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Abstract 

Live nu! is an essay in media and communication studies covering 15hp. The authors 

have, by interviewing five Swedish companies, looked at how Periscope as a 

livestreaming medium is viewed and used for marketing purposes, as well as how it has 

changed the media climate of today. This by analysing the interwievs in a theoretical 

context based on theories conserning user generated content and the concept of Webb 

2.0 as well as theories on marketing and the creation of value for costumers. Henry 

Jenkins theory about convergence culture was also applied. Discourse analysis is the 

method used in the qualitative work that make the foundation of this essay. The 

material was analysed and categorised using tools such as nodal points, chains of 

equivalence and articulations. Theories on marketing, user generated content and Webb 

2.0 were then used to make a deeper analysis of the content. 

The results of the study shows Periscope viewed by Swedish companies as a tool to 

create content on costumers terms. A type of content built on trustworthiness, 

transparency and, if used in the right way, interactivity. Periscope is seen as a way to 

achieve a more personal dialog with the target group and to strengthen the brand whilst 

giving costumers value outside of consumable products. 
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1 Inledning 

Livestreaming är inget nytt. Livestreaming har funnits som möjlighet rent tekniskt sett sedan 

mitten av 90-talet men de senaste åren har medier nischade på just detta lanserats. Redan 2007 

lät Bambuser användare livesända video online. 2011 lanserade Youtube sin livetjänst och 

samma år lanserades Twitch, en hemsida där användare spelar TV-spel inför en publik över 

nätet. Konceptet livestreaming är redan väletablerat och har varit en välanvänd medieform i 

snart ett decennium, men de senaste åren har ett ökat och bredare intresse uppkommit. Vad 

detta koncept innebär i dagens medieklimat är vad undersökningen tar avstamp i.  

Även om de tidigare nämnda plattformarna är utmärkta val för livesändning fick en 

specifik app under 2015 livesändning som medium att hamna i strålkastarljuset: Periscope. 

Det som skiljer Periscope från tidigare plattformar är att den skapats som en andra 

generationens livesändning, utformat som ett socialt medium. Appen är utvecklad för 

smartphones och tätt integrerad med Twitter vilket innebär att ett stort följe snabbt kan 

skapas, något som fungerar som kapital på sociala medier. Enligt The Euntrepreneur 

(Edwards, 2015) är livestreaming i form av appar dessutom ett av de största 

diskussionsämnena inom marknadsföringsbranschen i nuläget. Samtliga plattformar är 

anpassade för skapandet av ett användargenererat innehåll, användaren är själv ansvarig för 

vad som sänds och det innehåll som skapas i och med detta. Detta kan av mottagare upplevas 

som mer trovärdigt än det producerat av större företag och organisationer. (O’Sullivan, 2015)  

Betydelsen av användargenererat innehåll blir allt större i takt med att företag letar 

efter ett mer äkta och trovärdigt sätt att förmedla budskap till sina kunder. Adderar man sedan 

live-aspekten och trovärdigheten blir dubbel, något som företag och organisationer har 

uppmärksammat. (Tesseras, 2015) 

Periscope ses av oss som en arena för utformandet av en ny slags marknadsföring där 

användare och organisationer konkurrerar på lika villkor och där höga krav ställs på 

autenticitet. I denna kontext är det intressant att undersöka vad som händer när organisationer 

möter detta nya medium och vilka förväntningar som skapas kring det samt vilka möjligheter 

som finns med användandet om organisationerna möter de krav på öppenhet och trovärdighet 

som ställs av publiken. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att skapa en ökad förståelse för hur organisationer ser på samt 

använder sig av livestreamingtjänsten Periscope. Undersökningen syftar även till att se hur 

detta påverkar medieklimatet i stort. 

 

•   Vilka risker eller möjligheter ser organisationer med att sända live? 

•   Vilken typ av innehåll sänder organisationer? 

•   I vilket syfte livesänder organisationer? 

•   Anser organisationerna Periscope påverka dagens medieklimat online, och i sådant fall 

hur? 

 

2 Bakgrund 
Detta avsnitt ämnar ge en större förståelse för vad som undersökts. För läsare obekanta med 

Periscope och i förlängningen livestreaming, avser detta avsnitt ge en grundläggande 

förståelse av appen.. 

2.1 Periscope 
Periscope grundandes 2014 av Kayvon Beykpour och Joe Bernstein och var enligt dem ett 

teleportationsverktyg snarare än ett medie. Appen låter användare se videosändningar live 

över hela världen. Till skillnad från tillexempelvis Youtube där mottagarrollen är passiv, har 

användare på Periscope även en möjlighet att aktivt påverka och interagera med sändningen. 

Ttittar kan kommentera, ställa frågor och skicka hjärtan för att visa uppskattning. (Shontell, 

2015) 

Idén till appen kom till grundarna under protesterna vid Taksimtorget 2013 där 

oroligheter i Turkiet centrerades och kulminerade efter en lång tid av protester mot den 

turkiska regeringen. De ville se vad som skedde där och vände sig genast till Twitter. Där 

kunde de dock bara läsa vad som skedde, inte se. Däremot fanns hundratals smartphones på 

torget, alla med en videofunktion samt uppkoppling. Att samla dessa samt miljontals andra 

smartphones världen över på en och samma plattform skulle enligt dem innebära miljontals 

ögonblick delade och upplevda. (Shontell, 2015) 

Efter att idén plockats upp av investerare, blev appen uppköpt av och sedan inbäddad 

i Twitter, vilket gjorde det lättare för appen att uppnå en snabb spridning. När du som sändare 
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startar din sändning, kan du enkelt låta alla dina följare veta detta via ditt twitterkonto. Push-

notifikationer är även optimerade så att du inte bara får en notifikation när någon du följer 

sänder, utan även när någon du följer rekommenderar en annan sändning. (Shontell, 2015) 

Sedan sin introduktion har appen hyllats som “det största sedan Twitter”, framför allt 

för sin trovärdighet. Enligt Made Freshly (O’Sullivan, 2015) erbjuder appen en lösning på 

problemet att kunder inte längre vill lyssna på säljare, utan kräver ärlig information som 

hjälper dem att göra sina inköp. 74% av köpbeslut idag influeras av sociala medier och detta 

som resultat av att kunder inte vill bli serverade en pitch, utan snarare ett mervärde som 

djupare visar varför varan ska köpas. Enligt Made Freshly bör appen ses som ett öppet fönster 

där kunden kan se in i organisationens kärna, utan photoshop eller produktion för en mer 

trovärdig form av storytelling. 

2.2 Hyllad och omdebaterad 
En plattform definieras av sitt innehåll. Detta innebär att Periscope, som är en plattform där 

innehållet är användargenererat, definieras av sina användare. Det är de som bestämmer vad 

plattformen ska användas till. Oroade röster har därför höjts i samband med Periscopes 

ökande popularitet hos den yngre generationen. Mediet tycks för de yngre vara en grogrund 

för grupptryck. Den samhörighet som uppstår i och med att sändingen sker live hyllas som 

något som knyter publiken samman, men ses också som en förutsättning för att en negativ 

gruppmentalitet ska uppstå. 

Många tidningar rapporterade under våren 2016 om hur lärare på grund av appen 

tappat kontroll över sina klassrum när deras elever antar utmaningar under lektioner (Blank, 

2016) Minderåriga hetsas även att strippa i hopp om fler tittare. (Nygren, 2016) 

Om denna negativa rapportering förändrar företagens syn på mediet samt om det 

finns risker med att befinna sig på ett medium där användningen till stor del styrs av 

mottagaren är tankar som under studiens gång varit ständigt närvarande, och mediets rykte 

överlag finns med för att förstå den situation och det samhälle som Periscopes definieras i. 
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3 Tidigare forskning & Teori 

Nedan följer den teoretiska ram som ligger som grund för undersökningen. Den består i två 

delar av tidigare forskning samt teori. Dessa presenteras i följd men åtskiljs för att markera en 

särskiljning vad gäller relevans.  

3.1 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som studerats inför undersökning presenteras i följande avsnitt. De 

artiklar samt uppsatser som finns representerade i denna del behandlar ämnen inom 

marknadsföring samt interaktion online. De begrepp och teman som behandlas bör ses som 

relaterade snarare än bundna till undersökningens syftet.  

3.1.1 Reklams varande eller icke varande online.  

I artikeln And now a word from our sponsor: do consumers perceive advertising on 

traditional television and online streaming video differently? beskriver Kelty Logan 

(2013:260)  hur utvecklingen av online-TV skett i takt med att mottagarens inställning till 

reklam förändrats. Från att ha varit ett relativt välkommet inslag i det analoga TV-mediet till 

att online ses som något som inte hör hemma där. 

I studien framkom att användare av online-TV tolererade reklam till en mycket lägre 

grad. Detta ansågs bero på hur reklam i det analoga mediet länge accepterats som en 

förutsättning får att innehåll skapas. Denna förutsättning accepterades inte i samma grad av 

unga vuxna, den största användningsgruppen av online-tv. Reklam sågs av denna grupp som 

närmast ett intrång på online-TV då de tidigaste formerna av streaming online bestod av 

användargenererade videos på tillexempel Youtube, producerade oberoende av reklam. 

(Logan, 2013:259) 

Slutsatsen av studien var att onlinemedier inte bör ses som en förlängning av TV-

mediet utan snarare som ett unikt marknadsföringslandskap som kräver ett helt nytt sätt att 

möta kunden. (Logan, 2013:271). Denna slutsats är en som under studien tagits i åtanke för att 

se om organisationer tagit hänsyn till detta. Det är för oss intressant att se om organisationerna 

i sitt användande av detta nya medium anpassar sig efter gamla konventioner eller bryter ny 

mark.  
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3.1.2 Vår emotionella relation till våra smartphones 

Kravet på de nya sätten att möta kunden som Logan beskriver är något som även tas upp i 

Kolsaker och Drakatos (2009:269) studie Mobile advertising: The influence of emotional 

attachment to mobile devices on consumer receptiveness. Studien ämnade öka förståelsen för 

relationen mellan användare och deras smartphones samt hur denna relation påverkar 

inställningen till marknadsföring online. För vår undersökningen ser vi det som intressant att 

ha i beaktning studiens tankar om hur smartphones för dagens konsument blivit något väldigt 

personligt. Studien förklarar hur de används för att organisera vardagen, upprätthålla 

kontakter samt skapa en samhörighet med den omgivande, moderna världen.  

Kolsaker och Drakatos (2009:268) menar att organisationer måste se över sitt 

användande av reklam på sociala medier eftersom studien visar hur dagens mobilreklam är 

byggd på envägskommunikation och ofta upplevs som irrelevant och i förlängning irriterande 

för mottagaren. Företag och organisationer måste istället för att fokusera på hur mycket 

reklam som får plats, fokusera på kundens reaktioner på reklam i dessa ytterst personliga 

sfärer. Dessa tankar kring emotionella band till smartphones är för vår undersökning 

intressant då Periscope är en app som används och upplevs genom en smartphoneskärm.  

 

Utmaningen står enligt Kolsaker och Drakatos (2009:277) i att tämja den virala kraften från 

opinionsmakare online, word-of-mouth och att till fullo förstå och senare exploatera den 

mobila sfären. Detta bör leda till en strategi där mottagaren möts av innehåll präglat av 

humor, nöje och nytta för hen. Undersökningen visade nämligen att kunder som är emotionellt 

bundna till sina smartphones är mer öppna för ett sådant innehåll, förutsatt att de upplever att 

de på något sätt kan bidra till diskussionen kring det.  

3.1.3 Interaktivitet online 

I artikeln A four-part model of cyber-interactivity - Some cyber-places are more interactive 

than others, presenterar Sally J. McMillan en ny model för att bestämma en digital plats grad 

interaktivitet. Den består av två primära dimensioner: kommunikationens riktning samt grad 

av mottagarens kontroll. (McMillan, 2002:271) 

 

I modellen finns fyra olika sorters interaktivitet representerade. Monolog, där sändaren har 

full kontroll över diskursen och för en envägskommunikation, ofta för att marknadsföra en 

produkt eller tjänst. Feedback, där mottagaren har större möjlighet att svara och interagera 

med avsändaren. Responsive dialogue som möjliggör tvåvägskommunikation, men låter 
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sändaren behålla huvudsakliga kontrollen över kommnunikationen. Responsive dialogue sker 

oftast inom områden som näthandel där sändaren erbjuder produkter, mottagaren väljer 

önskad produkt, och sändaren behandlar ordern. Online-support och olika kundtjänster 

använder sig av responsive dialog. (McMillan, 2002:276-277) 

 

Mutual Discourse är så den sista kategorin där tvåvägskommunikation råder och mottagaren 

tillåts en stor grad av kontroll över kommunikationen. Denna kategori påminner mest om den 

slags konversation som hålls i verkliga livet mellan två människor. Sändar- och 

mottagarrollen blir närmast oskiljbar på digitala plattformar som tillexempel chattrum och 

forum. Förutsättningen för mutual discourse är att alla deltagare har möjlighet att ta emot och 

sända medelanden. (McMillan, 2002:276-277)  

 

Periscope tillåter en hög grad av interaktivitet och McMillans modell för interaktion online är 

därför något som kommer att hållas i åtanke under analysen för att se vilken grad av 

interkation som organisationerna tillåter under sina sändningar. Modellen är framtagen 2002 

med referenser till chattrum och forum och mycket har hänt online sedan dess. Därför 

kommer vi modifiera och applicera modellen på en app snarare än på dessa plattformar, som 

inte används i samma utsträckning längre.  

3.2 Teori 
Vi presenterar nedan de teorier som använts i undersökningens analysdel. Vi har här valt att 

fokusera på perspektiv rörande marknadsföring, internet som ett nytt medieklimat, 

konvergens och deltagande samt skiftande maktförhållanden online. 

3.2.1 Marknadsföring 
Det finns många definitioner av marknadsföring. American Marketing Association definierar 

det som följer:  

 

Marketing is the activity, set of institutions and processes for creating, communication, 

delivering, and exchanging offerings that have value for costumers, clients, partners, and 

society at large. (Söderlund, 2014:17) 

 

Marknadsföring som idé och praxis har funnits sedan 1800-talet och sedan dess gått igenom 

flera utvecklingar och paradigmskiften för vad som ryms inom ämnet. Under 1990-talet 
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skedde ett skifte mot ett allt mer analytiskt och strategiskt marknadsföringsarbete snarare än 

ett kreativt, med fokus på data, segmentering och långsiktiga kundrelationer. (Barregren och 

Tegborg, 2014:20) 

Detta skifte innebar även starten för en digital era präglad av en nära kundrelation. 

Kunder lyssnar idag mindre till företags marknadsbudskap, alltså reklam, och mer till 

informella källor såsom vänner och bekanta vilket gör närheten till kunders privatliv ännu 

viktigare (Barregren och Tegborg, 2014:22). Under denna nya era har plattformarna för 

marknadsföringen ändrats, från att vara renodlade reklamutrymmen till sociala plattformer där 

företags budskap konkurerar med användares egenproducerade innehåll.(Jenkins, 2012:15) 

Marknadsföring innebär ett utbyte samt ett skapande av värde mellan kund och 

företag. Detta utbyte sker på Periscope i realtid och skapas i interaktionen som uppstår under 

en sändning. Detta utbyte kännetecknas av Söderlund (2014:17) av en försiktighet vad gäller 

att påverkan. Att erkänna att man blivit påverkad är för mottagren enligt Söderlund att 

erkänna att man inte haft kontroll och psykologiska studier visar att en låg grad av upplevd 

kontroll är orsaken till en rad negativa sinnestillstånd. Detta är för undersökningen intressant 

eftersom tanken är att om en mottagare upplever att hen blivit påverkad i smyg, tillexempel 

genom ett sponsrat blogginlägg, kommer marknadsföringen upplevas som negativ och leda 

till negativa intryck. I förlängning kan detta innebära en överlag negativ inställning till 

organisationen. I vår undersökning hålls denna idé om negativ påverkan i åtanke för att se om 

mottagarens krav på kontroll uppfylls.  

3.2.2 Varumärke 

Idag är varumärken en av de viktigaste tillgångarna för en organisation. Begreppet har gått 

från att enbart appliceras på säljandet av en produkt, till att även omfatta skapandet av en 

identitet för organisationen eller företaget. I vissa fall blir varumärket och upplevelsen av 

köpet viktigare än produkten. Detta skifte visar hur organisationer inte längre kan bygga sin 

strategi kring idén att kunden är förutsägbar utan istället måste fokusera på att uppnå en 

emotionell koppling till kunden (Heide, Johansson och Simonsson, 210f). Det ökade intresset 

för varumärken visar enligt Frankelius, Norrman och Parment (2015:288f) hur marknaden 

utvecklats till en med hög konkurrens samt en ökad kommunikations- och budskapsintensitet, 

vilket har lett till att organisationer måste profilera sig för att sticka ut. På denna marknad 

riskerar den som inte satsar på sitt varumärke att tappa konkurrenskraft.  

Något som däremot är viktigt att ha i åtanke är att varumärke bör ses inte som det en 

organisation skapar, utan snarare förtjänar. Varumärken upprätthålls i samspel med kunderna 
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och bör därför ses som ett slags minne; individer kommer ihåg olika aspekter av vad en 

organisation gjort eller inte gjort och definierar utefter detta sin uppfattning om den 

(Frankelius, Norrman och Parment, 2015:289). Frankelius, Norrman och Parment väljer att 

definiera varumärke enligt följande: 

 

Summan av vad någon representant för ett visst namn eller symbol säger och gör över en 

längre tid, tolkat i betraktarens ögon, jämte effekten av inverkande omvärldsfaktorer över tid. 

 

Anita Sjöberg (2002) menar att det finns två olika aspekter av begreppet varumärke; 

produktvarumärke och företagsvarumärke. Ambitionen med produktvarumärken är att tala till 

kunden här och nu, kortsiktigt för en specifik vara . Ett företagsvarumärke existerar däremot 

både kort- och långsiktigt och talar inte bara till kunder utan även organisationsmedlemmar, 

investerare samt andra viktiga grupper på marknaden. Det senare är av intresse för oss då vi i 

undersökningen inte ämnar undersöka hur organisationer försöker sälja en produkt, utan 

snarare kommunicera med omvärlden. Ett exakt köp är inte alltid målet vid en Periscope-

sändning, utan istället en långsiktig relation till varumärket och erbjudandet av innehåll 

relevant för mottagaren. Periscope som verktyg för att kommunicera ett varumärke, och 

användandet av mediet för distrubition av innehåll är därför vad vi i denna undersökning är 

intresserade av.  

3.2.3 Content Marketing 
Content marketing, eller innehållsmarknadsföring, definieras som en marknadsföringsstrategi 

för att skapa innehåll som ger ett mervärde till mottagaren. Detta innehåll är utformat för att 

attrahera målgruppen på ett djupare plan. Innehållet bör upplevas som trovärdigt och ärligt 

och inte enbart som ett försök att sälja en produkt (Barregren och Tegborg: 2014:29). 

Tidningar och magasin kopplade till specifika varumärken, såsom Icas Buffé eller Svenska 

turistföreningens Turist, är exempel på hur ett varumärke kan leverera ett innehåll som ger 

kunden ett extra, relevant värde utöver de tjänster och produkter de konsumerar.  

Vid användandet av content marketing är målet inte att direkt sälja utan snarare att 

kommunicera med målgruppen. Istället för att leverera en produkt utbildas kunden i ett 

smartare köpsätt samt knyter långsiktiga band, något som i längden gynnar varumärket. 

(Barregren och Tegborg: 2014:29) 
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Vi ser i denna undersökning Periscope som ett verktyg inom content marketing, då fler och 

fler vill hämta sin information om tjänster och produkter från någon som ser vanlig ut eller 

känns trovärdig samtidigt som de letar efter ett mervärde. När skapandet av detta mervärde 

sker på plattformar avsedda för användargenererat innehåll finns alla förutsättningar för ett 

trovärdigt och mindre polerat innehåll. Dessutom menar Söderlund (2014:155) att eftersom 

våra liv alltmer utspelar sig genom vår smartphone, måste även mervärde levereras via den.  

3.2.4 Mervärde 
Enligt Rosengren och Sjödin (2011:81f) är marknadsföring utöver ett verktyg för försäljning 

även en viktig beståndsdel i vår sociala samvaro. Det används som en kulturell resurs samt 

gemensam referenspunkt i samtal med andra. På samma sätt som en nyhetshändelse kan 

initiera ett samtal eller en diskussion, kan även marknadsföring göra det. Studier visar även att 

användningen av marknadsföringen i dessa sociala sammanhang sker oberoende av 

konsumtionen av produkten den avser sälja. Användandet av en viss reklamfilm som 

kulturellt kapital innebär alltså inte per automatik en ökad försäljning.  

Detta är ett exempel på hur marknadsföring kan bidra med ett mervärde för kunden. 

Marknadsföring för ett populärt resmål eller en produkt kan skapa förutsättningar för 

mottagare att diskutera dessa destinationer och symboler mellan varandra, vilket bistår i 

bygget av en självbild och identitet. Marknadsföring kan alltså av mottagare ses som 

underhållning och socialt kapital. En rolig eller estetiskt tilltalande reklamfilm kan tillexempel 

skapa förutsättningar för kommunikation (Rosengren och Sjödin, 2011:86). I vår 

undersökning ses Periscope som marknadsföring och intresset ligger i att se om organisationer 

tagit mervärde i beaktning och i så fall vilket slags mervärde samt innehåll de väljer att fylla 

sin sändning med. 

3.2.5 Webb 2.0 och sociala medier 

Idén om webb 2.0 presenterades 2004 av Tim O’Rielly. Han definierade webb 2.0 som en 

plattform där företag marknadsför, distribuerar och utvecklar sina produkter. Olika mjukvaror 

används för att utnyttja den kollektiva intelligensen som finns online och utforma nya 

produkter utifrån detta. (O’reilly, 2005) Grundprincipen i detta nya mediaklimat är att 

mottagarna själva ska vilja delta i utvecklingen av tjänster och budskap snarare än förvänta 

sig att företag ska servera dem redan färdigställda. (Jenkins, 2014:71) 
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Sedan dess myntande har webb 2.0 kommit att utvecklas till det dominerande sättet att se på 

hur företag kan och ska bete sig online. Här ses webben som en marknad som står för en 

radikal omstrukturering vad gäller relationen mellan producent och mottagare samt sättet 

företag använder sig av sin publiks kreativitet och kollektivism (Van Dijk och Nieborg, 

2009:860). Det innebär i stort att företag på webb 2.0 överlåter en del av kontrollen till 

användarna. Detta har setts av tillexempel Levy (2006) som en demokratiseringen av webben, 

men samtidigt mötts av viss skepsism av bland annat Van Dijk och Nieborg (2009:856) som 

menar att överensstämmelser medieskapare och mottagare emellan vad gäller intresse mer än 

sällan finns. De ser webb 2.0 som en plattform för företags kapitalintensiva 

industriproduktion listigt kombinerat med ideell samarbetsproduktion mellan användare. 

Webb 2.0 ses i vår undersökning som landskapet vari organisationernas användning av 

Periscope sker. Strukturen av detta nya medielandskap är även något som tagits i beaktning 

under analysen. 

3.2.6 Konvergenskultur 

Begreppet konvergenskultur betecknar den digitala kulturen där mötet mellan de nya och 

gamla medierna kolliderar. Henry Jenkins behandlar förändringen och relationen mellan tre 

koncept; mediekonvergens, deltagarkultur och kollektiv intelligens (Jenkins, 2008:14). Ordet 

konvergens syftar enligt Jenkins på de teknologiska, industriella, kulturella och sociala 

förändringar som sker (Jenkins, 2012:15). Jenkins menar även att medie konvergens är mer än 

ett teknologiskt skifte, det omfattar förändringar i hur medier produceras såväl hur de 

konsumeras i relation till kulturen (Jenkins, 2012:27). I likhet med Jenkins tankar menar 

statsvetaren Sola Pool (1983:23) med sin modell convergence of models att gränserna mellan 

medier och privata i framtiden kommer bli ännu suddigare. 

Konvergens är således en process, som styrs uppifrån såväl som underifrån. Medan 

organisation väljer fler kanaler för att generera ökad vinst, bredda sin marknad och komma 

kunder närmare, så lär sig användarna att bemästra flödet i dessa kanaler. Företagen skapar 

alltså innehåll som kan interageras i, samtidigt som användarna utvecklar förmågan att 

interagera med andra på dessa plattformar. (Jenkins, 2012:28) Vi ser här ett samspel mellan 

företag och användare, där frågan om vem som besitter den faktiska makten börjar suddas ut 

(Jenkins, 2012:15). Detta maktspel är något vi kommer att återkomma till. 

Konvergenskulturen beskrivs som ett större system, där enskilda plattformar inte 

fungerar enskilt utan samverkar med andra i den digitala utvecklingen. Detta ifrågasätter vem 

som äger makten och hur denna förändring påverkar förhållanden mellan existerande och nya 
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tekniker, branscher, marknader och mottagare. Konvergens förändrar den logik som 

medieindustrin arbetar efter och som styr mottagares sätt att ta sig an nyheter och 

underhållning (Jenkins 2012:26). Periscope innebär en utveckling av dagens digitala logik och 

det digitala klimatets struktur och är därför en aktör inom konvergenskulturen.  

3.2.7 Deltagarkultur 

Sociala medier har blivit en plats där konsumenter deltar på oförutsägbara och allt mer 

varierande sätt.(Nyberg & Wiberg 2015:39)Ofta skiljer sig de deltagares användning av ett 

innehåll från det av organisationers tänkta sätt. Denna slags deltagarkultur har under 1900-

talet varit ständigt närvarande oavsett form av medie, men har i takt med Internet allt mer 

blottlagts och gått från att vara ett underliggande lager av kulturell aktivitet till en betydande 

del av medielandskapet. (Jenkins, 2014:190ff) Detta har tvingat organisationer att se över vad 

detta innebär för deras kommersiella intressen. Vi rör oss allt mer mot ett medieklimat där 

konsumenterna själva är med i distributionen samt produktionen av kulturellt innehåll och de 

organisationer som i framtiden lyckas är de som kan tillgodose mottagarens vilja att delta 

(Jenkins, 2012:15) 

Jenkins (2012:15) menar att i konvergenskulturen är vi alla deltagare. Däremot bör 

detta deltagandet inte ses som synonymt till interaktivitet. Då interaktiviteten möjliggörs via 

de teknologiska förutsättningarna så handlar deltagande mer om våra kulturella och sociala 

konventioner. (Jenkins, 2012:142) Interaktivitet avser i undersökningens fall den grad i vilken 

sändaren tillåter mottagaren att kommentera eller i övrigt interagera med sändningen. 

Deltagande avser däremot i vilken utsträckning tittare själva väljer att delta i sändningen. Att 

endast passivt se på sändningen är tillexempel ett form av deltagande, medan att aktivt 

kommentera är en interaktiv handling, gjord möjlig av sändaren. 

Företag och organisationer har som konsekvens av dagens medieklimat inte längre 

samma kontroll över vad som sägs om dem, vilket innebär att det budskap som en 

organisation sänder ut kan förvrängas, förlöjligas eller hyllas. I takt med att konsumenter får 

mer makt samt möjlighet att välja vilken information de konsumerar, ställer detta krav på 

organisationer att renodla sin roll och befästa den. (Söderlund, 2014:154)  

3.2.8 Härskartekniker och det digitala sociala spelet  

Dagens teknik utvecklar och omdefinierar vår sociala praktik. Den skapar nät av möjligheter, 

nät av interaktivitet men även nät av makt. Det samspel som sker i digitala rummet är baseras 

på olika maktförhållanden. Maktförhållanden som med hjälp av tekniken låter användare välja 
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huruvida den vill stå utanför, vid sidan av, eller ta avstånd till ett innehåll. Detta är även kallat 

härskartekniker (Nyberg och Wiberg 2014: 9-10). Nyberg & Wiberg (2014) menar att i och 

med sociala mediers intåg har våra kommunikativa krafter på digitala plattformar förändras. 

För att förstå hur makt och det digitala spelet flyter ihop, behöver man därför förstå vad 

termen härskarteknik innebär. Begreppet härskarteknik syftar till att beskriva social styrning 

som en person eller grupp använder sig av för att införskaffa eller behålla en maktposition 

(Ländin 2014:11). Tekniken används därmed i syfte att sätta sig över eller härska över någon, 

oavsett om det sker medvetet eller omedvetet. Uttrycket användes för första gången redan på 

trettio- fyrtiotalet av psykologen och filosofen Ingjald Niessen i syfte att beskriva social och 

politisk manipulation. Decennier senare kom Berit Ås att popularisera begreppet och skapa 

sin definition av härskartekniker som:  

 

“Ett sätt att behålla eller skaffa negativ makt över andra människor, eller sätt att hävda sig 

själv genom att förtrycka andra”. (Ås 1978).  

 

Härskartekniker förekommer idag i olika versioner och sammanhang, men alltid ur samma 

perspektiv, det handlar om viljan att få en viss effekt eller reaktion och i slutändan 

maktposition (Nyberg & Wiberg, 2014: 12). Dessa tekniker och detta perspektiv på dem är för 

undersökningen intressant i syfte att se om organisationer utsatts för härskartekniker och i 

sådant fall hur de hanterat situationen. 

En av Nyberg & Wibergs (2014) utgångspunkter handlar om vad tekniken möjliggör 

i termer av sociala handlingar. För att förstå relationen mellan sociala handlingar och tekniker 

bör maktutövandet kopplas till de handlingsutrymme en viss teknik utgör (Nyberg och 

Wiberg 2014:11). Hur ett specifik program eller som i vårt fall, en app, är utformad definierar 

således spelplanen för vilka uttryck härskartekniken kan ta. Enligt Löwegren & Stolterman 

(2008:139) innebär begreppet att varje program ska betraktas som unikt. De mena att dess 

skillnader i utformning och funktionalitet och all slags förändring medför att vårt sociala 

handlande påverkas. Att analysera teknikens handlingsutrymme handlar alltså att se hur denna 

teknik möjliggör och begränsar våra handlingar (Nyberg & Wiberg, 2014:12). Twitter, 

Facebook och Instagram medför sina handlingsutrymmen och möjliggör för en viss 

maktutövning. På samma sätt har Persicope sina funktioner. Handlingutrymme för oss inriktas 

därmed på de tekniska förutsättningarna Persicope ger och vilka begränsningar respektive 

möjligheter det ger för maktutövning. Till vilken grad som organisationerna tillåter 

interaktion avslöjar hur de förvaltar makten som sändare.  
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3.2.9 Användargenererat innehåll 

Appen Periscope är en plattform för användargenererat innehåll. Det är alltså användarna av 

appen själva som ser till att den fylls med innehåll som kan konsumeras av andra användare. 

När sedan organisationer använder sig av appen i sin marknadsföring faller det under vår 

definition av content marketing. 

Enligt OECD (2007) definieras användargenererat innehåll som innehåll publicerat 

på en offentligt tillgänglig webbplats, skapat av sändaren samt utan kommersiellt syfte eller 

mål. Det kan vara individuellt eller kollektivt producerat, modifierat, delat och konsumerat 

och alltså ses som resultat av alla de sätt som vi använder sociala medier (Kapplan och 

Haenlein, 2010:61). Bland de första exemplen på användargenererade digitala plattformarna 

finns Flickr, Youtube och Facebook. Dessa plattformar är beroende av dess användares 

generering av miljontals bilder, filmer och texter, något som innebär att användarna själva har 

kontroll över vilka diskurser som tar plats på dem. När sedan varje användare väljer vilka 

källor hen vill följa, skapas ett innehåll som är skräddarsytt för hen. Detta innebär att 

användare numera är vana vid ett innehåll som är relevant för dem, vilket sätter press på 

företag att skapa värde för de gemenskaper som kunder deltar i. Detta innebär även att de 

företag som i framtiden kommer att lyckas med sin marknadsföring är de som av kunden 

upplevs som relevanta, ärliga och uppriktiga. (Barregren och Tegborg: 2014:23)  

 

Klibbigt innehåll, spridbara medier.  

Jenkins (2014:23) menar att innehåll online kan mätas i två olika termer, klibbighet och 

spridbarhet. Klibbighet syftar på vikten av att skapa ett innehåll som väcker engagemang och 

uppmärksamhet hos målgruppen. Inom kommersiella sammanhang har det blivit synonymt 

med att samla en större publik på en specifik plattform online för att generera reklamintäkter 

och försäljning. Denna definition av klibbighet har mycket gemensamt med det traditionella 

sättet med vilket man mätt publiksiffror i traditionella utsändningsmedier. Hur klibbigt något 

är mäts i hur många som valt att aktivt söka upp samt tillbringa en längre tid på en plattform 

(Jenkins, 2014:23). Detta begrepp kommer i undersökningen appliceras för att se vilket slags 

innehåll organisationerna i sin användning av Periscope vill leverera.  

Spridbarhet är enligt Jenkins (2014:22f) ett korrektiv till klibbighet och används för 

att beskriva de tekniska medel som underlättar spridningen av visst innehåll framför annat. 

Det är ett mått av de strukturer som främjar eller begränsar delningsmöjligheter samt 

egenskaper hos medietexter som gör ökar chansen att de delas inom sociala gemenskaper 

online.  
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Spridbart innehåll är ett innehåll som gärna delas av användare för att öka sin sociala 

ställning och som enkelt kan delas tack vare plattformens utformning.(Jenkins, 2014:30) 

Twitter och Facebook är exempel på hemsidor utformade för att användare enkelt ska kunna 

sprida både sitt egna och andras innehåll. Periscope är däremot inte utformat specifikt för att 

vara spridbart, detta kan ses till exempel i hur sändningar endast finns publicerade 24 timmar 

efter den avslutas.  

I vår undersökning finns både klibbighet och spridbarhet som begrepp i åtanke. Då 

våra frågeställningar ser till hur organisationer använder sig av mediet samt vilket slags 

innehåll de producerar anser vi det intressant att se om de valt att fokusera på klibbighet eller 

spridbarhet.  

 

4 Material 

För att besvara syfte och frågeställningar har vi i vår undersökning fokuserat på material 

insamlat genom intervjuer med svenska organisationer som använt sig av Periscope i sin 

marknadsföring. Då syftet var att skapa en djupare förståelse användes kvalitativa metoder 

såsom intervjuer och diskursanalys. Nedan presenteras och diskuteras detta mer ingånde.  

Materialet bestod av fem telefonintervjuer á 30 minuter med sammanlagt sju 

personer. För att insamla materialet söktes till en början företag som i Sverige använts sig av 

Periscope. Detta gjordes genom research omfattande webb- och tidningsartiklar samt bloggar. 

Som resultat av detta bokades fem telefonintervjuer med fem olika organisationer. Deltagare i 

undersökningen är personer från organisationerna med direkt koppling till planerandet samt 

användandet av Periscope. Vid två tillfällen intervjuades två personer åt gången.  

4.1 Avgränsning och urval 
Periscope är ett ungt medium som introducerades 2015 men populariserades, tack vare sin 

inbäddning i Twitter, tidigt efter detta. Till följd av detta använder få svenska organisationer 

sig av det i sin marknadsföring ännu. De organisationer som använder sig av det är även vitt 

skilda. De har olika intressen och mål på marknaden och ämnar nå olika målgrupper. Denna 

blandning gav undersökningen en tydligare bild av användandet samt ett underlag för en 

jämförelse.  

Då undersökningen är inriktad mot hur organisationer ser på användargenererade 

plattformar som en arena för marknadsföring, utgår den från sändarperspektivet. Fokus ligger 

på organisationers tankar bakom användandet samt upplevelser av mediet, snarare än effekter 
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hos mottagaren. Vi är undersökningen intresserade av att se hur ett nytt medium påverkar 

marknadsföringsklimatet och sker således inte på privatpersoners användande utan på 

organisationers. Periscope som medium kan dessutom ses som flyktigt i det avseendet att det 

är svårt att veta vad som ska sändas, och när. En sändning sparas även som tidigare nämnts 

endast 24 timmar efteråt. Av dessa anledningar använder vi oss tillexempel inte av en 

fokusgrupp då standardiseringen av vilket material de olika personerna i fokusgruppen skulle 

se, samt när, vore svår.  

För att besvara frågeställningarna, skedde vårt urval av intervjupersoner därför inte 

slumpmässigt utan strategiskt, närmare bestämt genom ett subjektivt urval. Denna form av 

urval är passande då forskaren redan har en grad av kännedom kring de personer som ska 

undersökas. Enligt Denscombe (2014:37) väljs de intervjupersoner som ska undersökas i detta 

urval eftersom forskaren anser det troligt att just de ger upphov till material som svarar på 

frågeställningarna. Intervjupersonerna väljs således ut med ett speciellt syfte i åtanke, 

nämligen att de har relevans för undersökningstemat. Utefter arbetsområde på valt företag, 

samt kunskap om Periscope, sökte vi efter passande intervjupersoner och de personer vi 

intervjuade hade vid organisationen de jobbade på en roll med ansvar för användandet av 

Periscope. De var antingen ansvariga för utformandet av den kommunikativa strategin på 

företaget, eller för användandet av sociala medier. Till följd av detta, består vårt material av 

fem intervjuer med sju personer som använt Periscope i sitt kommunikativa arbete. 
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I linje med Trosts (2011:143) rekommendationer kring urvalets storlek vid kvalitativa 

intervjuer är vårt material anpassat för att materialet inte ska bli ohanterligt och svårt att 

överblicka. Vid kvalitativa undersökningar bör urvalet begränsas för att tillåta en granskning 

av detaljer. Med anledning av detta valde vi i undersökningen att inte intervjua mer än sju 

personer vid fem olika tillfällen. Detta innebär alltså att vid två tillfällen blev två 

intervjupersoner intervjuade samtidigt. 

 

5 Metod 
I detta avsnitt kommer vi presentera hur vi gått tillväga för att applicera det teoretiska och 

metodologiska arbetssätt på just vår undersökning. Avsnittet inleds med en genomgång av 

kvalitativa undersökningar och går vidare in på de metoder som vi i vår undersökning valt att 

använda.  

5.1 Kvalitativa undersökningar 
Inom benämningen “kvalitativa undersökningar” ryms många olika slags 

undersökningsmetoder. Tekniken för hur undersökningarna utförs kan skilja sig brett vad 

gäller hur material samlas in och hur data analyseras. Vad de olika teknikerna har gemensamt 

är inte heller lätt att säga eftersom forskare har olika definitioner och åsikter om var deras 

forskningsarbete passar in. Enligt Holme och Solvang (2001:76) omfattar termen kvalitativ de 

undersökningar som klassificerar efter egenskaper snarare än tillexempel mängd. Resultaten 

av undersökningen är alltså ett ämnes beskaffenhet och innehåll snarare än dess kvantifierbara 

egenskaper.  

Hartman (2004:186) tillägger att kvalitativa undersökningar är inriktade på förståelse 

av människors livsvärld, det vill säga den enskilda människans självupplevda verklighet. 

Denna livsvärld består av den mening som individer knyter till sig själva och objekt eller 

fenomen omkring sig. Att undersöka denna livsvärld och i förlängning förstå hur den är 

uppbyggd är vad kvalitativa undersökningar syftar till. Det är i denna process som 

undersökandet av individers tankar och föreställningar om enskilda fenomen kan ske. 

(Hartman, 2004:273) Detta enskilda fenomen är i vår undersökning Periscope och 

intervjupersonernas föreställningar och tankar om appen var det som var av intresse. 

Kvalitativa metoder kännetecknas av en närhet till undersökningsobjektet och en 

direktrelation mellan forskare och undersökingsenheten. Tanken är att man är tvungen att 

möta en individ för att förstå dess situation fullt ut och alltid sträva efter att komma 
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undersökningsenheten nära inpå (Holme och Solvang, 2001:92f). Extra viktiga citat från 

intervjupersoner samlades under vår insamling av material i en tabell. Detta eftersom det 

enligt Holme och Solvang (2001:92) för att uppnå en djupare förståelse kräver 

undersökningen beskrivningar och direkta citat som visar individuella intervjupersoners 

utryckssätt samt åsikter.   

Ryen (2005:14f) uppmärksammar även att kvalitativ forskning rymmer flera olika 

sorters metoder och angrepssätt samt en mängd olika inriktningar, men med gemensamma 

nämnaren att tolka fenomen utifrån den mening som människor ger dem. Detta tolkades av 

oss som att en viss grad av pragmatism är tillåten under analysarbetet, även om vi höll oss 

trogna definitionen av kvalitativa undersökningar:  

 

Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden 

hos en individ eller en grupp av individer. (Hartman, 2004:273) 

 

Vi har i vår undersökning använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod just på grund av 

denna definition och metodens särskiljning från de kvantitativa metoderna. Vår uppsats ämnar 

undersöka orsaken till användandet av Periscope, snarare än antalet användare eller 

sändningar. De olika företagens, och på företaget ansvariga individers, tankar och 

föreställningar om Periscope är vad vi fokuserat på.  

5.2 Analytisk induktion 
Undersökningen genomfördes utifrån arbetssättet analytisk induktion. Detta innebär ett linjärt 

analysarbete som består av tre faser; planerings-, insamlings, och analysfasen. Dessa tre faser 

avverkas i följd och arbetet är sedan avslutat. (Hartman, 2004:277) 

I planeringsfasen ryms två viktiga moment. Först formuleras en fråga på vilken man i 

undersökningen vill ha svar på; vad vill man veta och om vem. I kvalitativa undersökningar är 

frågan som sagt oftast utformad för att få svar på hur individer föreställer sig och förstår ett 

specifikt fenomen, så även i vårt fall. (Hartman, 2004:279)  

Därefter följer själva utformandet av undersökningen. I linje med övrig kvalitativ 

forskning hade vår undersökning från början ingen tydlig hypotes. Syftet för detta var att vi 

skulle påbörja datainsamlingen så neutrala som möjligt, ofärgade av teori. Under utformandet 

tog vi i åtanke vilka kunskapskällor som skulle användas och samt på vilket sätt insamlingen 

av data skulle ske. Vår undersökning utformades sen efter kvalitativa intervjuer som 

insamlingsmetod med ett urval baserat på vårt syfte (Hartman, 2004:279f). Insamlingen av 
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vårt material ledde oss sedan till den slutgiltliga fasen, analysfasen, där den insamlade datan 

fick ligga till grund för vår teori. (Hartman, 2004:278) 

5.3 Kvalitativa intervjuer 
Utgångspunkten för den kvalitativa intervjuformen är att få ett material som ger en djupare 

förståelse om det ämne som undersöks (Holme och Solvang, 2001:99). 
Inom kvalitativa intervjuer är det forskare som skapar de teoretiska ramarna till 

intervjun men intervjupersonerna som påverka samtalets utveckling. Därför är det viktigt att 

innan intervjun ha en uppfattning om vilka faktorer som anses vara viktigast (Holme och 

Solvang, 2001:100). En kvalitativ intervju är krävande både för forskare och utfrågad. Därför 

bör forskare vara väl insatta i ämnet och förstå den intervjuades situation för att få fram 

intressant och viktig fakta (Holme 2001:105). Detta var något vi tog i åtanke och var därför 

väl inlästa på vardera organisations verksamhet. 

Intervjuer präglade av tillit till forskaren skapar både en bekväm situation för 

forskare men framförallt för den intervjuade, vilket gör att deras tankar och åsikter är lättare 

att nå (Holme och Solvang, 2001:108). För att skapa en större känsla av tillit försökte vi under 

intervjuerna att inte hålla oss bundna till någon manual utan intervjupersonerna fick, i största 

mån, själva utforma sina åsikter på ett naturligt sätt. Däremot användes en intervjuguide som 

underlag. I denna fanns övergripande teman och riktlinjer för ämnen som skulle behandlas. Vi 

var under intervjuerna alltså inte strikt bundna till att följa guiden, utan kände oss snarare 

säkra med vetskapen att guiden fanns till hands. En intervjuguide bör användas som stöd i de 

fall då intervjupersonerna glider ifrån ämnet. (Hartman, 2004:281) 

5.4 Diskursanalys 
Diskursanalysen är en teoretisk ram, men även ett metodologiskt verktyg där teori och metod 

är tätt sammanflätade. Så tätt att gränsen mellan teori och metod ibland kan tyckas otydlig.. 

Det krävs inom diskursanalysen ett teoretisk underlag för att ge metoden mening, och de två 

går därför inte att skilja åt till fullo (Winther Jørgensen och Philips, 2000:10). Därför har vi 

valt att inkludera även teoretiska begreppsförklaringar i detta avsnitt. 
Diskursanalys är en metod som vilar på socialkonstruktionistisk och 

poststrukturalistisk språkfilosofisk grund. Dessa tankesätt hävdar att vårt tillträde till 

verkligheten alltid går genom språket. Vårt språk är en representation av en redan existerande 

verklighet, som endast får betydelse genom diskurs (Winther Jørgensen och Philips 2000:15). 

Ordet diskurs beskrivs som en social praktik som beskriver ett mönster av språk som vi 
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förhåller oss till i olika sociala sammanhang (Winther Jørgensen och Philips 2000:7). 

Diskurser består således av vår språkanvändning som en del av social praktik. Däremot kan 

definitionen av ordet diskurs variera, vissa teoretiker ser det enbart som själva 

språkanvändningen, medan andra innefattar mer av den sociala praktiken. (Bergström och 

Boreus 2005:17) 

För att kunna analysera dessa mönster krävs en diskursanalys (Winther Jørgensen 

och Philips 2012:7). Analysen hjälper oss att reda ut hur och vilka diskurser som syns i 

intervjuerna och hitta det som ligger bakom dessa. Denna analys kan göras utifrån tre olika 

angreppssätt: diskursteorin, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. (Winther Jørgensen 

och Philips 2000:7) Diskursteorin var central för vår undersökning då den aldrig ser diskurs 

som en sluten enhet, utan snarare något som ständigt omformas i kontakten med andra 

diskurser (Winther Jørgensen och Philips 2012:13). Teorin är influerad av det strukturalistiska 

synsättet då den betraktar vår språksyn som ett relationellt system och menar att diskurser 

består av positioner eller tecken som endast får betydelse i relation till varandra. Teorin lägger 

extra tyngd på betydelsen av den diskursiva kampen där mening skapas genom artikulation 

(Börjesson och palmblads, 2007:35f ), något som även tillämpats under vår analys.  

5.4.1 Laclau & Mouffe 

Diskurs enligt Laclau och Mouffe är när betydelse fixeras genom användandet av tecken. 

Tecken i en diskurs kallas moment och dessa moments betydelse fixeras i och med hur de 

skiljer sig från varandra. Exempelvis vet vi vad stark är, på grund av dess skillnad från svag. 

(Winther Jørgensen och Phillips 2000:36f)  

De moment som är mångtydiga och inte fått sin slutgiltiga betydelse kallas element. 

Detta kan vara ord som är svåra att knyta en exakt betydelse till, såsom frihet eller verklighet. 

Dessa ord har olika betydelser för olika personer beroende på kulturella och historiska 

faktorer. Målet i en diskurs är enligt Laclau och Mouffe att ständigt göra element till moment 

genom att utesluta alla möjliga avvikande betydelser tills elementet är entydligt. (Winther 

Jørgensen och Phillips 2000:36f)  

En diskurs tar form genom att betydelse knyts runt nodalpunkter. Dessa punkter är i 

undersökningen de extra viktiga moment som de andra momenten samlas kring för att få sin 

betydelse. Detta bildar vad som kallas ekvivalenskedjor, långa kedjor av ord relaterade till 

varandra i en diskurs. (Bergström och Boreus, 2005:317) 

Diskursen som undersöks kan ses som en stillbild, en paus i momentens så kallade 

betydelseglidning. Denna stillbild blir aldrig fullständig eftersom övergången från element till 
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moment aldrig tar helt slut (Winther Jørgensen och Phillips, 2000:32ff). Det bör alltså 

observeras att resultaten av undersökningen skildrar Periscope i stunden då den genomfördes. 

Upprättandet av diskurser kallas, enligt Laclau och Mouffe för en artikulation, detta 

är vad som skapar relationen mellan olika tecken. Artikulationer antingen ifrågasätter, 

producerar eller reproducerar de rådande diskurserna genom att bestämma teckens betydelse. 

Tack vare mångtydligheten i skriftliga och muntliga uttryck är varje artikulation i viss mån en 

som formar diskursen. (Winther Jørgensen och Phillips, 2000:35f). Förenklat kan sägas att en 

artikulation är tillexempel en mening. Genom att säga Periscope känns trovärdigt sätter man 

orden Periscope och trovärdigt i relation till varandra i diskursen.  

Fokus för vår undersökning blev utifrån detta hur våra undersökningsobjekt skapar 

diskurser med hjälp av Periscope, samt vilka betydelser de tillskriver mediet. Vilka 

föreställningar de har om mediet samt på vilket sätt använder det är vad som intresserade oss, 

och för att undersöka detta användes diskursanalys och i förlängning diskursteori. 

5.4.2 Diskursanalys i praktiken 

För att rent praktiskt analysera materialet vi samlat in använde vi oss av en så kallad 

enhetsanalys. Denna analys utfördes i tre steg. Vid en första läsning av materialet såg vi vilka 

ämnen eller teman som togs upp mest frekvent och vilka som passade vår undersökning bäst. 

Därefter ställde vi frågeställningar baserade på dessa ämnen eller teman för att slutligen utföra 

en andra och avslutande läsning där materialet gicks igenom med frågeställningarna i åtanke. 

Enligt Holme och Solvang (2001:142) är detta en analysmodell där primära fokus inte ligger 

på att hitta ett genomsnittligt svar utan en djupare förståelse för ämnet vi studerar. Hur vi gick 

tillväga utvecklas nedan.  

Som tidigare nämnts finns inte några särskilda mallar för hur en diskursanalys ska 

genomföras. Vi utvecklade vår modell med inspiration av Malin Wreders analys av enkäter 

från boken Diskursanalys i praktiken (2007:29) samt tidigare forskning som bedrivits med 

hjälp av diskursanalyser, se tillexempel Jiveborn (2012) och Asknert och Persson (2012). Med 

dessa som förlaga bedrevs vår analys. Nedan beskrivs mer ingående hur detta gick till.  

5.4.3 Artikulation  

Första delen av analysarbetet bestod av att identifiera vilka tecken som utmärkte sig i 

transkriberingarna. Varje transkribering behandlades var för sig och centrala tecken, kring 

vilka diskursen ordnades, färgmarkerades för att skapa kategorier. Med dessa kategorier i 

åtanke genomfördes sedan en andra läsning av transkriberingen där även de tecken kopplade 
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till de centrala markerades. Denna initierande del genomfördes för att skapa en överblick över 

materialet samt ge oss övergripande teman. 

De frågor som ställdes under intervjuerna var indelade i teman och kategorier för att 

se till att materialet gav underlag till att besvara våra frågeställningar. På grund av detta var vi 

även uppmärksamma på avvikande diskurser som kan ha uppkommit.  

5.4.4 Definition av diskurser 

Utifrån resultatet av den första analysdelen genomförde vi sedan en tredje läsning av varje 

transkribering. Vi identifierade tecken med mer priviligierad status än andra, så kallade 

nodalpunkter. Kopplade till dessa nodalpunkter identifierade vi sedan ekvivalenskedjor 

genom att se vilka tecken som låg i relation till dem. Denna process ledde till skapandet av 

tankekartor för varje transkribering där nodalpunkterna och dess ekvivalenskedjor 

visualiserades på ett mer lättöverskådligt sätt.  

Nästa steg i analysarbetet bestod av att precisera diskurserna. Tankekartorna tillät oss 

att konkretisera de olika transkriberingarna genom att lägga ut dem bredvid varandra och se 

hur diskurserna skiljde sig eller liknade varandra. Genom att se hur diskurserna skiljde sig åt 

förstod vi dem även tydligare individuellt. Dessa tankekartor finns att se i bilaga 1. 

5.4.5 Jämförelse samt sammanförande av diskurser 
I den avslutande fasen av vårt analysarbete sammanförde vi de olika diskurserna för att skapa 

underlag för en resultatdiskussion. Tankekartorna jämfördes och övergripande teman 

konkretiserades. Dessa teman placerades sedan i en tabell där varje organisations artikulation 

inom temat placerades. Med artikulation menas ett citat ur transkriberingen. Även de teman 

där endast en organisation artikulerat något fanns representerade i tabellen för att inte utesluta 

något. Tabellen gav oss en tydlig överblick samt konkreta exempel på artikulationer inom 

teman, något som gör det lättare för en läsare att skaffa sig en uppfattning om resultatet. 

Denna tabell finns att se i bilaga 2. 

5.5 Metoddiskussion 
Det finns många olika tillvägagångssätt till hur ett material kan insamlas samt analyseras. Då 

vår studie krävde en djupare förståelse valde vi en kvalitativt forskningsprocess där data 

insamlat med hjälp av intervjuer analyserades genom diskursanalys. Nedan kommer vi 

diskutera de valda metoderna utifrån deras för- och nackdelar, motivera våra val samt 

presentera kritik som förts mot dem. 
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5.5.1 Kvalitativa intervjuer 

Trost (2011:33) menar att den kvalitativa intervjun hjälper att se den intervjuades verklighet 

snarare än vår egna. Detta innebär ett material som ligger väldigt nära den intervjuades äkta 

åsikter, vilka sedan kan analyseras inom en teoretisk ram. 

Intervjuer lämpar sig särskilt vid insamling av djup information eftersom frågor kan 

följas upp och utvecklas. De är även flexibla och tillåter forskaren att justera undersökningens 

riktning under intervjuns gång (Denscombe, 2014:267f). Metoden användes i vår 

undersökning för att nå denna djupare information och förståelse för ämnet, samtidigt som 

den tillät oss att vara flexibla under insamlingen. 

Kritik mot intervjuer som insamlingsmetod hölls däremot i åtanke. Metoden har en 

tendens att producera icke-standardiserade svar som inte är förkodade och därför kan ta lång 

tid att bearbeta samt analysera. Tidsaspekten var något vi var medvetna om och även 

behandlade tidigare under avsnittet avgränsning och urval. Höga kostnader i form av resor 

och tid kan även försvåra undersökningen om intervjupersonerna rent geografiskt finns 

utspridda (Denscombe, 2014:268ff). Detta var däremot under vår undersökning inget större 

problem då våra intervjuer skedde över telefonen.  

5.5.2 Diskursanalys 

Denna metod är baserad på idén att diskurser visar sig i överföringar av tal, text och bild. Den 

fokuserar på textens djupare betydelse snarare än dess ytliga innehåll. Forskarens uppgift blir 

här att genom analys av i vårt fall text blottlägga dessa diskurser samt avslöja vilka meningar 

de innehåller, något som passade vår undersökning. Något som däremot bör hållas i åtanke är 

att metoden förutsätter en hög grad av förhandsantagande, det vill säga antaganden gjorda av 

forskaren utifrån vad texten innehåller men också saknar. Antaganden måste bygga på 

befintlig kunskap om samhället och kulturen i stort och data måste analyseras med vissa 

förutfattade meningar om materialet. (Denscombe, 2014:394f)  

Dessa förutfattade meningar och denna kunskap såg vi till att inskaffa oss genom 

teori och tidigare forskning innan analysen tog vid. Denna högre grad av fri tolkning inom 

metoden är däremot något som den även kritiseras för. Denscombe (2014:396f) menar att 

vissa diskursanalytiker ser fynden vid en diskursanalys som forskarens tolkning av ett ämne, 

inte mer värd än någon annans tolkning. Denna problematik är även relaterad till kritiken om 

att diskursanalysen är relativistisk och att om allt ses som präglat av språket finns inga yttre 

faktorer som påverkar fakta. Kritiken riktas främst mot att allt i text inom diskursanalysen ses 

som konstruktioner av verkligheten och att detta skulle innebära att den som äger tolkningen 
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av ord även äger sanningen om dess faktiska verklighet. Det är därför viktigt att vara 

medveten om de verifieringsproblem som kan uppstå, något vi återkommer till.  

5.5.3 Reliabilitet, validitet och representativitet 
För att uppnå hög reliabilitet är det av stor vikt att ha intersubjektivitet, vilken innebär att 

tydligt förklara hur studien gått till och på så vis öka möjligheterna för att andra ska kunna 

genomföra samma studie och nå samma resultat (Bergström och Boreus, 2005:36f). För att 

garantera en så hög grad av intersubjektivitet som möjligt har vi därför i undersökningen varit 

noga med att dokumentera hur vi gått tillväga. Reliabilitet appliceras oftast på kvantitativa 

undersökningar eftersom det kräver en hög grad standardisering till skillnad från kvalitativa 

undersökningar som förutsätter motsatsen. Idén om reliabilitet bygger enligt Trost (2011:132) 

på att den enskilda människan är statisk i sina föreställningar och beteenden och är därför 

problematiskt att applicera på intervjuer. Människan är i ständig förändring och innehar rollen 

som deltagare och aktör om vart annat. Med detta menas att svaren inte per automatik blir 

desamma varje gång en likadan fråga ställs och kravet om reliabilitet blir därför svårt att 

uppfylla inom kvalitativa studier.  

 

För att försäkra oss om en viss grad av reliabilitet använde vi oss däremot under insamlingen 

av ett standardiserat intervjuschema för att försäkra oss om att varje intervju skedde med 

samma förutsättningar. Att som forskare i sin undersökning redovisa hur hen ställt sina frågor 

skänker även enligt Trost (2011:134) en öppenhet och trovärdighet till undersökningen. Detta 

eftersom läsaren lätt kan skapa sin egna åsikt om materialets trovärdighet. 

Något som även ökar en undersöknings trovärdighet är dess grad av validitet. Med 

detta menas att undersökningen är hållbar, övertygande och välgrundad. En undersökning 

med hög validitet är en där man undersökt det som ämnats undersökas (Kvale & Brinkmann 

2010:264) För att skapa validitet har vi därför valt metoder som vi anser hjälpa oss svara på 

våra frågeställningar samt stärkt analysen av vårt material med teori och tidigare forskning. 

(Olsson & Sörensen 2011, 107) 

Med detta sagt är inte all data som samlas in per automatik sann. Vid intervjuer 

menar Denscombe (2014:268) att data som samlas in baseras på vad människor uppger att de 

gör, inte nödvändigtvis vad de faktiskt gör. Uttryck och handling stämmer inte alltid överens 

och som forskare kan man därför aldrig förmoda att vad intervjupersonen säger speglar 

sanningen. Under undersökningens gång togs detta i åtanke.  
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I vissa fall kan även respondenters svar vara färgade av forskarens närvaro, något 

som däremot till stor del undveks tack vare att materialet som tidigare nämnt insamlades 

genom telefonintervjuer. Telefonintervjuers brist på visuella ledtrådar till forskarens 

personlighet kan i hög grad bidra till att stärka validiteten i detta avseende. (Denscombe, 

2014:268)  

För att sedan kunna dra en generell slutsats krävs att urvalet är representativt för 

majoriteten. Vid kvalitativa undersökningar innebär detta att urvalet är heterogent inom en 

given ram (Trost, 2011:137). Ramen i denna undersökning är personer på svenska företag 

som använt sig av Periscope. Vi strävade efter att få ett så representativt urval som möjligt 

inom denna ram. Denna strävan ligger till grund för variationen på organisationerna som 

medverkat i undersökningen.  

5.5.4 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjorts under undersökningen innefattar anonymisering av 

intervjupersoner samt omarbetning av transkriberingar. Transkriberingar omarbetades till text 

som mer liknar skrivspråk. Trost (2010:156f) menar att en del kan känna sig obekväma med 

att bli citerade ordagrant i talspråk, och att det därför vore oetiskt av forskaren. Observera 

däremot att endast mindre omarbetning såsom åh till och förekom. Inga ändringar gjorda i 

texten ändrade dess huvudsakliga mening. 

Intervjupersonerna som deltagit i undersökningen anonymiserades. Hammersley och 

Traianou (2012:126) menar att det finns flera sätt att anonymisera data och att det mest 

vanliga är att ersätta namn med påhittade eller att benämna personer vid deras arbetstitel. I vår 

undersökning tillämpades detta och organisationerna finns benämnda efter vilken typ av 

organisation de är snarare än deras namn, och personer benämnda efter sin arbetstitel. 

Exempel på detta kan vara Försäkringsbolaget samt Creative Director. Åtgärden vidtogs 

eftersom undersökningen till viss del behandlar organisationernas kommunikativa strategier, 

något som inte alltid vill delges till allmänheten. 
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6 Analysresultat  

Syftet med denna undersökning har varit att se hur svenska organisationer använder sig av 

samt ser på appen Periscope som medium. I analysen nedan presenterar vi utifrån det material 

vi samlat in vilka diskurser som framträdde samt vilka nodalpunkter diskussioner centreras 

kring. Teori och tidigare forskning appliceras och vi analyserar hur organisationerna ur 

diskursteoretisk synvinkel definierat Periscope. 

Diskurs definieras av oss som samlade artikulationer kring ett och samma ämne som 

tillsammans skapar en övergripande bild av ämnet. Analysresultaten presenteras genom de 

fyra huvudsakliga diskurser vi fann i materialet: Användning av mediet, Definition av mediet, 

Utveckling samt Interaktivitet. Inom dessa diskurser behandlas vilka nodalpunkter, alltså 

extra viktiga moment, som framträtt. 

6.1 Användning av mediet 
Diskursen Användning av mediet behandlar på vilket sätt organisationerna använt sig av 

Periscope. Diskursen framträdde under organisationernas skildringar av sitt användande. Den 

visar i vilket sammanhang och i vilka huvudsakliga syften som organisationerna sänt live. 

Sättet på vilka de olika organisationerna använt sig av Periscope skiljer sig något, från 

kampanjevent och TV-inslag till föreläsningar. Denna diskurs behandlas först av de fyra 

eftersom den kan ses som en bakgrund för att förstå de övriga diskurserna.  

6.1.1 Kampanjevent 

Mediabyrån sände live som en del av en kampanj via en smartphone som ständigt var i 

rörelse. Kampanjen skedde på uppdrag av en försäljare av tights. Tittare kunde publicera en 

bild på sina trasiga tights på Instagram tillsammans med en hashtag, och ett cykelbud 

levererade då nya. Smartphonen som sände live var fixerad på cykelbudet så att tittare kunde 

följa tightsens väg mot dem. Periscope var här enligt mediabyrån ett sätt att hålla deras 

attention lite längre och skapa en bra mix mellan online och offline. (Intervju 5) 

Även spelbolaget använde sig av Periscope som en mindre del av en kampanj. Som 

pris i en tävling fick vinnaren besök av sportkommentatorn Niklas Holmgren som live-

kommenterade från dennes vardagsrum. För att bjuda in och erbjuda andra spelare samma 

känsla livesände spelbolaget från vardagsrummet.  

Här blir alltså Periscope en del av en större kampanj, vilket visar på 

konvergenskulturens varande. Instagram, Twitter och Periscope interagerar och smälter 
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samman och Periscope fungerar som ett verktyg som sänker smältpunkten. Gamla och nya 

medier möter, stöttar eller konkurrerar ut varandra och det tycks enligt oss vara så att 

organisationerna vågar använda de nya medierna tack vare att de redan stöttas av gamla. På 

samma sätt som Periscope är en del av ett större medielandskap valde dessa organisationer att 

använda det som en mindre del i ett större arbete. 

Exempel på denna konvergens kan även ses i hur spelbolaget säger sig använda 

Periscope. En tidigare podd har blivit sammanflätad med livesändning. En livepodd sänds på 

Periscope och ljudfilen från sändningen läggs sedan upp som traditionell podd. Övergången 

från podd till livesändning har spelbolaget valt att göra eftersom, som de själva artikulerar:  

 

Det rörliga är generellt det vi jobbar mer med,  

för det är det som är starkare kapital eller valuta på sociala plattformar. (Intervju 1) 

 

Här ser vi hur spelbolaget introducerar Periscope genom att använda ett gammalt format, 

samtidigt som det äldre mediet, podden, fortfarande används. Artikulationen visar även att de 

är medvetna om vilket slags innehåll som bör levereras på sociala medier. Artikulationer 

rörande innehåll är däremot något vi återkommer till senare.  

6.1.2 TV-inslag 

Några av organisationerna såg istället på mediet som passande för sändningar formade likt 

analoga TV-sändningar. De ansåg att Periscope var ett bra sätt att skapa en kontinuitet och på 

lång sikt bygga kundrelationer. Detta kan ses i tillexempel försäkringsbolagets artikulation:  

 

Det är ju väldigt tacksamt om man kan skapa ett format där tittare vet vad som kommer. Jag 

tror man kan bygga fler följare och tittare på det sättet. (Intervju 3) 

 

Kommunikationsbyrån och spelbolaget uppgav att de sänder kontinuerligt, varje fredag. 

Under kortare sändningar diskuterar de aktuella händelser och svarar på frågor från tittarna. 

Även försäkringsbolaget uppgav att de sänder på detta sätt, men mer sporadiskt och oftast 

som svar på aktuella händelser som berör ekonomi eller försäkringar i stort. Vi tolkar det som 

att organisationerna ser Periscope som ett nytt slags TV-medie, som tillåter kontinuerliga 

sändningar. 
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Kelty Logan (2013:271) menar dock att online-medier inte bör ses som en förlängning av TV-

mediet utan att företag och organisationer måste se på dem som en del av ett helt nytt 

medielandskap där nya sätt att möta kunden krävs. Följande artikulation från 

kommunikationsbyrån visar att de är medvetna om detta, men att det enligt dem är svårt att 

leva som man lär. 

 

Vi gör ju dumt nog att vi tänker linjärt. Vi är inspirerade av hur TV brukar se ut i sin 

traditionella form /.../ jag tror att vårt nästa steg, istället för att sitta på vårt kontor och göra 

det enkelt för oss. Är att vi är ute på stan och testar saker /.../ ska man jobba rörligt måste det 

hända saker. (Intervju 2) 

 

Denna artikulation visar även kommunikationsbyråns tankar kring vad det nya mediet tillåter 

och näst intill kräver: rörlighet och händelserikedom för att göra tittaren nöjd. 

6.1.3 Föreläsning 

Försäkringsbolaget och rekryteringsbolaget använde Persicope för att livesända från 

seminarium och föreläsningar. Utifrån materialet framgår att de såg på livesändningen som ett 

sätt att utvidga det fysiska rummet för att göra plats åt fler åhörare. Periscope var för dem ett 

sätt att göra föreläsningen tillgänglig för fler. En tanke kring detta kan ses i 

rekryteringsbolagets artikulation: 

 

Det blev väldigt fullt och det fanns ett jätteintresse hos kunden.  

Så vi tänkte “jaha, vad gör vi nu då? Vi får inte riktigt plats.”  

Sen började vi få frågor som “åh, ska ni sända live?”  

/.../ Vi tänkte att “äh, vi kör” för det är så pass enkelt. (Intervju 4) 

 

Båda organisationernas sändningar var statiska. Med detta menas att smarthponen som sände 

live var fixerad vid en plats och inte rörde sig under sändningen. Föreläsarna hade även fått 

restriktioner kring var i rummet de kunde röra sig för att fortfarande vara med i bild. Här blir 

smartphonen snarare en videokamera och inte den rörliga enheten som vi känner den som, och 

vi ser än en gång hur organisationerna återgår till en medieform de är vana vid; TV. 

Smartphonen var fixerad på ett stativ och sände live oavbrutet och oredigerat genom hela 

föreläsningen utan att man svarade på kommentarer eller på något annat sätt interagerade med 
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tittare. Syftet med sändningen blev således att nå ut med föreläsningens budskap till en 

bredare publik. Rekryteringsbolaget artikulerar tillexempel:  

 

Det var ju syftat att dokumentera live vad vi gjorde, så att fler kunde se.  

Det var ju det som var hela målsättningen. Ingenting annat. (Intervju 4) 

 

Vi tolkar genom denna artikulation det som att det huvudsakliga syftet med 

rekryteringsbolagets sändning var att dela med sig av en föreläsning relaterad till deras 

varumärke och kärnvärden, snarare än att själva skapa ett innehåll som stärker det.  

6.2 Definition av mediet 
Diskursen Definition av mediet behandlar hur organisationer ser på Periscope samt vilka 

risker eller möjligheter de upplevt vid sitt användande. Denna del kartlägger 

organisationernas syn på och definition av mediet, blottlagt genom diskursanalys.  

6.2.1 Kopplat till annan plattform 

Att Periscope är kopplat till Twitter ser alla organisationer som en fördel. Att en befintlig 

kanal kan användas för att introducera en ny framhålls som en positiv aspekt i alla intervjuer. 

För organisationerna innebär detta att de följare de redan samlat på sig lätt kan överföras till 

det nya mediet och på så vis nå rätt målgrupp.  

Några av organisationerna använde sig av Periscope för första gången delvis på 

grund av dess sammankoppling till Twitter, i en slags impulsanvändning. Detta ses även av 

organisationerna som en av orsakerna till varför Periscope konkurrerat ut liknande medier för 

livesändning. Mediabyrån artikulerade tillexempel: 

 

Att livestreama content är i sig inget nytt,  

det som slog igenom var väl Bambuser för 6-7 år sedan. 

Jag tror att det som är intressant idag är tekniken och vad den möjliggör /.../  

det gör att det skapar större spridning,  

speciellt när det är kopplat till andra plattformar som Twitter. (Intervju 5) 

 

Vi ser i denna artikulation att mediabyrån upplevt hur mediakonvergensen agerat över tid. 

Detta är enligt Jenkins (2014:14) den gradvisa sammansmältningen av gamla och nya medier. 
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Ett kommunikationssätt, livestreaming, har med tiden blivit mer användarvänligt och 

integrerat med andra medium.  

6.2.2 Äkthet 
I alla intervjuer framkom nodalpunkten äkthet, kring vilken det diskuterades hur Periscope 

skapar ett innehåll som känns trovärdigt. Vår tolkning är att diskursen kring äkthet 

uppkommer eftersom organisationerna vet att kunder idag söker ett innehåll som inte känns 

fabricerat eller producerat. Barregren och Tegborg (2014:29) anser att man som sändare bör 

sträva efter att attrahera publiken på ett djupare plan, något som vi ser att organisationerna 

visar sig vilja göra genom att tillskriva Periscope moment som transparent, på riktigt och 

öppet. I materialet framkom att organisationerna ser skapandet av trovärdigt och äkta innehåll 

som en viktig trend och Periscope som ett verktyg för att kunna följa den.  

Barregren och Tegborg (2014:29) menar att kunder idag lyssnar mer till informella 

källor snarare än organisationers marknadsbudskap. Närheten till kunders privatliv är idag 

därför ännu viktigare och vi kunde i intervjuerna se att organisationerna är väl medvetna om 

detta. I sin definition av Periscope använder organisationerna ofta moment som inbjudande, 

nära kunden och interaktiv. Vi tolkar materialet som att organisationerna upplever appen som 

ett sätt att som sändare kommer nära inpå mottagaren. Detta såg vi i en artikulation av 

mediabyrån: 

 

Man pratar mycket om content marketing och det handlar ju om att skapa innehåll som görs 

på konsumentbaserat villkor /.../ Periscope är ju väldigt intimt. Det är ofiltrerat i realtid, så 

det gör ju att det känns väldigt äkta oavsett vad som sänds. (Intervju 5) 

 

Vi ser hur mediabyrån är medvetna om hur webb 2.0 har ändrat hur kunder konsumerar 

reklam. Grundprincipen på webb 2.0 är enligt Jenkins (2014:71) att kunden vill delta i 

skapandet av budskap snarare än att bli serverade färdiga slogans. En färdig produkt kan 

upplevas som säljande medan ett innehåll skapat i realtid upplevs som något ännu obestämt 

och därav mer personligt. Även kommunikationsbyrån visade att de reflekterat över det nya 

medieklimatet online och hur det skiftar mot ett alltmer personligt innehåll: 

 

Det ska liksom kännas på riktigt. Så att det inte blir för städat 

/.../ Jag har tolkat det som att  det blir en motreaktion mot att saker och ting är så bra,  
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det är så fint och det är så perfekta frukostmackor på Instagram. Att man är lite trött på det. 

(Intervju 2) 

 

Vi tolkar denna artikulation som att kommunikationsbyrån sett en skiftning vad gäller 

innehåll som skapas samt publiceras online. De ser Periscope som en del av en rörelse mot det 

redigerade och uppstyrda innehåll som länge dominerat online.  

6.2.3 Chansning och vikten av rörligt innehåll 
Organisationerna upplevde även att det fanns risker i användandet och en viss osäkerhet 

kunde identifieras i några av artikulationerna. Två moment som ofta användes var spontanitet 

och chansning. Organisationerna uttryckte ofta att det krävdes en viss grad av spontanitet i 

användandet samt att en sändning i vissa fall kan vara en chansning. Vi tolkar dessa ord som 

både positivt och negativt laddade, samtidigt som det ses som positivt att vara spontan så kan 

spontanitet innebära att man inte i förväg tänkt igenom vad som ska sändas. Ordet chansning 

innebär även enligt oss en möjlighet att både vinna och förlora. I många av intervjuerna 

talades det om att man måste våga sända. Spelbolaget artikulerade tillexempel: 

 

Folk som inte vågar använda Periscope gör kanske det av en anledning.  

Det sätter ju en verkligen på prov.  

/.../ Det kan ju även vara det som är nackdelen med Periscope, det är superlive.  

/.../ Det är möjligheten att kunna öppna sig, vara naken och våga exponera sig. (Intervju 1) 

 

I samband med detta diskuterades även skapandet av ett händelserikt innehåll som får tittaren 

att vilja stanna kvar för att se sändningen. Detta tankesätt går att koppla till Jenkins begrepp 

klibbighet och spridbarhet. Dessa begrepp pekar på vikten av att skapa ett innehåll som tittare 

vill konsumera och senare berätta om för andra (Jenkins, 2014:23). Vi såg i materialet flera 

exempel på hur organisationer försökte skapa ett klibbigt innehåll och i direkt relation till 

detta; rädslan för att tittarna ska tappa intresse. Kommunikationsbyrån framhöll vikten av ett 

rörligt innehåll och uppgav deras egen sändning som ett exempel på en sändning som hade 

risk att bli långtråkig. 

 

Alltså för att ett innehåll ska bli intressant måste det hända saker, det måste vara saker som 

rör på sig. Inte två dudes som sitter still. (Intervju 2) 
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Detta ser vi som ett exempel på hur konvergenskulturen fungerar. Ett nytt medium 

introduceras och både sändare och mottagare inleder en period av anpassning. Mediet jämförs 

med gamla medier, utvecklas i takt med att nya grupper hittar till plattformen och 

maktkamper tar plats. Enligt Jenkins (2012:28) skapar en organisation ett innehåll som 

underlag för interaktion, och mottagaren letar samtidigt efter ständigt nya sätt att använda 

detta innehåll. Mottagarens makt över hur innehållet utformas och används är något som i 

vissa fall ses som en risk för organisationerna. Detta är något vi kommer att återkomma till 

under diskursen om interaktivitet. 

6.3 Interaktivitet 
Som tidigare nämnts öppnar Periscope upp för en ny slags interaktivitet online. Diskursen 

Interaktivitet består av organisationernas syn på interaktion på Periscope. På Periscope 

interagerar sändaren med flera mottagare på samma gång. Det kan liknas vid livesänd TV, 

med skillnaden att tittare kan kommentera i realtid. Graden av interaktion är däremot helt upp 

till den som sänder. Kommentatorsfunktion kan stängas av och frågor kan ignoreras eller 

besvaras. I materialet fann vi moment och nodalpunkter kopplade till både negativa och 

positiva aspekter kring detta. Dessa presenteras nedan. 

6.3.1 Val av interaktion 

I avsnittet om tidigare forskning presenterade vi McMillans modell för interaktion online. 

Appliceras modellen på hur mediabyrån, spelbolaget och kommunikationsbyrån interagerat 

med sina tittare under sändningar resulterar detta i interaktion enligt modellens tredje 

kategori, responsive dialog. Detta innebär en tvåvägskommunikation där sändaren behåller 

den huvudsakliga kontrollen över dialogen samtidigt som tittaren har möjlighet att uttrycka 

sin åsikt om innehållet (McMillian, 2002:276). Under sina sändningar bevakade de 

kommentatorsfältet och svarade på frågor i den mån de hade tid. Dessa två artikulationer av 

media- respektive kommunikationsbyrån visar hur de ser på Periscopes 

interaktionsmöjligheter:  

 

Det är en fantastisk möjlighet att kunna släppa in folk för att själva kunna bidra till hur 

sändningen utformas. (Intervju 5) 

 

Det heter sociala medier av en anledning. Man kan ju inte i sin kommunikation utåt bara stå 

och prata med megafon. Det är en dialog vi är ute efter. (Intervju 2) 
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Försäkringsbolaget och rekryteringsbolaget sände i kontrast till detta som tidigare nämnts ett 

annat slags innehåll, nämligen seminarium och föreläsningar. Under sändningen var 

smartphonen fixerad vid ett stativ vilket gjorde att kommentarer var svåra att läsa. 

Huvudsakliga syftet med sändningen var inte heller interaktion utan organisationerna såg 

Periscope som en möjlighet att utöka det fysiska rummet. Denna kategori av interaktion kallas 

i McMillans modell monolog och innebär att sändaren har full kontroll över diskursen. Båda 

organisationerna förde en envägskommunikation där föreläsaren höll en monolog.  

Detta bör däremot inte ses som uteslutande negativt. Jenkins (2012:142) menar att vi 

alla är deltagare online och att deltagande inte är synonymt med interaktivitet utan ett 

deltagande även kan vara att passivt observera. I vår analys såg vi hur organisationerna tillåter 

eller skapar olika slags deltagande i sina sändningar. Från kommunikationsbyrån som skapat 

en hög grad av interaktion till rekryteringsbolaget som låter sina tittare delta, men inte 

interagera.  

6.3.2 Maktförhållanden 

Den höga grad interaktion mellan sändare och mottagare som Periscope tillåter sågs inte alltid 

som positiv av organisationerna. Enligt Söderlund (2014:17) innebär en högre grad av 

upplevd kontroll för mottagaren en högre grad av positiv känsla gentemot sändaren. I vårt 

material såg vi däremot hur organisationerna ibland var tveksamma till att ge mottagaren allt 

för stor kontroll. Föremål för denna oro var kopplat till risken för orelaterade eller otrevliga 

kommentarer. Försäkringsbolaget artikulerade: 

 

Ibland passar ju folk på att lufta åsikter som inte har med sändningen att göra och det är ju 

en risk man tar. /.../ Då får man ju vara beredd att blocka sånna personer för det är ju tråkigt 

för alla som tittar. (Intervju 3) 

 

Det som organisationerna är oroade för, och i vissa fall har upplevt, är de härskartekniker som 

Nyberg och Wiberg (2014:9f) menar används online. Deras tankesätt om hur tekniken och 

sociala mediers utveckling har förändrat våra kommunikativa roller på digitala plattformar går 

att applicera på Periscope. Som mottagare kan du själv välja din roll, allt från passiv tittare till 

engagerad interaktör, och med denna roll även välja om du ska spela med på sändarens 

inslagna bana eller få sändningen att gå den väg du själv vill.  

Denna slags makt över diskursen har mottagare på många olika sociala medier. 

Enligt Löwengrip och Stolterman (2008:139) påverkar utformningen av ett medium vilken 
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grad av maktutövning som tillåts. Hur tillexempel en app utformas definierar spelplanen för 

maktspelet mellan sändare och mottagare. Att mottagaren kan ta makten över ett innehåll sågs 

inte av organisationer som något nytt. Andra sociala plattformar som Instagram, Facebook 

eller Twitter tillåter även detta. Däremot såg vi hur organisationerna upplevde Periscope som 

mer riskfyllt på grund av att sändningen sker i realtid. Som sändare har du inte lång tid på dig 

att reagera och allt som kommenteras ses av alla som tittar live. Till skillnad från tillexempel 

Facebook där en kommentar kan raderas innan allt för många sett den. Vi såg i materialet att 

organisationerna upplevde denna makt som starkare på Periscope. De framställde i diskursen 

Periscope som ett medium som är väl anpassat för att mottagaren ska kunna styra innehållet, 

något som kan ses i följande artikulation från kommunikationsbyrån:  

 

Det är något sociala medier gjort i stort, ritat om maktstrukturer och kartan för vem som kan 

få utrymme och höras. /.../ Men jag tror det även är därför vi inte sett så mycket av företagen, 

för att man är rädd för det där. Tänk om någon säger något som inte går i linje med 

företaget. /.../ Men man får nog inte vara så rädd för det. (Intervju 2) 

 

Detta är en risk som vi ser organisationerna upplevt, samtidigt som det går att koppla till de 

tankar hos organisationerna vi tidigare tagit upp om hur man måste våga sända. 

6.3.3 Missad interaktion 
Att missa interaktion ansåg organisationerna vara en risk. Artikulationerna visade deras oro 

över att någon kommentar skulle missas eller lämnas obesvarad. Även de organisationer som 

inte hade som huvudsakligt syfte att interagera med mottagaren, såg det som negativt att 

missa vad mottagarna tycker och ville  i efterhand besvara frågor som uppkommit medhjälp 

av Twitter. Rekryterings- respektive försäkringsbolaget som sände live från sitt seminarium 

respektive föreläsning artikulerade tillexempel: 

 

Vi sprang och tittade litegrann, och då sa vi egentligen att vi får ta det sen. (Intervju 4) 

 

Man ser ju deras Twitter - deras Twitternamn, 

så då kan man ju svara dem i efterhand. (Intervju 3) 

 

Vi såg hur organisationerna, oavsett vilken slags sändningen de valt att göra, alltid hade 

kommentatorsfältet på. Detta anser vi visa att organisationerna förstått att den höga graden av 
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interaktivitet är vad som skiljer Periscope från andra medier. Utan kommentatorsfunktionen är 

Periscope att likställa med live-TV, innehållet levereras i realtid men mottagaren har ingen 

chans att påverka det. Vi ser det som ett uttryck av konvergenskulturen då organisationerna 

testar olika sätt att använda det nya mediet genom att bland annat applicera gamla arbetssätt 

på det. Rekryteringsbolaget sände tillexempel på ett sätt som påminner om en live-TV-

sändning, samtidigt som de ville tillåta mottagaren en viss grad av interaktion. 

6.4 Utveckling 
Den sista huvudsakliga diskursen vi identifierade i vårt material är den kallad Utveckling. I 

denna diskurs såg vi hur organisationerna ser på Periscops nuläge men även framtid samt 

vilken roll appen har i relation till rådande och framtida medieklimat.  

6.4.1 Växande trend 
I teoriavsnittet tog vi upp hur fler kunder idag vill hämta sin information om produkter och 

tjänster från en källa som känns trovärdig och äkta. Den pågående övergången från 

traditionell marknadsföring till content marketing på användargenererade plattformar är något 

vi sett att organisationerna uppmärksammat. Det många av dem ser som en del av denna 

övergång är rörligt online samt skapandet av ett attraktivt innehåll. Detta kunde vi se i 

artikulationer från kommunikationsbyrån samt spelbolaget: 

 

Det är ju en trend i stort /.../ att saker och ting ska vara live och nära. (Intervju 2)  

 

Det är just sånt här content som jag tror är framtiden helt enkelt. (Intervju 1) 

 

Vikten av att följa med i trender och att som organisation visa att man följer med i 

utvecklingen av nya digitala plattformar och verktyg är även något som organisationerna 

framhöll som viktigt. Rekryteringsbolaget och mediebyrån artikulerade tillexempel att de såg 

Periscope som ett sätt att sticka ut i en annars tråkig bransch samt som ett sätt att vara ledande 

inom trender:  

 

Periscope är ett av de senaste sociala medierna eller vad man nu vill kalla det - och att 

använda video på det sättet. Det stärker ju bilden vi vill ge, att vi förstår de digitala 

plattformarna, att vi ska synas, att det ska vara öppet och transparant. /.../ Vi upplevs som ett 

lite coolare rekryteringsbolag. (Intervju 4) 
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Resultaten har varit otroligt positiva så det visar ju någonstans på att, att vara tidigt ute och 

testa ett nytt verktyg är väldigt positivt. (Intervju 5) 

6.4.2 Teknologiska förutsättningar 

Många moment i diskursen Utveckling behandlade de olika teknologiska förbättringar som 

organisationerna önskar. Artikulationerna inom diskursen säger även en del om vad mediet 

saknar samt vilka aspekter organisationerna förväntar sig av det. De huvudsakliga 

nodalpunkterna var här kommentarer samt spridbarhet. 

Spridbarhet är i Jenkins (2014:22f) definition de tekniska möjligheter som ett 

medium ger sina användare för att sprida deras innehåll vidare. Facebook är ett exempel på ett 

medium som tillåter en hög grad av spridbarhet, då plattformen ger många möjligheter för 

användare att lägga upp innehåll och dela det med andra. På Facebook kan du dela innehåll 

från Twitter, Youtube, eller andra plattformar. Periscope har däremot inte samma flexibilitet 

enligt organisationerna. Samtidigt som de i intervjuerna hyllar Periscope för sin koppling till 

Twitter, kritiserar de mediet för dess begränsade möjlighet till spridning. Försäkringsbolaget 

menar tillexempel att även om de uppskattar live-aspekten, så vill de även enkelt kunna sprida 

innehållet vidare efter att sändningen avslutats, något som exemplifieras i följande 

artikulation: 

 

Det är inte riktigt gjort för det. /.../ Den är inte så snygg att lägga in på en webbplats 

tillexempel, så det skulle nog man kunna förbättra, alltså möjligheten att faktiskt spara den 

och publicera den på en annan kanal. (Intervju 3) 

 

Kommentarer var även ett ämne för diskussion som återkom i materialet. Tidigare tog vi upp 

rädslan för missad interaktion, inom denna diskurs handlar det däremot mer om önskan att 

spara kommentarer. Vid en livesändning rullar kommentatorsfältet kontinuerligt och 

försvinner allt eftersom fler kommentarer lämnas. Detta innebär att interaktion kan missas, 

något som organisationerna upplevt som ett problem, nedan uttryckt av 

kommunikationsbyrån: 

 

Men vi vill ju såklart spara sändningen och det content vi skapat och trycka ut i andra 

kanaler. Men det märkliga då är ju att när vi sparar ner sändningen och lägger ut på 
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Facebook så följer inte kommentarerna med /.../  Det blir ju inte ett rättvist sätt att följa 

sändningen om man inte ser kommentarerna. (Intervju 2) 

6.4.3 Periscope i dålig dager 
Som en plattform för användargenererat innehåll är Periscope formbart. Vad plattformen 

används till och vilka diskurser som förs på den är upp till användarna att bestämma. 

Diskussion kring detta var något som ofta visade sig i vårt material. Organisationerna var i 

vissa fall osäkra på hur plattformen kommer att se ut i framtiden och vilka som kommer att 

använda den. Moment kring vilka dessa diskussioner fördes var tillexempel dålig dager och 

yngre generationers användande.  

Vissa av organisationerna upplevde det som osäkert att befinna sig på en plattform 

vars rykte till stor del bestäms av dess användare. Sen appens introducering 2015 har mycket 

negativ press riktats mot den. Detta sågs av några organisationer som en underliggande risk, 

rekryteringsbolaget uttryckte tillexempel viss tvekan inför sin första sändning:  

 

Jag har haft koll på periscope ett tag, men det pratades väldigt mycket negativt om Periscope 

också i media. Speciellt på skolan och så vidare. Så vi har varit lite försiktiga. (Intervju 4) 

 

Spelbolaget lyfte även fram att ett enskilt fall skulle kunna få mediet att framstå i dålig dager. 

Här anar vi att spelbolaget tycker live-aspekten är en möjlig risk. När något negativt sker på 

appen, sker det live vilket innebär att det finns små chanser att stoppa det.  

 

När den första skolmassakern sänds live på Periscope,  

då tror jag ingen kommer tycka det känns okej. (Intervju 1) 

 

Denna något allvarliga artikulation anser vi även visa spelbolagets tankar kring hur mediets 

användande ligger helt i våra egna händer och att det självklart kan användas i fel syften.  
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7 Sammanfattande resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras analysresultaten med hjälp av undersökningens teoretiska 

ramverk. Diskurser, nodalpunkter och tecken som framträdde i analysen behandlas här 

tematiskt för att besvara våra frågeställningar; Vilken typ av innehåll sänder organisationer? I 

vilket syfte livesänder organisationer? Vilka risker eller möjligheter ser organisationer med att 

sända live? Anser organisationerna Periscope påverka dagens medieklimat online, och i 

sådant fall hur? 

7.1 Gammalt tankesätt, nya möjligheter 
Under analysen av diskursen Användning av mediet blev det tydligt att många av de 

organisationer som idag använder Periscope är inspirerade av hur tidigare medier fungerar. 

Trots att Periscope är ett medium som passar sig för spontan och oregelbunden 

kommunikation, ville många skapa rutiner för sina sändningar. Många framhöll vikten av att 

planera och veta vad som ska sägas under sändningen samt att skapa ett format där tittare vet 

när de kan förvänta sig en sändning. Även de organisationer som inte använt sig av appen för 

att sända kontinuerliga TV-liknande avsnitt, påpekade att de tror mediet passar för detta.  

Denna slags låsning vid hur ett video-medium ska användas ser vi som ett exempel 

på konvergenskulturen och en naturlig del i hur vi hittar användningsområden för ett nytt 

medium. Samtidigt menar vi att denna slags användning står i kontrast till hur vår tidigare 

forskning framställer tittares reaktioner på organisationers närvaro online. Enligt Kelty 

Logans (2013:259) studier reagerar tittare negativt till marknadsföring inbäddat i innehåll 

online och ser det som något som inte hör hemma på nätet. Därför krävs ett nytt sätt att 

bemöta kunden på denna nya plattform, något som vi i likhet med Logan inte tror kan uppnås 

om en organisation formar sin användning efter TV-mediet.  

Även om vi tror att det för en organisation är möjligt att utforma ett kontinuerligt 

inslag som återkommer en gång i veckan likt ett TV-avsnitt, anser vi även att dessa inslag 

måste till fullo utnyttja appens förutsättningar. En mer interaktiv och rörlig användning tror vi 

skapar bättre förutsättningar för ett av tittaren sett intressant innehåll. Denna interaktivitet och 

rörlighet var något organisationerna även visade att de vill uppnå. Kommunikationsbyrån sa 

tillexempel att de i framtiden vill jobba mer rörligt. 

Innehållet svenska organisationer sänder är alltså till mycket inspirerat av TV-mediet 

men de visar även en vilja att skapa ett mer interaktivt innehåll producerat i samspel med 

tittare.  
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7.2 Skapandet av mervärde 
Det innehåll som organisationerna producerar har vi valt att definiera som företagsgenererat 

innehåll. Det är det innehåll som skapas när en organisation eller ett företag befinner sig på en 

plattform avsedd för användargenerering. Det som skiljer innehållet från ett 

användargenererat är att det har ett kommersiellt syfte eller mål. Vi såg under vår 

undersökning hur detta innehåll från organisationerna syftar till att skapa en djupare bild av 

deras varumärken samt erbjuda tittaren ett mervärde. 

Vid en organisations skapande av mervärde är syftet snarare än att sälja en vara, att 

utbilda sin publik om varumärket samt bygga en långsiktig relation. Man talar oftast med 

målgruppen snarare än till den, men det huvudsakliga syftet med mervärde är att ge kunden 

något extra utöver vad de skulle kunna förvänta sig vid tillexempel ett köp (Heide, Johansson 

och Simonsson, 2010:210f). En föreläsning om organisationens grundvärdering kan i detta 

avseende även räknas som mervärde och något som stärker varumärket.  

Analysen gav oss många exempel på hur syftet med svenska organisationers 

användande av Periscope ofta var att skapa mervärde. Kommunikationsbyrån ville tillexempel 

visa både för kunder och allmänheten att de är kompetenta inom området genom att bjuda in 

till en diskussion om det rådande medieklimatet. På det sättet ville de skapa en personlig och 

långsiktig relation med kunder. 

Mervärde kan även ges i andra former för andra syften. Det kan vara en mindre 

beståndsdel i en större kampanj. Ett exempel på detta är mediabyrån som under en kampanj 

använde Periscope i syfte att fylla tomrummet mellan Instagram och kunden. De var noga 

med att deras syfte med användandet av Periscope inte var det huvudsakliga under 

kampanjarbetet, utan att det bäst bör ses som ett komplement för att erbjuda kunden något 

extra. De organisationer som sände från seminarium och föreläsningar gjorde detta för att 

kunna dela med sig av sina varumärke till ännu fler än de som fysiskt fick plats i 

föreläsningssalen.  

Vi tolkar det som att oavsett utförande, syftar alla organisationerna att ge ett 

mervärde i olika former och att detta är en av de största upplevda möjligheterna med mediet. 

7.3 Live som synonym till äkthet 
Vi såg i vårt intervjumaterial att organisationerna är medvetna om att gemene man är trött på 

fabricerat innehåll som känns oäkta och ouppnåeligt, de anser att det för tillfället pågår en 

trend mot det perfekta. Periscopes skakighet, direkthet och oredigerade framtoning upplevs av 

organisationerna som en förutsättning för att skapa ett transparent innehåll. 
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Organisationerna tycks se det som underförstått att innehåll som sänds live upplevs 

som mer äkta, trovärdigt och transparant. Detta är alltså en av de upplevda möjligheterna 

med Periscope och organisationerna uppger att en av orsakerna till att de använder sig av 

mediet i sin kommunikation utåt är att det är just äkta och oredigerat. Någonstans har live 

blivit synonymt med dessa adjektiv.  

Mot tidigare forskning av Kolsaker och Drakatos (2009) tolkar vi det som att denna 

upplevda känsla av äkthet kan komma av vår emotionella koppling till våra smartphones. Som 

2000-tals människor lever vi alla med en smartphone tätt sammankopplad med vårt privatliv. 

Vår användning av smartphones är så tätt sammanflätad med vårt vardagliga liv att vi knappt 

reflekterar över att vi använder dem och att vi när vi använder dem släpper garden. Det mesta 

som sker på denna smartphone upplevs därför även som ytterst privat. Innehåll som sprids 

genom smartphones blir präglat av ett personligt skimmer och detta kan förklara till viss del 

varför ordet live blivit synonymt med äkta. 

En annan aspekt som kan ha format denna uppfattning är den grad av interaktion som 

möjliggörs för tittaren. En högre grad av upplevd kontroll leder enligt Söderlund (2014:17) till 

många positiva tillstånd och faktumet att tittare på Periscope själva kan bestämma vilka 

diskurser som ska föras leder även till att sändningen känns öppen och obestämd. När ett 

innehåll levereras oredigerat på en plattform som tillåter både sändare och mottagare att 

interagera med varandra uppstår enligt oss dessa definitioner av Periscope.  

7.4 Tittarmakt och dåligt rykte 
Inte bara möjligheter och positiva upplevelser framkom i materialet. Vi såg en viss 

tveksamhet kring hur mediet kommer att utvecklas och hur det i framtiden kommer att 

användas. Även om de flesta organisationer ansåg att appen kommer att öka i popularitet så 

nämnde de även den rådande framställningen av appen i pressen som något olyckligt.  

Sedan lanseringen av appen har många negativa artiklar skrivits om hur appen 

används framförallt av skolungdomar, och oftast i illvilliga syften. I en artikel från Sveriges 

Radio (Kjellander och Ljungkvist, 2016) rapporteras om hur unga hetsar varandra till att störa 

på lektioner och hur de flesta sändningar präglas av olämpliga diskussioner och uppmaningar. 

I artikeln nämner Andreas Glingfors att det inte är Periscope som är problemet, utan 

personerna som använder appen.  

Organisationerna i vår undersökning uppgav att de var väl medvetna om den yngre 

generationens användande av appen, och att det är oroande. De visade sig även vara medvetna 

om hur tittare lätt kan bestämma vilken diskurs som förs i kommentatorsfältet. Tittare är 
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numera vana vid ett innehåll skräddarsytt för dem och de är inte heller ovana att ställa krav. 

Samtidigt såg de det som något som i värsta fall kan påverka appen i helhet, och inte en 

enskild sändning. Organisationernas sändningar besöktes till större delen av de personer som 

följde deras redan befintliga konto på Twitter och de antog därför att tittare var intresserade av 

innehållet de levererade. 

Detta är alltså den största risken vi såg att organisationerna relaterar till Periscope. 

Något vi initialt hade förväntat oss att se i materialet var en oro för att något ska gå fel under 

en sändning. Att innehållet sänds i realtid var något vi ponerade att organisationerna skulle se 

som en risk, att någon skulle uttrycka sig fel eller att organisationen skulle framställas i dålig 

dager. Inga tecken på detta visade sig däremot i materialet, utan snarare endast en oro för att 

tittarna skulle ta över samtalets riktning.  

7.5 Det nya medieklimatet 
Under undersökningen växte en bild av ett nytt marknadsföringsklimat fram. Där företag och 

organisationer tillsammans med tittaren skapar ett innehåll i realtid. Vi ser hur företag och 

organisationer har gått från att marknadsföra till kunden i en monolog samtidigt som 

användare skapat innehåll och interagerat med varandra på plattformar till en högre grad av 

interaktion organisationer och användare emellan. Facebook är ett exempel på detta, där 

användare kan dela filmer, bilder och statusar med varandra. När sedan företag etablerade sig 

på dessa plattformar agerade de fortfarande i monolog. Ett innehåll skapades och publicerades 

sedan.  

På Periscope syns ett nytt klimat och ett nytt sätt att marknadsföra som är mer 

interaktivt. Här finns inget innehåll innan sändningen börjar, utan det skapas kontinuerligt i 

diskussion med tittaren. Mottagaren har här en större makt att påverka innehållet. Självklart 

kan en organisation välja att inte visa hänsyn till tittarnas önskemål, men detta kan skapa 

negativa reaktioner.  
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Organisationerna som ingick i undersökningen visade sig vara positivt inställda till detta nya 

klimat, även om de inte alltid använde dess möjligheter till fullo. I vissa fall användes appen 

enbart till att utöka det fysiska rummet och leverera en monolog. De var däremot noga att vid 

dessa tillfällen övervaka kommentarerna för att inte missa chansen till interaktion med sina 

tittare. Oavsett format tycks de alltså medvetna om detta nya klimat och tankesätt. Vi såg 

genomgående i resultatet att svenska organisationer är villiga att omfamna öppenhet och 

ärlighet samt att de ser företagsgenererat innehåll som en allt viktigare del av sin framtida 

marknadsföring.  

 

8 För vidare forskning 

Då Periscope som medium fortfarande är relativt ungt finns fortfarande många aspekter att 

undersöka. Den mest framträdande som inte täckts i denna undersökning är den rörande 

mottagarperspektivet. Att se hur tittare använder Periscope och hur de upplever innehåll 

levererat genom mediet är för oss av stort intresse, ett intresse vi säkert delar med andra. 

 Eftersom denna undersökning uteslutande ser till organisationers användande av 

mediet vore det även intressant att se andra typer av sändningar. Personliga varumärken i 

form av elitpersoner samt sändare som skapat sig ett namn enbart genom Periscope är något vi 

även finner intressant. I förlängning av detta skulle det även vara intressant att undersöka de 

risker som kommer med livesändning. Periscopes rykte i medier om att ha ett dåligt inflytande 

över den yngre generationen är här något att ta avstamp i. 

 Vidare skulle mer kvantitativa studier även kunna utföras för att kartlägga vilket 

slags innehåll som sänds överlag. Denna sorts undersökning skulle möjligen försvåras av det 

faktum att sändningar sker live samt endast finns sparade en kort stund efteråt, men är klart 

genomförbar. En annan kvantitativ infallsvinkel vore att se till hur Periscope skildras i 

dagspress. 
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10.1 Bilaga 1: Tankekartor 
  
 

!

 



 
 

51 
 



 
 

52 
 



 
 

53 



 
 

54 
 



 
 

55 

 



 
 

56 

10.2 Biliga 2: Tabell 

 

 

 
 
 

 
ANVÄNDING UPPLEVELSE INTERAKTIVITET UTVECKLING 

FÖRSÄKRINGS- 
BOLAGET 

Vi hade så himla bra 
seminarium, så vi 

kände att det är en 
sån himla konkurrens 

just att få ditt 
besökarna som ska 

sitta just på vårt 
seminarium. 

Det är det som är så 
fint, det känns så 

transparent och äkta, 
så det blir ju en 

autensitet som är 
väldigt bra tycker vi. 

Ibland passar ju folk 
på att lufta åsikter 
som inte har med 

sändningen att göra, 
och det är ju en risk 

som man tar. 

Jag tror inte att video 
online och rörligt 

online kommer tappa 
relevans. Och jag 

tycker att Periscope 
har en ganska bra 

affärsmodell iochmed 
att det är kopplat till 

twitter. 

SPELBOLAGET 

Grejen är att vi 
använder Periscope 
för stryktipset och 
dels har vi gjort ett 
event kring en vinst 

vid en tävling där man 
kunde vinna Niklas 

Holmgren. 

För vi gjorde något 
som kändes väldigt 
äkta och på riktigt- 

helt oredigerat. 

Det är en fantastisk 
möjlighet att kunna 
släppa in folk för att 

själva kunna bidra till 
hur sändningen 

utformas. 

Jag tror vi kan se mer 
Periscope-liknande 
händelser framöver, 
är du på träning eller 

liknande, kanske EM i 
Frankrike så kan du 
ju faktiskt lättare ta 

material som går live 
och det är det som är 

starkt för oss. 

MEDIABYRÅN 

Det var en vanlig 
eventkampanj där vi 

ville lyfta in det 
digitala och göra det 
större än ett vanligt 

event på stan. 

Det handlar ju om att 
man försöker skapa 

en brygga mellan 
varumärke och 
konsumenter. 

Men vi hade några 
som till exempel när 
de var påväg upp för 
trappuppgången eller 

stod och väntade 
passade på att svara 
på kommentarer, när 
de hade tid, men inte 

under själva 
leveransen. 

jag tror inte det 
kommer dröja länge 

innan vi kommer 
kunna börja se 

underhållning som 
skapas unikt för 

Periscope och liksom 
- vi gör en TV-show 
som bara sänds de 
här tiderna, sänds 

bara en gång och det 
är via Periscope. 

KOMMUNIKATIONS
BYRÅN 

Tror att vi har gjort 15 
Salgado-tv inslag. 

Men Periscope 
passar oss ganska 
bra på det sättet. Vi 

är bättre på vara 
spontana och kasta 
ur oss grejer än att 

sitta och skriva på ett 
blogginlägg eller 

facebook-
uppdatering. 

Man kan ju inte i sin 
kommunikation utåt 
bara stå och prata 

med en megafon. Det 
är en dialog vi är ute 

efter. 

Men det är ju en trend 
i stort att -kanske inte 
bara Periscope - att 
saker och ting ska 
vara live, och nära 

och kännas liksom på 
riktigt. Så att det inte 
blir för städat. Och 
där är ju Periscope 
bra, eftersom man 

kan inte hålla på att 
redigera 

FÖRSÄKRINGS 
BOLAGET 

Alltså eftersom det 
här var ett event för 

oss, så var det ju 
bara att - det var ju 

syftat att 
dokumentera live vad 
vi gjorde, så att fler 

kunde se. 

Det är väldigt väldigt 
nära till människor. 

Du når ju ut direkt och 
du når ut brett. 

Utan vi sa, vi ska 
hålla lite koll på det, vi 

sprang och tittade 
litegrann. Och då sa 
vi egentligen att då 

får vi ta det sen. 

Det finns plattformar 
där ute som man 

kanske inte vill synas 
på hela tiden, eller 

där man kanske inte 
ska vara. Men det 

känns ändå som att 
Periscope är en bra 

digital kanal att jobba 
med om man gör det 

rätt. 
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10.3 Bilaga 3. Intervjuguide 
 
1. Inledande frågor 
      
Vad heter du?  
 
Kan du berätta lite om vad du jobbar med och gör på (organisation) rent generellt.  
 
I vilken utsträckning (tidsperiod/antal gånger) har ni använt Periscope? 
 
Kan du berätta om ert användande av Periscope? 
Varför just Periscope och inte någon av de andra livestream-tjänsterna? 
 
Vad hoppades ni att Periscope skulle tillföra er organisation/kampanj?  
 
Hur många tittare brukar/hade er stream ha? 
 
Vilken typ av innehåll har ni hittills sänt? 
 
Vi har funderat lite över riskerna med att sända live… Har ni en strategi för olika scenarion 
vid en sändning? Vad skulle ni tillexempel göra om ni plötsligt fick väldigt många negativa 
kommentarer i flödet? 
 
En annan risk är ju att man helt kan missa en målgrupp. Det är svårt att nå en exakt 
målgrupp... Hur tänker ni kring detta? Anpassar ni ert innehåll efter en specifik målgrupp? 
 
Har ni ett manus/körschema som ni går efter under en sändning eller slår ni bara på streamen 
och ser vad som händer? 
      
2.1 interaktion 
      
Vi har fått en uppfattning om att en viss grad av interaktionen är viktig för mottagaren.  
Vi vill veta hur ni ser på interaktionen under en stream och vilken typ av valmöjligheter som 
finns för interaktion mellan er och mottagare. 
 
Hur ser ni på interaktionsmöjligheterna på Periscope? 
 
Ser ni på interaktionen på Periscope som en tvåvägskommunikation eller en 
envägskommunikation?  
 
Är det viktigt för er att ha en viss grad av interaktion? Varför / Varför inte? 
 
Är interaktionsmöjligheten  en anledning till att ni använder periscope?  
På vilket sätt? 
Varför inte? 
 
Försöker ni besvara frågor som ställs och hur besvaras dessa frågor? 
Finns det några slags frågor som prioriteras? 
Vilka och varför? 
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Hur stor kontroll över innehållet tycker ni er ha under en stream? Betygsätt från 1-5 där 1 är 
låg och 5 väldigt hög. 
      
2.2 Trovärdighet 
Vår uppfattning är att många känner att på dagens sociala medier, kan man inte lita på allt 
man ser. Däremot så känns livestreaming som väldigt trovärdigt just eftersom det sänds live, 
utan möjlighet till redigering.  
 
Vad är era tankar om trovärdighet vad gäller Periscope? 
Utformar ni er stream i syfte att den ska kännas trovärdig?  
På vilket sätt? 
Varför inte? 
 
Tror ni att det innehåll som ni streamar upplevs som trovärdigt för mottagaren?  
Varför? 
Varför inte? 
 
Tror du antalet tittare är viktigt för mottagaren vid valet av stream? risker 
 
2.3 Framtiden 
 
Har ni några framtida sändningar planerade? 
 
På vilket sätt tror ni att ert användande av Periscope kommer att utvecklas? 
 
Hur tror du Periscope som medium kommer utvecklas? 
 
Vilka förbättringar skulle kunna göras utifrån ett kommunikationsdesign-perspektiv för att 
förbättra förutsättningarna för företag på Periscope? 
 
Tror ni Periscope kommer bli en ännu viktigare del av framtidens marknadsföring, eller tappa 
relevans?  
 
Så, nu hade vi inte några fler frågor. 
 
Har ni något i största allmänhet som du skulle vilja säga om antingen Periscope eller ert 
användande av det? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

59 

 
 
 
 
 
 
 

 


