 53 (1). Sida 59-68.  

 

Klinger, U (2013). MASTERING THE ART OF SOCIAL MEDIA: Swiss parties, the 2011 

national election and digital challenges. Information, Communication & Society 2013, volym 

16 (5). Sida 717-736.  

 

Macnamara, J & Zerfass, A (2012). Social Media Communication in Organizations: The 

Challenges of Balancing Openness, Strategy, and Management. International Journal of 

Strategic Communication 2012, volym 6 (4). Sida 287-308. 

 

Poell, T & Van Dijck, J (2013). Understanding Social Media Logic. Media and 

Communication 2013, volym 1 (1). Sida 2-14. 

 

 

Internetkällor 

 
Facebook 2016, www.facebook.com 

 

Larsson, Ylva (2016). ”Facebook dominerar sociala medier”. Dagens media, 11 februari. 

Tillgänglig: http://www.dagensmedia.se/medier/digitalt/facebook-dominerar-sociala-medier-

6302812. Hämtad: 17.2.2016. 
 

Nationalencyklopedin (2016). ”Sociala medier”. Tillgänglig: 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociala-medier. Hämtad: 

26.2.2016.  

 

Solis, Brian (2016). ”The Conversation Prism”. Tillgänglig: https://conversationprism.com/. 

Hämtad: 11.2.2016. 

http://www.facebook.com/
http://www.dagensmedia.se/medier/digitalt/facebook-dominerar-sociala-medier-6302812
http://www.dagensmedia.se/medier/digitalt/facebook-dominerar-sociala-medier-6302812
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociala-medier
https://conversationprism.com/


38 
 

 

Stormossens Facebooksida 

Widsell, Ulrica (2013). ”Företag misslyckas på Facebook – ingen gillar deras sidor”. Metro, 

21 september. Tillgänglig: http://www.metro.se/nyheter/foretag-misslyckas-pa-facebook-ingen-

gillar-deras-sidor/EVHmir!Q0UYBUx4u0rRk/. Hämtad: 11.2.2016. 

 

 

Muntliga källor 
 

Lindman, Nina. Personlig intervju. Stormossens kontor 1.2.2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.metro.se/nyheter/foretag-misslyckas-pa-facebook-ingen-gillar-deras-sidor/EVHmir!Q0UYBUx4u0rRk/
http://www.metro.se/nyheter/foretag-misslyckas-pa-facebook-ingen-gillar-deras-sidor/EVHmir!Q0UYBUx4u0rRk/


39 
 

Bilaga 1. Intervjumanual  
 
Inledningsvis beskrivs syftet med intervjun och intervjuaren förklarar vad det är som studeras. 

Respondenten blir tillfrågad om intervjun får spelas in, och blir lovad att få läsa igenom en 

utskrift av texten före uppsatsen offentliggörs för att undvika eventuella missförstånd. 

 

Bakgrund 

 

Skulle du kort kunna beskriva företagets verksamhet? 

Vilken är din position på företaget och roll gällande kommunikationsarbetet? 

 

Kommunikation 

1. Kan du beskriva vilka företagets målgrupper är? 

2. Vilka kommunikationskanaler, förutom Facebook, används i nuläget för att nå ut till 

målgrupperna? 

3. Vad har ni för strategi gällande kommunikationen med kommuninvånarna? 

 Vilket är huvudbudskapet? 

 Vilka mål finns för kommunikationen? 

4. Vilka är de största utmaningarna för kommunikationen? 

 

Facebook 

5. Hur länge har företaget använt Facebook? 

6. Varför började ni använda Facebook? 

7. Finns i nuläget en strategi för kommunikationen på Facebook/sociala medier? 

8. Beskriv hur ni jobbar med Facebook idag 

 I jämförelse med den övriga externa kommunikationen: hur tänker ni kring innehåll, 

tilltal, kommunikationssätt? 

 Har ni tänkt på att utforma kommunikationen enligt mediet? 

9. Vilka är de största utmaningarna/möjligheterna för kommunikationen på Facebook? 

 Upplever ni att Facebook är ett effektivt verktyg för att nå ut till kommuninvånarna? 

10. Vad tror ni att kommuninvånarna är intresserade av att ta del av på er Facebooksida? 

11. Framtiden: hur viktig tror du att Facebook/sociala medier kommer att vara som 

kommunikationskanal för er i framtiden? 

 

Avslut 

 

Är det något ytterligare du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Bilaga 2. Facebookinlägg 

 
Innehållskategorier Facebookinlägg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Facebookinlägg ur kategorin Stormossen 

informerar. (Stormossens Facebooksida 2016)    

 

                             

 

 

     

Figur 4. Facebookinlägg ur kategorin Stormossen tipsar  

(Stormossens Facebooksida 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5. Facebookinlägg ur kategorin 

Aktuellt. (Stormossens Facebooksida 2016) 
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Nyare Facebookinlägg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 & 8. Inlägg som följer en yngre informationsstil (Stormossens Facebooksida 2016).  
 


