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Uppsatsen avser att undersöka hur företag använder sig av sociala medier. Syftet är att 

undersöka dels hur användningen utav sociala medier går till rent organisatoriskt på de två 

valda företagen SonyEricsson (som driver en produktlanseringsblogg) samt Fritidsresor (som 

har en sida på Facebook) och dels att analysera hur kommunikationen genom de sociala 

medierna ser ut. Mot en bakgrund av frågeställningar gällande transparens, trovärdighet samt 

nya mediers påverkan att förändra existerande beteenden, ska uppsatsen även försöka klargöra 

vilka praktiker företagen använder sig av på plattformarna för att framstå som trovärdiga. 

Uppsatsens syfte utgår från följande frågeställningar: 

 Vad kännetecknar företagens kommunikation genom de sociala medierna? 

 Vilka arbetssätt utvecklar företagen i relation till användningen av de sociala 

medierna?  

 Vilka strategier motiverar företagens närvaro på de sociala medierna? 

 

Metoden som valts för undersökningen är kvalitativa intervjuer, vilka har utförts med fyra 

personer inblandade i verksamheten på de sociala medierna (två från varje företag). 

Intervjuerna prövades senare mot teorier gällande avmystifierade ledarroller, auktoriteter, nya 

sätt att leda makt på samt kontrollera informationsflödet. Även resonemang om trovärdighet, 

medielandskapets förändring och den moderna konsumentens roll är väldigt centrala.  

 

Uppsatsens slutsats är att den öppna kommunikationsmodellen på de sociala medierna 

företrädesvis gynnar företagen. Trots risken att få en dålig image eller minska sin försäljning 

genom att synliggöra kritik, så har plattformarnas besökare främst hittat dit på grund av sitt 

intresse för företaget i fråga. De praktiker som företagen aktivt använder sig av för att framstå 

som mer trovärdiga är ett regelbundet användande utav personlig transparens, vilket innebär 

att man synliggör privata sidor av sitt liv (Meyrowitzs så kallade ‖mellanregioner‖). Det kan 

göras genom att signera inlägg med namn, offentligöra sig med bild, kommunicera med ett 

informellt språk eller presentera delar av sitt privatliv på nätet. Andra metoder är att försöka 

bygga relationer till sina kunder, uppmuntra deltagarkulturer samt använda kundernas expertis 

till den egna marknadsföringen. Då kontrollen över informationsflödet har lämnat företagens 

händer sedan länge så gynnas företagen av att ha plattformar där de kan följa och påverka den 

offentliga dialogen som kunderna för om dem. Trots att företagen inte vill att plattformarna 

skall upplevas som alltför kommersiella och marknadsföringsinriktade, så kan dessa anses 

vara ett nutida sätt att försöka kontrollera informationen som handlar om dem och därmed 

också vara ett sätt att fortsätta styra och förvalta makten? Genom användningen av sociala 

medier har det uppstått ett antal förändringar inom organiseringen. Främst har den enskilda 

individen som är aktiv på plattformen ett större ansvar. Genom brukandet av sociala medier så 

har nya arbetsuppgifter tilldelats de involverade och personerna bör ha mycket kunskap om 

bland annat mediepolicys och företagets utbud. Även ett internt förtroende från företaget är 

essentiellt för att användningen skall kunna fungera snabbt och självständigt. 
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Inledning och problemformulering 

Joshua Meyrowitz diskuterade de elektroniska mediernas potential att påverka och 

förändra existerande beteenden redan på 1980-talet. Han menade att nya medier kan 

förändra och omförhandla tidigare väldigt explicita gränser om vad som anses vara privat 

och offentligt. Med utgångspunkt i Erving Goffmans (1959) teorier om människans bakre 

och främre ‖scener‖ diskuterade Meyrowitz dessa i förhållande till de elektroniska 

mediernas framfart. Han menade att på grund av mediernas genomträngande räckvidd i 

samhället kunde auktoriteter inte längre hålla isär dessa två sidor utan en ny region 

bildades, vilket han namngav ‖mellanregionen‖. Meyrowitz resonerade främst kring de 

politiska ledarnas ofrivilliga val att anpassa sig till det nya medielandskapet. Ledare och 

auktoriteter tvingades anamma den nyuppkomna transparensen för att på så vis framstå 

som mer trovärdiga. Avmystifierandet utav ledarroller i samhället har lett till att det idag 

krävs en helt annan ‖image-hantering‖ än vad tidigare auktoriteter har behövts tampas 

med. Denna uppsats avser att diskutera liknande processer i relation till företagens 

användning utav sociala medier.  

Sedan de elektroniska mediernas uppkomst har medielandskapet ändrats oerhört mycket. 

Henry Jenkins (2008) skriver om sammansmältningen av nya och gamla medier och menar 

att dagens mediekultur präglas av konvergens, interaktivitet och deltagarkulturer. Det mest 

framträdande mediet som suddat ut alla tidigare gränser är det mångfacetterade och 

multifunktionella datornätverket Internet, som har lämnat tydliga avtryck i bland annat 

företagsvärlden. ‖The world is changing and the internet is changing the way marketers do 

business‖ (Levinson, Meyerson & Scarborough 2008:1). I dagens samhälle sker nästan allt 

på Internet och det brukas flitigt av både privatpersoner och företag. En betydande del av 

Internets utbud är de sociala medierna. Levinson, Meyerson & Scarborugh (2008) 

konstaterar att människor vid det här laget är vana Internetanvändare och aktivt letar efter 

nya sätt att kommunicera med andra personer. Lösningen på det behovet stavas sociala 

medier. Facebook, Twitter och bloggar har under de senaste åren i allra högsta grad satt sin 

prägel på människors Internetanvändande och blivit en daglig rutin för åtskilliga. När de 

sociala medierna etablerade sig på nätet var det få som anade vilket genomslag de skulle få 

och hur enorm spridningen skulle komma att bli. Facebook grundades 2004 och har idag 

mer än 400 miljoner aktiva användare (www.facebook.com 2010a). Sajten Twitters 

besöksantal har ökat med 1328 procent sedan februari 2008 (www.text100.com). 

Statistiken ger en tydlig indikation om hur stort genombrott sajterna har haft och de sociala 

medierna har aldrig varit så heta och aktuella som idag.   

Ett nyckelord inom de sociala medierna är relationer – nya såväl som gamla. Det är ett 

faktum att relationer måste vårdas för att inte rinna ut i sanden. Det kräver i sin tur en viss 

kontinuerlig upprätthållning utav kommunikationen mellan de personer som är involverade 

i en relation. ‖/…/ one has to ‗consistently renew, refresh and revalue the existing contacts‘ 

―(Miller 2008:391). Vincent Miller diskuterar i artikeln ‖New Media, Networking and 

Phatic Culture‖ hur man tidigare ansågs vara social genom att exempelvis gå på en dejt 

eller närvara vid ett möte. Miller förklarar att man idag kan anses vara social genom att 

lägga upp ett kortfattat blogginlägg eller uppdatera sin status på diverse olika sociala 

nätverk (ibid:390). För att bevara existerande relationer idag krävs inte längre interaktion 

ansikte mot ansikte eller åtskilliga timmar nerlagda på utdragna telefonsamtal– de sociala 

medierna har gett människor en helt ny spelyta att sköta deras kommunikation på. 

I början användes de sociala medierna nästan uteslutande av privatpersoner. Facebook 

startades som en nätverkssajt för collegestuderande i USA och i en inledande fas kan det 

http://www.facebook.com/
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inte varit många som anade att nätverket inom några år skulle ha spritt sig världen över och 

även ha krossat de typiska ålders- och gruppbarriärerna som vanligtvis präglar de 

karakteristiska nätgemenskaperna. Men nu är det fler än privatpersonerna som har fått upp 

ögonen för fördelarna med att vistas på de sociala medierna: Företagens frammarsch på de 

sociala medierna har resulterat i att det idag är en frekvent syn med företagsbloggar, 

Twittrande företagsrepresentanter och aktiva grupper på Facebook. Levinson, Meyerson & 

Scarborugh (2008) listar att inte använda sig av sociala medier och webb 2.0. 

användarbaserade tekniker som ett av de tolv största Internetmisstagen som företag kan 

begå idag. Åtskilliga marknadsförare är överrens om att företag aktivt bör följa den 

offentliga dialogen som förs om deras varumärke på Internet.  

 

Rettberg (2009) menar att människor förväntar sig att bloggar ska vara trovärdiga och 

autentiska. Givetvis har företagen förhoppningar om att publiken skall uppfatta dem som 

öppna och transparenta på de sociala medierna men frågan är hur de arbetar för att 

framställa sig som trovärdiga på de olika plattformarna. Jag kommer att, både genom en 

kvalitativ innehållsanalys av företagens bloggar och Facebook-grupper samt med de 

involverade företagsrepresentanternas synvinklar, undersöka och analysera hur denna 

öppenhet och vänskapliga ton som företagen eftersträvar, tar sig i uttryck. För att kunna 

göra mer djupgående analyser har jag avgränsat mitt sökområde till två olika exempel. Jag 

kommer även att fördjupa mig i hur användningen av de sociala medierna går till rent 

organisatoriskt inom företagen och vilka arbetsmetoder och strukturer som skapats i 

samband med användningen av de olika plattformarna. Jag har valt att utgå från två 

välkända, framgångsrika företag som använder sig av omtalade och populära plattformar 

för att nå ut till sina kunder. Dessa två företag är Fritidsresor som driver en aktiv 

Facebook-grupp med över 6000 fans i skrivande stund samt SonyEricsson som driver en 

produktlanseringsblogg med ett genomsnitt på 145 kommentarer per inlägg (Ahnve & 

Brusewitz 2010).  

 

För att verkställa min undersökning kommer jag att genomföra fyra kvalitativa intervjuer 

med två personer från respektive företag. Dessa skall på något sätt vara verksamma eller 

ansvara för aktiviteten på deras respektive valda plattform. För att ytterligare öka 

förståelsen för utformningen och användningen av de två sociala medierna kommer jag att 

utföra en kvalitativ innehållsanalys utav dessa. Min undersökning kommer följaktligen att 

inneha en kvalitativ karaktär.  

 

Bakgrunden till mitt valda ämnesområde är att fler och fler företag börjar inse betydelsen 

av att vara aktiva på de sociala medierna. Jag tror att företagens användande utav sociala 

medier kommer att öka inom de närmaste åren, vilket innebär att det är väldigt angeläget 

att känna till vart den nya marknadsföringen och kundvården är på väg. Därutöver är det 

oerhört intresseväckande ur ett medievetenskapligt perspektiv; det här är en helt ny 

utveckling utav mediekommunikationen. Tidigare har korrekta och formella pressreleaser 

kännetecknat företagens sätt att kommunicera med och genom olika medier.  Känslan och 

tonalitet på de sociala medierna har emellertid en helt annan karaktär, vilket gjorde mig 

nyfiken. Kunde den öppna kommunikationsmodellen vara riskfylld för företagen? Företag 

och privatpersoner har börjat öppna sig för varandra på ett nydanande sätt, vilket väcker 

frågor om vad det kommer att innebära för den traditionella mediekommunikationen och 

för varje företags behov av makt och styrning, som enligt Meyrowitzs teorier, ständigt 

måste omförhandlas för att passa nutiden. Rent organisatoriskt och praktiskt är 

användningen av sociala medier någonting väldigt nytt för företagen. Brukandet av dessa 

har troligtvis ändrat tidigare etablerade strukturer och rutiner.  
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Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka två svenska företags användning av sociala medier. 

Syftet avser mer precist att behandla två aspekter utav användningen: dels ur ett 

organisatoriskt perspektiv gällande motivation och arbetssätt på företagen och dels ur ett 

innehållsligt perspektiv, det vill säga hur företagen kommunicerar genom de sociala 

medierna.  

Frågeställningarna jag kommer att utgå ifrån är:  

 Vad kännetecknar företagens kommunikation genom de sociala medierna? 

 Vilka arbetssätt utvecklar företagen i relation till användningen av de sociala 

medierna?  

 Vilka strategier motiverar företagens närvaro på de sociala medierna? 

Som det går att utläsa på de valda frågeställningarna så kommer min uppsats att behandla 

företagens sida av saken, jag kommer således inte att forska vidare kring hur 

privatpersonerna upplever företagens intåg på de sociala medierna.  
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Bakgrund 

Sociala medier 

Nästintill ingen har kunnat missa de sociala mediernas framfart och på senaste tiden har 

företagens involverande i dessa varit ett aktuellt ämne. Sociala medier är i själva verket ett 

väldigt vitt begrepp som innefattar en mängd olika sorters, främst virtuella, plattformar. 

Dessa omfattar allt från ämnesfokuserade forum, användarbaserade uppslagsverk som 

Wikipedia, communities som Facebook, videodelningsplattformar som Youtube, bloggar, 

mikrobloggar, chattar till onlinespelsvärldar. Det finns många olika begreppsförklaringar 

och kännetecken för sociala medier men gemensamt för alla dessa är att användaren har 

möjlighet att styra och skapa innehåll – de får i allt högre omfattning vad man kallar för en 

producentroll. Dave Evans (2008) sammanfattar de tre mest utmärkande egenskaperna för 

sociala medier:  

 Sociala medier innehåller ett flertal olika sociala plattformar, främst 

nätbaserade sådana.  

 Sociala medier förändras över tid, de utvecklas och omvandlas konstant.   

 Sociala medier bygger på deltagande; publiken antas vara en del av den kreativa 

processen och skapa innehåll (Evans 2008:58). 

De sociala mediernas uppkomst har haft en stor inverkan på människors 

Internetanvändande – bland annat på deras sätt att kommunicera med omvärlden och sina 

bekanta. Medier har även tidigare varit gemenskapande; studerar man exempelvis TV:ns 

eller radions roll i samhället så har de båda varit (och är för en del än idag) 

samlingspunkter för människor. Medier har genom tiderna fyllt flera sociala funktioner och 

många av dessa drag är återkommande även i dagens nya, moderna medier. Fenomenet att 

‖lära känna‖ någon via TV:n är troligtvis lika vanligt som när man läser personliga bloggar 

och precis som TV:n eller radion så kan likaledes de sociala medierna också fungera som 

ett centrum eller som en samlingspunkt för relationer, oavsett var i världen man befinner 

sig (Marshall 2004:55). Det är en väldigt nutida trygghet att vara medveten om att man 

ideligen har möjligheten att kontakta sina vänner och ta del av gemenskapen på exempelvis 

Facebook. Henry Jenkins (2008)  menar att de sociala medierna även har haft en inverkan 

på vad som anses vara kunskap idag. Det allra mest självklara exemplet på detta är givetvis 

Wikipedia, kunskapsforumet där användarna förfogar makten över innehållet och fyller i, 

korrigerar och lägger upp information (Jenkins 2008:252).  

 

Företag och sociala medier 

För drygt tio år sedan var Internetmarknadsföringen begränsad till så kallade ‖banners‖ på 

populära hemsidor (Rettberg 2009:128). De sociala medierna hade ännu inte slagit igenom 

men när tanken om Internet som en ‖konversation‖ sakta men säkert växte fram och när 

bloggarna och nätverken fick sitt genombrott, förenades konsumenter på ett nydanande sätt 

med varandra (Rettberg 2009:128). De sociala medierna öppnade därmed även upp 

möjligheterna för en mer interaktiv marknadsföring på nätet, vilket egentligen inte är 

oväntad utveckling då företag i regel alltid är ute efter att synas på plattformar där 

potentiella kunder vistas. Därför dröjde det inte alltför länge innan Internet inkluderades i 

företagens marknadsföring.   

 

Consumers have accepted the Internet as a communication medium 

with marketers; hence, a new type of marketing communication, 
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interactive advertising, has emerged, mainly as a result of traditional 

advertising embracing interactive technologies (Bryant & Zillmann 

2002:355).  

En variant av företagens inblandning i de sociala medierna är så kallade ‖sponsrade inlägg‖. 

Det innebär att populära bloggare skriver om ett företags produkter (så kallad 

produktplacering), oftast utan att förklarar att de gör det i utbyte för betalning. Detta har 

kritiserats häftigt då det går emot bilden av bloggare som personliga och självständiga. ‖If 

bloggers are paid by a corporation to write about the company, they are no longer acting as 

amateur journalists. Journalists cannot and do not accept payments from sources‖ (Rettberg 

2009:138).  

Traditionellt sett har marknadsföring blivit klassad som envägskommunikation som utgår från 

en producent till en mottagare (Bryant & Zillmann 2002:355). Axelsson & Agndal (2005) 

beskriver marknadsföring som: ‖De aktiviteter som syftar till att överbrygga avstånd mellan 

marknadens aktörer‖ (Axelsson & Agndal 2005:48). Företagens användning utav sociala 

medierna skulle kunna ses som ett sätt att minska distansen mellan kund och företag. De 

sociala mediernas karaktär bygger på ett samspel; företagen existens där skulle inte leda 

någonstans utan en idelig dialog med besökarna. ‖[interactivity is] the degree to which 

participants in a communication progress can exchange roles and have control over their 

mutual discourse‖ (Marshall 2004:16). Interaktivitet är med andra ord något som präglar, eller 

som man vill skall prägla verksamheten på de sociala medierna. Bryant & Zillmann menar att 

de interaktiva medierna med Internet i spetsen har suddat ut tidigare gränser inom 

marknadsföringen (Bryant & Zillmann 2002:354). Företagen har tvingats inse att det 

offentliga samtalet numera ligger i kundernas händer och att de inte längre kan styra 

informationen som sägs om dem. Internets egenskaper möjliggör för gemenskaper och 

diskussioner gällande alla möjliga ämnen, vilket betyder att det gynnar företagen att ge sig ut 

på de populära plattformarna och samarbeta med konsumenterna istället för att nonchalera de 

pågående nätdebatterna.  

With control slipping out of control, communities of interest are 

assuming power on their own and leading conversations about brands, 

products, companies, or organizations. By working with We, the 

citizens, companies are bound to reduce their risk of failure by 

embracing the principles of democracy and participating in established 

democratized forums or creating their own (McConnell & Huba 

2008:155). 

David Meerman Scott menar att företagen har enorma fördelar i den direkta 

kommunikationsmodellen på de sociala medierna. Tidigare har företagens kommunikation 

med journalister skett via de traditionella medierna och vanligtvis rörde det sig om en liten 

grupp av mediemänniskor som regelbundet fick information om produktlanseringar och 

liknande (Scott 2010:11). Kommunikationen har därmed tidigare varit väldigt begränsad och 

exkluderande. Genom att exempelvis driva en produktlanseringsblogg kan företagen både 

kommunicera direkt med sina kunder och de traditionella medierna, vilket Scott menar 

främjar företagets marknadsföring. Dock finns det även vissa svårigheter med företagens 

användning utav sociala medier – en av dessa är skillnaden på att vara personlig och privat. 

Många marknadsförare och sociala medier-experter förespråkar ett personligt tilltal från 

företagen för att lyckas vinna besökarnas tillit och framstå som mer trovärdiga på de sociala 

medierna. Man gör dock en särskiljning mellan att vara personlig och privat. Men var går 
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egentligen gränsen mellan att vara personlig och privat på de sociala medierna? Gränslinjen 

är flytande och skiljer sig från företag till företag. 

En annan svårighet som kan uppstå i användningen av de sociala medierna är vad Rettberg 

kallar för ‖colliding networks‖ (Rettberg 2007:77). Sociala medier bygger på tillgänglighet 

och öppenhet. Emellertid är det inte helt okomplicerat att samla flera olika typer av vänner 

och bekanta på samma virtuella ‖plats‖. Joshua Meyrowitz (1985), liksom många andra 

forskare, menar att man har olika roller beroende på vilken sällskap man är i. Förvisso 

beter man sig inte likadant på sin arbetsplats som man gör med sina syskon eller närmaste 

vänner. Men på Facebook och på bloggar samlas alla olika typer av sällskap och 

människors olika roller skall nu samverka på en och samma plattform. Gamla flirtar trängs 

med släktingar på Facebook, och en blogg som användaren avsett vara för sina vänner kan 

likväl hittas av föräldrarna eller av chefen – Rettberg kallar denna företeelse för ‖colliding 

networks‖ (Rettberg 2009:77). Det kan vara en svårighet som även kan drabba företagen. 

En fansida på Facebook som innehåller en väldigt skiftande ålderskrets kan försvåra hur 

man som företag bör förhålla sig till gruppen eller vill image man bör framhäva. Om 

besökarna består av en olikartad ålderskrets eller har olika förkunskaper kan det vara svårt 

att anpassa språket på blogginläggen så att det är tilltalande och förståeligt för samtliga. De 

‖kolliderade nätverken‖ kan med andra ord påverka och komplicera användningen av 

sociala medier från ett företagsperspektiv. 

 

Bloggens och Facebooks uppbyggnad 

Liksom tidigare konstaterat inrymmer begreppet sociala medier en hel del olika plattformar. 

Nedan följer en introduktion de två valda företagens använda plattformar, vilka presenteras 

för att skapa en förståelse för uppbyggnaden och karaktären av de sociala medierna: 

 

Bloggar: Bloggen, vars namn har sina rötter i orden Web och Log, är ett relativt nytt 

fenomen (Rettberg 2009:17). Dess historia härstammar dock, enligt Rettberg, från 1900-

talet då det uppstod en utveckling av traditionella printpublikationer. Det var inte längre 

bara storskaliga massmedieföretag som publicerade texter utan amatörmässiga, kopierade 

tidningsliknande format började spridas på exempelvis skolor. Dessa sägs vara ursprunget 

till bloggen som just nu dominerar som publiceringsverktyg bland amatörer (ibid:42). 

Rettberg menar att vi nu kan vara på väg att röra oss bort från eran av tryckta medier trots 

att de fortgående används på skolor och företag (ibid:42-43).  

Bloggen fungerar som en personlig ‖dagbok‖ och har anammats utav alla möjliga sorters 

människor. Rettberg gör dock en viktig anmärkning vid liknelsen av bloggen som en 

dagbok: De som skriver en blogg skriver nästan alltid med inställningen att de skriver för 

en publik, vilket gör en skillnad gentemot den personliga dagboken som vanligtvis 

begränsas till inte mer än det egna läsandet (ibid:57). Genom att använda sig av färdiga 

plattformar som blogg.se eller blogspot.com kan man lägga upp inlägg och genom de olika 

verktygen redigera layouten på sin blogg. Tjänsterna kräver att man skapar ett 

användarkonto på sajten, vilken man senare använder sig av för att logga in och uppdatera 

sin blogg med (ibid:5). För att en blogg skall bli läst och omtyckt måste den uppdateras 

kontinuerligt – blogginläggen ska därutöver inte vara alltför långa utan kortfattade och 

även personliga. ‖/…/ ‗frequency, brevity and personality‘, does describe the gist of 

blogging‖ (ibid:21). 
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Henry Jenkins menar att just på grund av bloggens öppna karaktär så kan den ses som ett 

exempel på det offentliga samtal som Pierre Lévy förespråkar (Jenkins 2008:215). Genom 

att följa kontinuerliga uppdateringar kan man i oräkneliga fall uppleva att man lärt känna 

en person enbart genom att följa dess blogg. Bloggar kan spridas och öka i popularitet 

genom länkningar blogganvändarna sinsemellan. Bloggvärlden präglas av vad Rettberg 

benämner för ‖social networking‖ (Rettberg 2009:60), vilket är en intressant konsekvens 

av en sysselsättning som i första hand präglas av subjektivism och individualism. Med det 

menar Rettberg att även om man kan välja att stänga av kommentarsfunktionen helt och 

hållet så vill de allra flesta bloggskrivare ha feedback då det ger en känsla av att bloggen 

faktiskt blir läst. Länkningar samt ett flitigt kommenterande bloggskrivarna emellan leder 

till att bloggvärlden består av ett enormt nätverk bestående av virtuella kontakter (ibid:21).  

‖A blog /…/ will always be seen as the sum of writing, layout, connections and links, and 

tempo‖ (ibid:4). Bloggens kärna ligger med andra ord inte i hur grammatiskt korrekta 

texter man publicerar utan snarare är det viktigaste att den uppfattas som attraktiv av 

läsarna – med andra ord; enkel och underhållande att följa samt med en jämn balans utav 

text och bild. Bloggen har en helt annan rytm som inte går att jämföra med tidningar eller 

formella brev, det vardagliga och avslappnade språket har definitivt en större inverkan på 

bloggskrivandet (ibid:4). Idag kan man välja mellan att läsa allt från professionella bloggar 

till ‖hobby-bloggare‖ som avslöjar detaljer om sina sexliv, skildrar sina liv som unga 

mammor eller fördjupar sig i diverse olika specialintressen. Joshua Meyrowitz (1985) 

resonerar om de nya mediernas potential att sudda ut tidigare gränser mellan privat och 

offentligt. Mediernas uppkomst har skapat nya ‖mellanregioner‖, en sammansmältning 

mellan formella och informella sidor hos personer, som nu frekvent visas upp i det 

offentliga rummet. Många av de blogginlägg som florerar på nätet idag skulle för ett par år 

sedan utan omsvep ha kategoriserats i vad Meyrowitz benämner för en ‖bakre‖ region. Då 

bloggen är en relativt ny uttrycksform pågår det ständiga debatter om vad som anses vara 

‖okej‖ att publicera på nätet. Bloggen har gjort den vardagliga människan till författare och 

låtit personer få göra sin röst hörd på nätet när de i de traditionella medierna inte skulle ha 

anses vara tillräckligt intressanta, politiskt korrekta eller vältaliga (Jenkins 2008:84). 

Bloggens erkännande kom emellertid inte med detsamma:  

På endast några få år har den personliga bloggen, jämte kusinerna 

nätdagboken och den personliga hemsidan, gått från att ha varit några 

av de mest omdebatterade, förlöjligade och utskällda mediefenomenen 

till att omhuldas av såväl tidningar, politiker som människor i 

allmänhet (Lenemark 2007).  

Att driva en blogg har gått från att blivit ansett att ‖enbart‖ vara en hobby till att få ett 

offentligt erkännande om att faktiskt vara ett maktverktyg och en uttrycksform som har 

stora möjligheter att påverka människor – vilket både är positivt och negativt. Bloggarna 

begränsas inte utav den traditionella journalistikens hårda strukturer och ständiga 

objektivitet, vilket gör att bloggarna lättare kan publicera inlägg utan eftertanke (Rettberg 

2009:92). Jenkins menar att många bloggare ifrågasätter den rådande journalistiken som 

enligt vissa bloggare präglas av ekonomiska och ideologiska intressen och tvivlar på att 

man via de traditionella medierna kommer få höra ‖sanningen‖, vilket har lett till att 

många bloggare har börjat ‖utmana‖ journalistiken och ifrågasätta deras storys (Jenkins 

2008:217): Bloggar gör det möjligt för vem som helst att offentligt kritisera och ifrågasätta 

rådande makthavare. Men när bloggar ersätter tidningsjournalisternas jobb som källor och 

människor utgår från att vad enskilda personer skriver är sant, så är risken stor att 

missförstånd och lögner sprids med en enorm fart.  Men bloggare fungerar inte enbart som 
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motpoler och eventuella hot mot traditionella journalister – många tidningar och redaktörer 

har anammat bloggfenomenet och på det sättet gjort sin nyhetsbevakning mer levande och 

personlig. Denna företeelse är även vanlig bland företag idag.  

Facebook: Facebook startades ursprungligen som en sida för collegestuderande i USA 

2004 men redan 2006 blev det sociala nätverket tillgängligt för allmänheten (Rettberg 

2009:68). Facebook lockar med möjligheten att på ett enkelt sätt söka upp sina vänner, 

familj och bekanta, och därefter kunna hålla kontakten med dem på ett lättsamt sätt. 

‖Facebook's mission is to give people the power to share and make the world more open 

and connected‖ (www.facebook.com). Genom att erbjuda en plattform där man på ett 

enkelt sätt kan bland annat lägga upp fotoalbum, uppdatera sin status, skicka mail och bli 

medlem i diverse olika grupper har över 400 miljoner människor blivit aktiva på nätverket. 

Fritidsresor, ett utav de valda företagen vars användning av sociala medier har analyserats i 

uppsatsen, driver en så kallad fan eller like page på Facebook. Det innebär att de skapat en 

sida där användarna kan gå med i och därmed kunna följa ständiga uppdateringar samt 

kommunicera med både företaget samt besökare genom den offentliga inläggssidan. 

Mycket av det som sker på Facebook registreras på användarnas egna profiler där andra 

besökare kan följa vilka dessa nyligen har blivit vänner med eller vilka statusuppdateringar 

dessa har kommenterat. Denna tendens anser Rettberg påminna om bloggens karaktär, 

fastän det i Facebooks fall är Facebook som styr innehållet mer än användaren själv 

(Rettberg 2009:70). Facebook-användningen kan också anses vara en del av ett modernt 

identitetskapande. Vilka grupper man tillhör eller vilken profilbild man har upplagd på sin 

sida kan säga mycket om vilken personlighet användaren har – eller i alla fall, vilken 

personlighet man önskar att visa upp för sitt nätverk (ibid:71). 

Av Facebooks alla användare loggar 50 % in varje dag och över 35 miljoner 

statusuppdateringar sker dagligen (www.facebook.com 2010b). Statistiken innebär att 

nätverket präglas av en utspridd aktualitet och sajten tycks uppmuntra till ett någorlunda 

kontinuerlig nyttjande av nätverket genom att uppmana användare att kontakta personer 

som varit inaktiva ett tag.  ‖Facebook is a social utility that helps people communicate 

more efficiently with their friends, family and coworkers‖ (www.facebook.com 2010c). 

Utöver det kan man visa upp sitt nätverk för andra. Just synliggörandet av det egna nätverk 

är väldigt centralt på de webbaserade nätverken.  

What makes social network sites unique is not that they allow 

individuals to meet strangers, but rather that they enable users to 

articulate and make visible their social networks (Boyd & Ellison).  

Även Rettberg skriver om företeelsen att kungöra och avslöja sina sociala nätverk för en 

publik, på vissa nätverkssidor som LinkedIn tycks det vara lika viktigt att ha betydelsefulla 

och inflytelserika vänner som att ha ett imponerande CV (Rettberg 2009:76). 

Motiven bakom användningen av de olika sociala medierna kan skifta i hög grad, men 

mynnar slutligen ut i tre saker som kan sammanfatta alla ovan nämnda sociala medier, 

nämligen; ständig tillgänglighet, eget användarinnehåll och delade upplevelser (Snickars & 

Vonderau 2009). 

 

Att mäta sociala medier 

Ett bekymmer från företagens sida gällande användningen av sociala medier kan vara 

mätningen av resultaten som man uppnår med sociala medier. Medan vanlig traditionell 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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marknadsföring utgår från att man på något sätt kan avläsa påföljder efter en 

marknadsföringskampanj så är användningen av sociala medier å andra sidan stundtals av 

en helt annan karaktär. 

 

While social-media-based campaigns are not ―purchased‖ in the 

traditional sense — you can‘t order X-million people to talk about you 

— you can measure who is talking, what they are saying, and how 

often they are saying it (Evans 2008:53).  

 

Anledningen till att många företag tvekar inför att ge sig ut på de sociala medierna och 

lägga ner resurser på dem, är att de inte vet vart användningen kommer att leda i framtiden. 

Scott (2010) menar att företag måste släppa sina gamla perspektiv och regler gällande 

marknadsföring. Förvisso är det inte helt okomplicerat att bryta väletablerade strukturer 

och vanor men Scott hävdar att de nya förändringarna i medielandskapet oundvikligen 

kommer att drabba företagen oavsett vilken sorts marknadsföring de vanligtvis använder 

sig av. Utvecklingen som sker på Internet banar vägen för en ny sorts marknadsföring som 

trotsar tidigare traditioner. ‖Interactivity and mobility have added new dimensions to 

media and the influence of media in marketing communications /…/‖ (Bryant & Zillmann 

2002:354).  

 

Levinson, Meyerson & Scarborugh (2008) anser att Internet skapat nya förutsättningar i 

affärsvärlden och menar att företagen måste förstå den nya marknadsföringen och 

aktiviteterna som sker på nätet. De menar att ett företag som ignorerar den konstanta 

teknologiska utvecklingen på nätet, exempelvis uppkomsten av de sociala medierna, under 

alla omständigheter kommer att hamna ‖in the back seat‖ (2008:200). Olsson (2010) menar 

att många företag har svårt att härleda vart vinsterna finns i att Twittra för fullt, ha en 

välbesökt blogg eller att ha en aktiv Facebook-sida. Dock finns det sätt att försöka mäta 

vinsterna med aktiviteterna på de sociala medierna.  

 

Vi kan mäta observationsvärden, det vill säga hur många som till 

exempel tittar på en viss kampanj och uppmärksammar den. Vi kan 

också mäta klick, hur många som klickar sig vidare från en kampanj 

eller närvaro i sociala medier. Nästa steg är hur många leads en 

kampanj eller närvaro faktiskt genererar. Eller så kan vi titta på så 

kallad buzz – vad som sägs om vårt varumärke, vår produkt eller 

organisation runtom i bloggar, mikrobloggar och sociala nätverk 

(Olsson 2010). 
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Tidigare forskning 

För öka förståelsen för det förändrade medielandskapet så har boken ‖Konvergenskulturer‖ 

av Henry Jenkins (2008) används frekvent under inläsningen samt i teoridelen. Jenkins 

redogör för de medieförändringar som påverkat både väletablerade institutioner såväl som 

privatpersoner. Han beskriver de grundläggande utvecklingarna och diskuterar 

konsumenternas nya roll i samhället, vilket var en viktig aspekt att beakta i min uppsats 

trots att jag skriver utifrån ett företagsperspektiv.  

 

Då sociala medier inte har en alltför lång historia, speciellt inom företagsvärlden, så 

använde jag mig i första hand av nyutkomna böcker som behandlade Internet samt de 

sociala medierna ur ett marknadsföringsperspektiv. Böckerna kretsade kring 

marknadsföringsstrategier och hur dessa kan appliceras på nya, interaktiva plattformar. 

‖Guerrilla marketing on the Internet: the definitive guide from the father of guerrilla 

marketing‖ ger handfasta tips och råd till företag hur de ska använda sig av Internet för att 

optimera sina vinster. Därutöver har David Meerman Scotts bok ‖The New Rules of 

Marketing & PR – How to use social media, blogs, new  releases, online video, and viral 

marketing to reach buyers diretcly‖ hjälpt mig att förstå företagens resonerande gällande 

användningen av sociala medier och hur de nya Internetbaserade 

marknadsföringsstrategierna kan samspela, och till viss del ersätta traditionella, 

kostsamma metoder. Författaren David Meerman Scott redogör för hur de nya respektive 

gamla reglerna för marknadsföring och PR ser ut. Det var betydelsefullt att läsa böcker 

som behandlar sociala medier från just ett företagsperspektiv, då användandet skiljer sig en 

hel del i kontrast med privatpersonernas brukande. Marknadsföring är en viktig aspekt att 

ta i beakt när man diskuterar företagens bruk av sociala medier och för att klargöra 

marknadsföringens olika delar och syften var boken ‖Professionell marknadsföring‖ av 

Axelsson & Agndal (2005) till ett stort stöd.  

 

Även Dave Evans verk ‖Social Media Marketing - An hour a Day‖ (2008) diskuterar 

nyttan med att använda sociala medier från ett företagsperspektiv. Han vänder sig främst 

till marknadsförare som vill lära sig mer om användningen av sociala medier samt hur 

dessa kan kombineras med företagens existerande strategier. Därutöver redogör han även 

för sociala medier och vad de innebär, vilket har varit till grund för min beskrivning utav 

dessa. Evans menar att den individualiserade rösten har återfått sin makt och på grund av 

nätets utveckling står marknadsförare nu i en ny situation. Evans skildrar vinsterna och 

riskerna med de sociala medierna och förklarar hur dessa skall användas. Ben McConnell 

& Jackie Hubas (2006) verk ‖Citizen Marketers – When People are the Message‖ 

diskuterar konsumenternas roll i marknadsföringen på Internet och hur företagen skall 

förlika sig och förstå den utvecklingen. Även tidningar som Internetworld och Dagens 

Nyheter har varit till hjälp under inläsningen då de skrivit om material som har varit 

relevant för uppsatsens ämnesområde. 

 

För att förstå plattformarna och känna till deras bakgrunder, i mitt fall då bloggen och 

Facebook, bättre har jag utgått från en bok som ingående beskriver bloggen som fenomen; 

‖Blogging – Digitial Media and Society Series‖ av Rettberg (2009), vilket fick mig att 

förstå dess historia. Boken redogör för tekniska aspekter av bloggen samt sociala och 

kulturella vinklar av fenomenet. Bloggen berör även till viss det sociala nätverkandet som 

Facebook ingår i.  

 

Tidigare forskning har belyst vissa aspekter utav företagens användning av de sociala 

medierna. Exempelvis redogör uppsatsen ”Bloggen: ett effektivt marknadsföringsverktyg? - 
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En studie om bloggen som IT-strategi” om bloggen som ett marknadsföringsverktyg. 

Uppsatsen är skriven utav två studenter på Södertörns Högskola och de har använt sig av 

kvantitativa ansatser och företagsekonomiska teorier i undersökningen. Författarna utgår från 

konsumenternas perspektiv och redogör genom analyser konsumenternas åsikter och 

beteenden samt hur de ställer sig gentemot bloggen som ett verktyg för marknadsföring. En 

annan uppsats jämför olikheterna mellan marknadsföring via sociala medier och traditionell 

marknadsföring (”Marknadsföring i sociala medier”, Uppsala Universitet).”Sociala medier – 

en länk mellan producent och konsument‖, skriven av två författare i högskolan i Halmstad, 

beskriver i sin undersökning vad sociala medier är för något, gällande både innebörd och 

innehåll. Dessutom har de rådfrågat experter inom området om framtidsutsikterna för de 

sociala medierna, vilket har gett en övergriplig bild av de sociala mediernas roll.  

Min uppfattning är att merparten utav tidigare forskning kretsat kring rena 

marknadsföringsundersökningar samt undersökningar från användarnas perspektiv, vilket var 

motivet till att välja den ingångspunkten som jag valde. Det jag anser saknas i tidigare 

forskning är en mer djupgående analys om hur företagen i realiteten arbetar för att skapa 

trovärdighet på olika plattformarna och hur personerna bakom användningen reflekterar kring 

detta. Dessutom, på grund av de sociala mediernas annorlunda karaktär i jämförelse med 

traditionella medier, kan man misstänka att användningen av dessa ändrat tidigare etablerade 

strukturer. Därför avser uppsatsen att undersöka hur, om ens överhuvudtaget, användningen 

av sociala medier har förändrat eller skapat nya arbetssätt och processer inom företagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[16] 
 

Teori 

Medier har inte enbart haft en enorm påverkan på människors sätt att kommunicera med 

varandra – ett flertal medieforskare menar att de även har influerat sättet att leda och 

förvalta makt. Teorierna kring maktelitens anpassning till medielandskapet kan även 

härledas till företagens motivation att närvara på de sociala medierna. Joshua Meyrowitz 

(1985) skriver om avmystifierade ledarroller i sin bok ‖No Sense of Place‖ som ett resultat 

av mediernas genomsyrande i samhället. Med mediernas genomträngande räckvidd i 

samhället har mer mänskliga och ‖en av oss‖-sidor präglat politikernas framställning i 

medierna, vilket kan vara till deras fördel då det kan få dem att framstå som mer 

trovärdiga. Regionen som alltmer präglar ledarnas framställning i medierna och anspelar 

på de mer privata sidorna hos en auktoritet kallar Meyrowitz för ‖mellanregioner‖. Det är 

en teori som kan understödja företagens val att ge sig ut på de sociala medierna och möta 

publiken som ‖en av dem‖ i ett försök att framstå som mer trovärdiga och mänskliga. 

Genom att kommunicera på sätt som inte uppfattas som typiskt ‖kommersiella‖ kan 

användningen av sociala medier likväl vara ett sätt att försöka leda och förvalta sin makt 

på. Det är dock inte bara ledarnas position som har förändrats på grund av mediernas 

inverkan – även konsumentens roll har reformerats enligt Henry Jenkins bok 

‖Konvergenskulturen‖ (2008). Jenkins beskriver den nutida konsumenten som mer aktiv 

och betydelsefull vid innehållskapandet, icke desto mindre är den påstådda nyvunna 

konsumentmakten någonting åtskilliga skulle invända emot. Tillskriver möjligen Jenkins 

egenskaper och fördelar till konsumenter som majoriteten av dem inte har? Som Jenkins 

själv påpekar i sin bok, så är inte relationen mellan företag och kund, vilka Meyrowitz 

skulle benämna ‖leaders and followers‖, till fullo jämlikt. Måhända så har inte företagen 

och ledarna ens delat med sig av sin makt till konsumenterna, det är även tänkbart att man 

bara har skapat ett nytt sätt att leda, som grundas på en närvaro, och en illusion av 

likvärdighet mellan företag och kund? 

 

Mediernas förändring över tid 

Då Meyrowitz talar om elektroniska medier innefattar han tv:n, telefonen, telegrafen, 

bandspelaren, radion och datorn (Meyrowitz 1985:69). Han redogör för de elektroniska 

mediernas möjligheter att överbrygga gapet mellan tid och rum vilket gav människor nya 

möjligheter till kommunikation (ibid:13). ‖Electronic media have created new situations 

and destroyed old ones‖ (ibid:7). Vid tiden för bokens publikation hade Internet och övriga 

mobila, interaktiva medier ännu inte fått sitt stora genomslag vilket naturligtvis kan 

påverka hans sätt att resonera. För att utveckla Meyrowitz teorier i mer dagsaktuella 

resonemang skulle han troligtvis mena på att de interaktiva medierna har skapat nya 

förutsättningar för olika beteenden och nya plattformar där ‖social information‖ kan 

utbytas, vilket kan återkopplas till företagens moderna, öppna sätt att kommunicera med 

sina kunder på de sociala medierna. Auktoriteterna har än en gång tvingats anpassa sig 

efter det ständigt förvandlande medielandskapet.  

Dock har det skett mycket sedan perioden vilken Meyrowitz beskriver och det är viktigt att 

beakta utvecklingen som har skett. Henry Jenkins (2008) skriver om sammanstötningen 

mellan nya och gamla medier samt de största förändringarna i medielandskapet vilka han 

namnger som mediekonvergens, deltagarkultur och kollektiv intelligens. Jenkins beskriver 

de förändringar som höll på att ske i mediebranschen vid tidpunkten då han skrev sin bok; 

eran där medier som endast uppfyller en funktion är förbi – en mobil används inte idag 

enbart för att ringa med, den brukas utöver detta till både TV-tittande eller 
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musiklyssnande. Mångfacetterade, interaktiva och multifunktionella medier har tagit över 

(Jenkins 2008:16, 26). Jenkins framhäver också hur medier i sin helhet kan förändras, både 

gällande innehåll, publik och status. Dock påstår han, att när ett medium väl blivit etablerat 

bland en grupp människor så kommer det att ‖fungera som en del av hela mediesfären‖ 

(ibid:24). När de sociala medierna inledningsvis slog igenom var de tänkta för en publik 

beståendes utav privatpersoner och företagen ansåg inte att det var nödvändigt att vistas på 

dessa plattformar. Men när de sociala medierna hade fått sitt erkännande hos 

privatpersonerna så upptog de, enligt Jenkins teorier, en del av mediekulturen vilket gjorde 

att fler parter fick upp ögonen för dessa; i detta fall företagen. De ville självfallet vara 

aktiva där deras kunder vistas. Det blev därmed en utvidgning utav den homogena 

privatpersonspubliken.   

 

Privat och offentligt 

Joshua Meyrowitz bok ‖No Sense of Place‖ redogör för hur de elektroniska medierna har 

påverkat och förändrat relationen mellan privat och offentligt (även kallat främre och 

bakre regioner) samt mediekommunikationen i regel. Joshua Meyrowitz ansåg att tidigare 

medieforskare som Erving Goffman och Marshall McLuhan hade missat en viktig länk: 

deras forskning hade bortsett från att mediernas spridning även kan ge upphov till nya 

sociala miljöer och nya beteenden (Meyrowitz 1985:15). Meyrowitz teorier bottnar i 

teserna kring bakre och främre regioner, där de bakre regionerna innefattar ens privata 

sidor och de främre syftar på ens offentliga gestalter. Erving Goffman sammankopplade de 

bakre och främre regionerna med en fysisk plats och drog paralleller till exempelvis en 

restaurang, där servitörernas offentliga, främre region är matsalen där de serverar gästerna, 

medan köket är en bakre region där de kan släppa sin ‖offentliga‖ arbetsroll och slappna av 

med sina kollegor.  Meyrowitz motsäger sig emellertid åsikten att de främre och bakre 

regionerna är platsbundna. ‖It‘s not the psyhical setting itself that determines the nature of 

the interaction, but the patterns of information‖ (ibid:36). Med information syftar 

Meyrowitz på social information, med andra ord människors olika beteenden (ibid:37). 

‖For when audience change, so do the social performance‖ (ibid:5). Människor har till en 

viss grad olika roller bland olika personer och sällskap. Han menar att man agerar efter 

vilka som ser en eller hör en (ibid:39). Men med de elektroniska mediernas intrång, är det 

givetvis inte lika lätt att veta vem som hör och ser vad. 

 

Enligt Meyrowitz förde de elektroniska mediernas genomslag med sig både fördelar och 

nackdelar för de politiska ledarna. Publiken kan med hjälp av mediernas genomsyrande av 

samhället ta del av auktoriteters sammansmältning utav bakre och främre regioner. 

Regionen som uppstått i och med närmandet av de främre och bakre regionerna kallar 

Meyrowitz för ‖middle region‖. Dessa mellanregioner saknar extrema sidor även om de 

tenderar att inkludera fler bakre än främre regioner. Meyrowitz gör ytterligare en åtskillnad 

mellan ―deep back‖ och ―fore front‖-regioner (Meyrowitz 1985:47). Politiker är ett bra 

exempel på personer som okonstlat kan röra sig mellan främre och bakre regioner på tv. I 

ena sekunden håller de storsinta tal för hela nationer, i andra sekunden så kramar de 

älskvärt om sina familjer – mellanregionen, att man publikt visar upp sin familjs kärlek och 

stöd, ökar då trovärdigheten hos politikern i fråga enligt Meyrowitz teorier (ibid:271). 

Visar man upp egenskaper som anses som positiva, som att man exempelvis är familjekär 

och omtänksam, så bygger man upp en uppfattning att de ovan nämnda egenskaperna 

kommer att spegla sig i ett fördelaktigt sätt i deras sätt att leda. Detta är en strategi som 

eventuellt företagen också har anammat och därför försöker att ge organisationen ett 

ansikte genom en mer personlig framställning på de sociala medierna. Meyrowitz menar 
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att de ledare som är smarta försöker att vända situationen till sin fördel och använder sig av 

den nya transparensen genom att visa upp strategiskt valda ‖middle regions‖ som gynnar 

deras trovärdighet. Genom att blotta delar av sina mer privata sidor framstår de som 

naturligare och kan därmed lättare bli accepterade och omtyckta eftersom de offentligt har 

distanserat sig från den utpräglade bilden av auktoriteter som opersonliga. Det är dock inte 

en lätt uppgift att visa upp strategiskt valda mellanregioner för allmänheten. Trots en hel 

stab av pressmänniskor bakom sig kan man aldrig riktigt styra fortskridandet av 

situationen, vilket lågprisjätten Wal-Mart fått erfara (Meyrowitz 1985:271). Företaget 

sponsrade en semesterblogg som skrevs av ett amerikanskt par som bilade genom USA och 

övernattade på olika Wal-Mart parkeringar under sin semester. Dock framgick det inte 

någonstans på bloggen att parets resa var sponsrat av Wal-Mart. Bloggen innehöll en hel 

del intervjuer med Wal-Marts anställda vilka porträtterades som väldigt upprymda och 

glada över sina arbeten. Bilden gick tvärt emot debatterna som förts om Wal-Marts dåliga 

arbetsvillkor och trots att företaget genom bloggen ville lyfta fram sina anställda och visa 

företagets ‖mellanregioner‖, så slog det tillbaka på dem själv. Skadan förvärrades av att en 

av toppcheferna för Wal-Marts marknadsavdelning tidigare förespråkat transparens och 

ärlighet i bloggsammanhang (Rettberg 2009:151). Publiken genomskådade deras ‖falska‖ 

framställning och bloggen blev raderad. Användandet av mellanregioner i 

pressammanhang i syftet att främja ens varumärke kan alltså i många fall vara positivt, 

men det kan likväl slå tillbaka på ledarna själva.  

För att applicera Meyrowitz teser om mellanregioner eller ‖sidestages‖ på företagsnivå så 

ger de sig i uttryck på ett diverserat sätt. Bland annat använder företagen sig av bloggar 

och Facebook-sidor där läsarna kan kommentera helt fritt, vilket öppnar upp möjligheterna 

för en väldigt synlig kritik från konsumenterna. Det är en metod som skiljer sig markant 

från tidigare marknadsföringskampanjer där enbart de positiva sidorna av företagen visats 

upp. Att undanhålla kritik från allmänheten var möjligt i samband med tider då auktoriteter 

kunde kontrollera informationsflödet. Meyrowitz menar dock att människor har börjat 

genomskåda den vinklade marknadsföringen, vilket har skapat behovet av en mer 

transparent marknadsföring. Genom att synliggöra alla sorters åsikter kan företagen i det 

långa loppet anses som mer tillförlitliga då de låter alla synpunkter komma till tals och 

hanterar dem på ett förstående sätt. Därmed behöver de informella, personliga sidorna av 

företagen som tidigare hållits hemliga, inte vara av ondo för företagets bild utåt. Snarare, 

som Rettberg exemplifierar i sin bok ‖Blogging‖, finns det företag som lyckas förbättra sin 

profil genom bloggar som de anställda skriver.  

 

Avmystifierade ledarroller 

Meyrowitz menar att ju högre status man hade tidigare, desto viktigare var kontrollen över 

vilka bakre regioner och vilken social information som visades utåt vilket har gjort att 

företagen under en lång tid undangömt och undvikit att lämna ut för mycket av bolagets 

mer personliga sidor i offentliga sammanhang(Meyrowitz 1985:65). Detsamma gäller för 

de politiska ledarna; förut kunde mäktiga presidenter mycket enklare dölja sina brister, 

exempelvis undanhölls dödliga sjukdomar från offentligheten och ledare kunde lättare 

styra bilden av sig själva (Meyrowitz 1985:284). Idag är sådana sidor praktiskt taget 

omöjliga att hålla borta medierna, vilket gör att presidenter och politiska ledare inte längre 

kan framställas som omänskliga. ‖As a result, our political leaders are being stripped of 

their aura and being brought closer to the level of the average person‖ (ibid:270).  

Meyrowitz påpekar att den naturliga följden utav mediernas effekter har blivit att vi ser 

politiska ledare som människor; som ‖en av oss‖. Politiska ledare tvingas att visa mer av 
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sina privata sidor då de inte klarar av att bibehålla en mystisk, autoritär image i tider då 

samhället genomsyras utav medier. Deras ‖bakre‖ regioner läcker ut eller visas frivilligt 

upp i medierna - de nya medierna har helt sonika förändrat och påverkat kontrollen över 

informationen (Meyrowitz 1985:160). De ställer till och med helt nya krav på vilka 

personer som ens kan axla en ledarposition idag.  

As a result, electronic media affect the social hierarchy in two ways: 

They change the skills needed by authorities and high status 

individuals /…/ and they change the overall balance of power between 

leaders and followers /…/  (ibid:161).  

Meyrowitz menar att de mänskliga och trovärdiga kvalitéerna är vad människor söker hos 

en ledare idag. För att återkoppla Meyrowitzs teorier på företagsnivån tycks det viktigt att 

företag idag vågar visa upp trovärdiga mellanregioner och kan erkänna sina brister för att 

vinna kundernas förtroende (Meyrowitz 1985:304). Då ledare förut ville framstå som 

omänskliga och oövervinnerliga så är det idag många auktoriteter som har en öppen 

inställning om sina brister. Jimmy Carter, före detta president i USA, sa redan 1976 i sitt 

tal: ‖I don‘t claim to know all the answers. /…/ I don‘t consider myself to be the best 

qualified person in this country‖ (ibid:298). Denna inställning är även något som flera 

företag på senare år anammat och är mer öppna med – i alla fall är det vad de vill att 

konsumenterna skall tro. Affärsrörelser påstår sig inte alltid att veta bäst längre eftersom 

självsäkerhet och en överlägsenhet gentemot mot publiken inte längre tycks är vara vad 

som önskas av dem. Feedback, dialoger och interaktivitet i realtid är någonting som de 

sociala medierna underlättat möjligheterna till. ―Social media makes relationships easier to 

create and maintain because of participation /…/ Participation is the future of marketing‖ 

(McConnell & Huba 2006:189). David Meerman Scott diskuterar liknande tankar på 

företagsnivå. Han menar att en förståelse för människors problem och behov kommer att 

göra dessa till företagens kunder i framtiden. ‖What works is a focus on your buyers and 

their problems. What fails is an egocentric display of your products and services‖ (Scott 

2010:32). Scott menar att företag som fokuserar alltför mycket på att propagera sina 

produkter och bortser från den mänskliga faktorn inte kommer att lyckas lika väl som de 

företag som lyckas kommunicera med sina potentiella kunder på ett personligt plan.  

Förändringen som Meyrowitz menar har drabbat de politiska ledarna där de tenderar att bli 

mer ‖mänskliga‖ på grund av mediernas inverkan, kan återkopplas till företagens beslut att 

använda sig av sociala medier. Vill företagen också visa en mer ‖mänsklig‖ sida av sitt 

företag, så de framstår som mer trovärdiga och därmed också kan erbjuda en sorts 

‖personlighet‖ till en byråkratisk vinstdrivande organisation? Att driva företagsbloggar 

skrivna av enskilda individer kan leda till att man som kund upplever en personligare 

kontakt med företaget i fråga. Det tycks helt enkelt vara så att ledare och auktoriteter måste 

blotta sina mellanregioner för allmänheten för att få folkets tillit och uppskattning. Det kan 

även vara företagens målsättning att efterlikna den utvecklingen – att ta avstånd från den 

tidigare auktoritära rollen och närma sig privatpersonerna som ‖en av folket‖ för att på så 

sätt framstå som mer trovärdiga och därmed lättare vinna kundernas tillit?  Meyrowitz 

(1985) menar att medierna skapar nya förutsättningar när det gäller makt - vilket man 

också kan återföra till diskussionen om sociala medier och företag. SonyEricsson, ett 

internationellt, framgångrikt företag, efterlyser bloggläsare att utvärdera deras produkter 

och ge feedback på deras nya mobilmodeller. Samspelar företagen och vanliga personer på 

samma våglängd och är kundernas åsikter avgörande för organisationerna? Enligt 

Meyrowitz är huvudsaken är att kunderna åtminstone upplever det som att företagen till en 

viss del klivit ner från sin piedestal och sin roll som hierarkiska auktoriteter. En 
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mänskligare och personligare framställning är egenskaper som Meyrowitz anser att dagens 

kunder och medborgare i regel letar efter och tyr sig till. 

Kollektiv intelligens och den moderna konsumenten 

Företag hade förr i tiden lättare att hålla isär de privata och offentliga sidorna inom bolaget. 

De kontrollerade i högre grad informationen som byggde deras medierade framställning. Men 

i samband med mediernas intrång i samhället så samlades alla publiker på ett och samma 

ställe, vilket försvårade situationen för auktoriteter att hålla isär sina privata och offentliga 

roller.‖By bringing many different types of people to the ‗same‘ place, electronic media have 

fostered a blurring of many formerly distinct social roles‖ (Meyrowitz 1985:6).  

En utav Meyrowitz (1985) intressanta teser är hur nya medier framkallat nya sätt att leda på. I 

dagens samhälle existerar en mängd tillgängliga vägar till information vilket resulterat i att de 

typiska hierarkiska maktpyramiderna är svårare att kontrollera (ibid:162). En av de 

störningsmoment som rubbat de hierarkiska maktpyramiderna är vad Henry Jenkins kallar för 

‖kollektiv intelligens‖ (Jenkins 2008:36-37). Jenkins skildrar konsumenternas förändrade roll 

i samhället. Med Internets genombrott slog en helt ny kommunikationskanal igenom; helt 

plötsligt var alla sammankopplade via någonting som kallades för cyberspace. Det gav 

konsumenter världen över en helt ny makt; de var inte längre förpassade till att förlita sig på 

enbart företagens reklamblad eller grannarnas åsikter. Istället fanns det möjligheter att söka 

upp åsikter och utvärderingar om praktiskt taget allt på nätet och dessutom föra en dialog med 

konsumenter som befann sig i liknande situationer som dem själva. En viktig förändring som 

Jenkins lyfter upp är utvecklingen från konsumenten som individualiserad till förenad med 

andra kunder. Den sammanbundna gruppen av kunskap kan utgöra ett potentiellt hot mot 

företagens tidigare allvetande och styrande över information.  

Om de gamla konsumenterna antog vara passiva, så är de nya aktiva. 

/…/ Om de gamla konsumenterna var isolerade från varandra så är de 

nya mer sammankopplade. Om konsumenterna förr var tysta och 

osynliga, så är de nu högljudda och offentliga (Jenkins 2008:29). 

 Jenkins benämner beteendet för kollektiv intelligens; inget kan allt, men med överlappande 

kunskaper från alla individer försöker man gemensamt att utnyttja den samlade kunskapen 

(ibid:36). Jenkins anser att konsumenterna gynnas av de stora medieförändringarna som skett 

under den senaste tiden. McConnell och Huba (2006) diskuterar också den moderniserade 

konsumentens roll i samhället och deras resonemang stämmer delvis med Jenkins tankar om 

konsumenten som mäktigare och mer aktiv. McConnell och Huba anser att de sociala 

medierna har skapat utförbarheter för personer som tidigare inte fanns. Människor kan nu 

påverka, förändra, diskutera och sprida sina kunskaper på ett sätt som tidigare inte var 

utförbart (McConnell & Huba 2006:11).  

People use social media to express their opinions, their creativity, or 

news about their hobbies and altogether ―socialize‖ with friends, 

peers, and strangers. They are building their own audiences, the size 

of which is rivaling those of traditional media (McConnell & Huba 

2006:11). 

Det somliga forskare, med Jenkins i spetsen, förespråkar är det faktum att vår tids 

konsument kännetecknas av en medverkan och en aktiv roll i skapandet, i motsats till den 

tidigare generationens konsumenter som ansågs vara passiva och lättlurade. Jenkins menar 

att mediekonvergensen är mer än bara en teknologisk förändring, den har även förändrat 
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‖förhållandet mellan existerande teknik, branscher, marknader, genrer och konsumenter‖ 

(Jenkins 2008:26). Bilden Jenkins utmålar av en nedbruten maktbarriär mellan bland annat 

företag och kund är något som van Djick och Nieborg (2009) protesterar emot. 

‖Manifestos such as Wikinomics and ‗We-Think‘ make one believe that, since every user is 

an active, creative contributor, the very idea of ‗consumer‘ is definitely passé‖ (van Dijck 

& Nieborg 2009). De menar att det ligger i vissa företags intressen att intala kunderna att 

deras tid som godtrogna konsumenter är över. van Djick och Nieborg menar att trots 

potentialen att kunna vara aktiv och påverka, så kan eller vill inte de flesta kunderna vara 

aktiva och innehållsskapande. En undersökning gjord i USA visar på att det bara är 13 % 

av alla Internetanvändare i landet som faktiskt skapar eget innehåll på Youtube eller 

liknande - de allra flesta laddar bara ner andras material och tycks inte efterfråga den 

producentrollen som Jenkins skriver om.‖In fact, not all users are equally creative, and 

neither do they have equal motivations for use‖ (van Djick & Nieborg 2009:9). 

Meyrowitz tycks gå i liknande tankar som Jenkins gällande medborgaren i samhället och hur 

utvecklingen har lett till en sorts demokratisering utav makten. Han menar att dagens 

medborgare har större chans att ta reda på vilka deras ledare verkligen är på ett personligare 

plan samt att invånare har större utsikter till att påverka. Jenkins beskriver hur Joe Trippi, som 

ledde Howard Deans kampanj i primärvalet inför presidentvalet i USA 2004, använde sig av 

bloggar under valkampanjen för att skapa en mer ‖intim och direkt relation‖ till sina väljare 

(Jenkins 2008:210). Kampanjen kallades internt för vändpunkten från TV-politik till 

Internetpolitik. Uttalandet om att majoriteten av väljarna skulle ha lämnat den traditionella 

medierapporteringen om politiker i förmån för gräsrotsnätverken kan anses vara en smula 

övervärderat. Trots det kan man se ett liknande beteende hos många konsumenter idag, många 

har intagit en aktivare roll inför deras köp vilket resulterar i att de söker efter 

onlineutvärderingar och jämför priser på Internet. Trippi har en poäng i att de traditionella 

TV-kampanjerna inte längre är det enda människor tvingas att förlita sig på.  Joe Trippi anser 

även att Internet har resulterat i vad han benämner för ‖möjligheternas tid‖ och de typiska 

maktpyramiderna som även Meyrowitz skriver om har börjat brytas ner. Makt och 

information går inte längre hand i hand med de typiska hierarkiska systemen, enligt både 

Meyrowitz och Trippi. Även Henry Jenkins instämmer i detta påstående: ‖Makten håller på 

att flyttas från institutioner som alltid har styrts uppifrån och ner, med all information i 

toppen, mot ett nytt maktparadigm som är demokratiskt fördelat och som delas av alla‖ 

(Jenkins 2008:211-212).  

Och andra sidan kan ‖maktskiftet‖ enbart handla om en omdistribuering utav makten? 

Möjligtvis tillskriver Jenkins, Trippi och Meyrowitz den genomsnittlige medborgaren och 

konsumenten mer makt än vad de egentligen har? En annan viktig synpunkt som van Djick & 

Nieborg (2009) påpekar är att man bör ta hänsyn till är vilka motiv företagen i själva verket 

har gällande användningen av de sociala medierna. Utopin om ‖co-creation‖ och ett 

jämbördigt förhållande mellan de som har makten och de som blir ‖styrda‖ är kanske inte vad 

som motiverar företagen att visats på de sociala medierna. van Djick & Nieborg understryker 

att    ‖/…/ it remains essential to untangle the succinct positions and interests of various 

players‖ (2009:17).  

van Djick & Nieborg (2009) tycks åsyfta att den moderna företags- och kundrelationen 

som Jenkins beskriver nästintill förefaller som naiv. De menar att trots Jenkins skildringar 

så är den vanligaste konsumenten ännu ‖passiv‖, och att den ‗participatory culture‘ som 

Jenkins förespråkar, troligtvis inte ens existerar i realiteten (ibid:16)? Kanske är det enbart 

en ouppnåeligt ideal som fungerar bättre som en teoretisk PR-strategi än i praktiken? Van 

Djick & Nieborg (2009) verkar bedöma att människor alltför lätt litar på de positiva 
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beskrivningarna om den moderna konsumenten och därmed går på den illusionen som 

marknadsförare vill att de skall göra. 

In marketing and business discourse, cultural terms such as 

‗communities‘ and ‗collaboration‘ are rapidly replacing economic 

terms such as ‗consumers‘‗commodities‘ and ‗customization‘  (van 

Djick & Nieborg 2009:10). 

 

Ett jämlikt förhållande? 

För mediekonsumenterna var den nyfunna kollektiva intelligensen som Jenkins skriver om en 

seger, för företagen innebar det att de förlorade kontrollen om den offentliga dialogen. 

Konsumenterna hade börjat föra en gemensam och publik dialog på nätet – vilket innebar att 

företagens enda logiska beslut var att ge sig ut i samma forum för att kunna vara delaktiga i 

samtalet. ‖Just nu tvingar konvergenskulturen medierna till förändring genom att vidga 

gräsrotsgruppernas möjligheter att ge massmedierna svar på tal‖ (Jenkins 2008:246). Jenkins 

menar att ett ökat deltagande leder till ett ökat ansvar hos företagen, då de faktiskt behöver 

handskas och möta de synpunkter och åsikter deras konsumenter framför på en offentlig arena 

(vilket i det här fallet är de sociala medierna) (ibid:247).  

Jenkins beskriver brukarna, eller med andra ord konsumenterna, som mer delaktiga än 

någonsin gällande skapande av innehåll. De kan vara med och bestämma om alternativa slut i 

tv-serier, skicka in sms som visas på tv i realtid eller påverka företag genom sin feedback på 

Internet. Dock är deltagarkulturerna ett nytt fenomen, vilket, som Jenkins skriver nedan, 

innebär att det inte finns några tydliga regler om hur mycket användarna faktiskt kan eller bör 

delta i skapandet.  

 

Termen deltagarkultur skiljer sig från äldre föreställningar om 

mediekonsumtion. Istället för att tala om medieproducenter och 

mediekonsumenter som två skilda grupper kan vi nu se dem som 

aktörer som interagerar i enlighet med nya regler som ingen av dem 

till fullo har grepp om (ibid:15).  

 

Jenkins understryker att trots deltagarkulturerna så är förhållandet mellan företag och kund 

inte jämlikt. Det är fortfarande mediebolagen och personerna inom dessa som har makten och 

inte konsumenterna (ibid:15) vilket betyder att företagens närvaro på de sociala medierna inte 

behöver betyda att de verkligen ser sig själva vara på samma våglängd som sina kunder, de 

kanske bara vill framstå som lättillgängliga? Möjligen är tillvägagångssättet att försöka 

involvera publiken endast en marknadsföringsstrategi, vilket leder en starkare tillit och 

förstärkt kundlojalitet. Jenkins menar att vi lever i en konvergenskultur; människor i vår tid är 

vana och rutinerade medieanvändare och förväntar sig därmed en aktivare roll i mediebruket 

(ibid:243). Många medieföretag anammar konvergensen och deltagarkulturerna med positiva 

reaktioner. Med dagens uppsjö av företag och en oupphörlig konkurrens på marknaden är det 

är svårt att behålla kundernas lojalitet. De öppna dialogerna på Facebook eller företagsbloggar 

kan faktiskt gynna företagen genom att medföra en starkare trofasthet från konsumenterna 

eftersom dessa nu har fått möjligheten att etablera personligare kontakt med företagen 

(ibid:242). Det finns även de som har väldigt extrema åsikter gällande kunder som aktiva 

medskapare. van Djick & Nieborg beskriver ett väldigt radikalt påstående som anser att det är 

ett rent utnyttjande av arbetskraft att låta kunder vara delaktiga i skapandet.  
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Neo-Marxists have countered the myth of co-creation, arguing that 

customers in the Web 2.0 economy often provide free labour; user-

generated content simply means that consumers are taking a lot of 

work out of the hands of producers (van Djick & Nieborg 2009:11).  

 

Det finns troligtvis många anledningar som lett till den dominerande mediekonvergensen men 

det är enkelt att konstatera att företagen har tvingats att överge traditionella rutiner och 

strukturer i förmån för konvergenskulturen. Jenkins (2008) framhäver att konvergensen har 

fått företagen att omformulera sina tidigare teorier om mediekonsumenter och deras beteende.   

 

Sammanfattning teoridel 

Meyrowitz (1985) menar att nya medier, Internet och dess sociala medier i detta fall, har 

möjlighet att förändra och påverka existerande beteenden. Han menar att nya medier kan 

omförhandla tidigare väldigt distinkta gränser av vad som anses vara privat och offentligt. 

Meyrowitz hävdar att politiska ledare har tvingats anpassa sig till det hetsiga 

medielandskapet, där ens privata sidor inte längre lika enkelt kan döljas för offentligheten. 

Då gynnas de smarta ledarna av att visa upp så kallade ‖mellanregioner‖, vilka anspelar på 

auktoriteternas personligare, informella sidor. Genom att göra dessa sidor publika, kan man 

vinna människors tillit och framstå som mer trovärdig och mänsklig. Meyrowitz menar att 

ledare och auktoriteter på den senaste tiden har blivit mer lika den vardagliga människan i 

deras medierade framställning. På företagsnivå kan detta återkopplas till användandet av 

sociala medier. Sociala medier präglas av en offentlig och personlig karaktär, som tidigare 

inte sammanföll med företagens hemlighetsfulla ‖image‖. Nu kommunicerar 

företagsrepresentanter på de sociala medierna med sina kunder på ett informellt vis, med 

andra ord så anspelar man på sina personliga sidor och särskiljer därmed individen från 

företaget. Henry Jenkins (2008) menar att det till stor del är mediekonvergensen som brutit 

ner de traditionella barriärerna inom olika branscher och teknologier. Han menar att det 

nya medielandskapet präglas av deltagarkulturer och en kollektiv intelligens. Den moderna 

konsumenten är inte längre så passiv och godtrogen som förut utan nätet och de sociala 

medierna har underlättat kommunikationen och kunskapsutbytandet mellan kunder världen 

över. Däremot finns det givetvis också invändningar till hans resonemang. van Djick & 

Nieborg (2009) understryker att det är viktigt att fundera kring företagens baktankar och 

motiv att exempelvis vistas på de sociala medierna. Samtidigt menar de även att Jenkins 

tillskriver den moderna kunden mer makt och fler egenskaper än vad den genomsnittlige 

kunden faktiskt har. Trots det menar Scott (2010) och Evans (2008) att företagen 

fördelaktigt bör aktivera sig i de sociala medierna. Företagen har inte längre någon kontroll 

på informationen som sprids om dem och de bör därför engagera sig i plattformar där de 

kan följa och påverka dialogen som kretsar om dem. Ett sätt för företagen att framstå som 

mer trovärdiga är naturligtvis att låta konsumenten själv ‖marknadsföra‖ sina erfarenheter 

på ett positivt sätt. McConnell & Huba kallar det för ‖The Power of One‖ och menar att 

kundernas upplevelser och lovord anses som mer pålitliga källor än företagen själva.  
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Metod  

Vald forskningsmetod 

Min undersökning är baserad på fyra kvalitativa intervjuer samt en kvalitativ 

innehållsanalys utav de valda plattformarna som företagen använder sig av. Jag var redan 

inledningsvis ute efter ingående resonemang, erfarenheter och tolkningar från företagen, 

vilket är målsättningar som den kvantitativa undersökningen inte inkluderar. 

Reflektionerna kring användandet av de sociala medierna ansåg jag var lättare att nå via 

kvalitativa intervjuer, vilka är lämpliga då man genom samtal vill få en ökad förståelse för 

människors erfarenheter och åsikter. Poängen med intervjuerna är få ‖ett relevant och 

pålitligt material som det går att bygga tolkningar på‖ (Kvale 2008).  Det innebär att 

resultatet på undersökningen fullgör som ett exempel för hur företag kan resonera och rent 

praktiskt utföra saker på. De två analyserade fallen är inte tillräckliga för att man skall 

kunna dra slutgiltiga slutsatser som gäller samtliga företag som är aktiva på de sociala 

medierna. Jag kommer även att komplettera de kvalitativa intervjuerna med en kvalitativ 

innehållsanalys utav de två valda plattformarna för att öka förståelsen för de möjliga 

strategierna som företagen använder sig av på de sociala medierna.  

Material och Urval 

Jag valde medvetet två olika sorters företag som är verksamma i olika branscher och 

erbjuder olika produkter i skilda prisklasser, vilket är väldigt relevant då det gör analysen 

mer omfattande:  

 SonyEricssons Product Launch Blog 

http://blogs.sonyericsson.com/products/ 

 

SonyEricssons globala företagsblogg är skriven på engelska och heter ‖SonyEricsson 

Product Launch Blog‖. Den startades av Rikard Skogberg och Gustaf Brusewitz på 

SonyEricsson. Till sin hjälp hade de Olle Ahnve, som är digital på Jung Relations. Bloggen 

marknadsför och presenterar produkter parallellt med upplagda videors, instruktioner och 

bilder.  

 Fritidsresors Facebook-sida 

http://www.facebook.com/Fritidsresor 
 

Mitt andra exempel är Fritidsresors Facebook-grupp. I skrivande stund har de över 6000 

fans och fansidan tycks ideligen växa. Fritidsresors Facebook-sida fungerar främst som en 

kundtjänst där potentiella och befintliga kunder har möjlighet att ställa frågor och be om 

tips om diverse olika resemål.  

De två valda företagen har olika räckvidd och målgrupper. SonyEricsson är ett globalt 

företag och bloggen vänder sig till en internationell publik medan Fritidsresors Facebook-

sida riktar sig till en svensk publik. SonyEricsson erbjuder ett teknikorienterat utbud som 

företrädesvis vänder sig till en yngre målgrupp medan Fritidsresor tilltalar många 

barnfamiljer och medelålders samt äldre personer. Differenserna mellan företagen gör det 

intressant att undersöka om användningen av sociala medierna ser olika ut inom företagen.  

De två företagen har dock en gemensam nämnare; bägges försäljning består av 

upplevelsebaserade produkter: SonyEricsson erbjuder teknikupplevelser och Fritidsresor 

inriktar sig på reseupplevelser. Ytterligare en gemensam nämnare är att de båda är företag 

som omsätter mycket pengar samt har välkända och etablerade varumärken.  

http://blogs.sonyericsson.com/products/
http://www.facebook.com/Fritidsresor
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Inledningsvis var det svårt att veta hur många intervjuer jag skulle genomföra för att få 

tillräckligt mycket material för resultatanalysen. Dilemmat är genomgående för de flesta 

undersökningar av både kvalitativ såväl som kvantitativ karaktär (Kvale 2008:129). Till en 

början utgick jag från att jag skulle intervjua en person var från de båda företagen. Men 

efter de två genomförda intervjuerna insåg jag att jag behövde komplettera de svar jag hade 

fått med fler inblandade. Det var även viktigt att följande informanter hade andra 

positioner eller ett annat ansvar för det sociala mediet än de två föregående som jag hade 

intervjuat. Anledningen till det var att kunna ge analysen mer vidd och förstå den 

institutionella organiseringen ytterligare. Därför utökade jag intervjuerna med ännu en 

person per företag.  

Jag kommer sammanfattningsvis i analysen att utgå från intervjuer med följande fyra 

personer.  

 Rikard Skogberg, Produktmarknadschef för Norden och Baltikum, SonyEricsson 

 Daniel Sandblom, Produktmarknadschef på global nivå, SonyEricsson 

 David Nilsson, Internet Marketing Specialist, Fritidsresor 

 Butiksanställd, Fritidsresor, Stockholm 

Rikard Skogberg var med och startade SonyEricssons Product Launch Blog och har skrivit 

och skriver än idag merparten av inläggen på bloggen. Dessutom har han lagt ner mycket 

tid och engagemang på att besvara frågor och synpunkter i kommentarsfälten på bloggen. 

Daniel Sandblom är en av hans kollegor i Lund som arbetar som produktchef på global 

nivå. Han skriver tidvis inlägg om någon av de produkter han ansvarar för. David Nilsson 

arbetar som Internet Marketing Specialist på Fritidsresor och var med och startade 

Facebook-sidan samt lade upp arbetet för den. Det är dock den butiksanställda 

(tillsammans med ytterligare två kollegor) som står för huvuddelen av frågebesvarandet.  

 

Tillvägagångssätt 

Avgränsningar 

Inledande lockades jag av att inkludera ett flertal exempel för att på så vis få en mer 

vidsträckt bild utav företagens användning av sociala medier. Emellertid insåg jag att för 

att få en mer grundlig analys så erfordrades att jag begränsade mina exempel. Dessutom 

skulle ett handfull exempel likväl inte kunna användas som definitiva fakta utan det skulle 

i lika hög grad röra sig om subjektiva erfarenheter. Jag valde således att basera min 

undersökning på två olika fall. Orsaken till att jag valde att evaluera två olika fall var att 

underlaget skulle ge en omfångsrikare uppfattning vid analysen. Jag ville undersöka 

eventuella likheter och skillnader mellan hur de två företagen rent praktiskt eftersträvar en 

trovärdighet gentemot sin publik på de sociala medierna. Att de två plattformarna och 

företagen var av skiftande karaktär var fördelaktigt då man kan finna betydande skillnader 

som skapar gynnsammare förutsättningar för resultatanalysen och slutsatserna.   

Svårigheter  

En av svårigheterna inför intervjuerna var att förbereda frågor som inte bäddade för 

inrutade och välinövade svar. Tre av personerna jag intervjuade hade en chefposition och 

upplevdes av mig som väl inlästa i arbetet med sociala medier. Jag försökte ta upp nya 

infallsvinklar som jag hoppades att respondenterna tidigare inte tänkt på, eftersom min 

ambition var att få spontana och öppna svar. Kvale menar att ett sätt att få fram mer 
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information och kunskap under intervjun är att ifrågasätta experternas svar (Kvale 

2008:163). Därför försökte jag fortlöpande komma med andra-frågor som utvecklade de 

tidigare svaren jag hade fått.  

Val av namnpublicering  

De etiska aspekterna är givetvis viktiga att ta hänsyn till inför intervjuer – speciellt när det 

kommer till namngivna intervjurespondenter. Kvale skriver om planeringsstadiet inför en 

intervju: ‖Här är det etiska problemet att erhålla undersökningspersonernas informerade 

samtycka till att delta i studien, att säkra konfidentialitet och överväga de konsekvenser 

som kan följa av studien för de undersökta personernas del‖ (Kvale 2008:79). Eftersom jag 

intervjuade personerna i deras yrkesroll (trots att inslag av deras privata liv tidvis förekom i 

svaren) så anser jag inte att riskerna med etiska övertramp är lika stora som i etnografiska 

studier med en mer privat prägel. De flesta informanterna är dessutom vana vid att arbeta 

med media och har därutöver också gett sitt medgivande till att presenteras med namn och 

titel i uppsatsen. Givetvis gav jag personerna erbjudandet att framstå som anonyma i min 

uppsats, vilket en utav respondenterna tackade ja till.  

När det gäller analyserat material hämtat från Fritidsresor Facebook-grupp samt 

SonyEricssons företagsblogg har jag efter etiska följdriktningar varit noga med att inte 

hänga ut någon besökare från deras sidor. Jag har i analysen strukit för besökarnas 

efternamn så att dessa inte skall kunnas identifieras. I övrigt så är mina valda exempel 

offentliga Internetsidor som varit åtkomliga för besök, vilket givetvis öppnar upp 

möjligheterna för kritik, kommentarer och forskning.  

Intervjuförberedelser 

Arbetet inleddes med inläsning på valda teorier samt övrig relevant litteratur för ämnet. 

Dessa har med tiden givetvis kompletterades med fler teorier och författare. När jag var 

mer bekant med de valda vetenskapsteorierna kunde jag lättare förstå hur dessa skulle 

appliceras på mitt ämnesområde. För att ha en god kännedom om företagens olika forum så 

granskade jag dem ingående och tog anteckningar på både inlägg och kommentarer som 

jag ansåg vara intressanta inför de stundande intervjuerna. Steinar Kvale menar att man 

som intervjuare har bättre utsikter att lyckas med en intervju samt vinna sin respondents 

respekt om man är förberedd och inläst i de ämnena som man skall fråga om (Kvale 

2008:163). Det deskriptiva analysunderlaget inför intervjuerna kom även till användning i 

ett senare skede när jag arbetade med resultatanalysen utav undersökningen.  

Första kontakten med de två första informanterna skedde via e-mail ungefär två veckor 

innan intervjutillfället. I det första mailet presenterade jag mig själv och beskrev vad min 

uppsats skulle handla om, vilka intressanta egenskaper deras valda plattform hade, varför 

och när jag ville intervjua dem. Jag skrev kort om vad intervjufrågorna skulle handla om. 

Eftersom jag nästan med detsamma fick positiva reaktioner från båda personerna jag 

mailade bestämde vi i den följande mailkorrespondansen tid och datum för intervjun. I ett 

senare skede när jag insåg att jag skulle behöva fler personer att intervjua hjälpte mina 

tidigare respondenter mig att komma i kontakt med dessa vilket givetvis var till en enormt 

stor hjälp.  

Inför intervjuerna skickade jag ut ämnena som mina frågor skulle kretsa kring i punktform 

till de jag skulle intervjua (med undantag för intervjun med den butiksanställda på 

Fritidsresor där jag enbart kortfattat beskrev mitt ämnesområde för en annan i butiken över 

telefon några dagar i förväg). Anledningen att jag inte skickade helt färdiga frågor var att 
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jag ville undvika de inövade svaren som lätt uppstår när man i förväg får beredda frågor i 

handen.  

Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Innan intervjuerna verkställdes 

arbetade jag med en intervjuguide med frågor, vilket är ‖ett manus som mer eller mindre 

strängt strukturerar intervjuns förlopp‖ (Kvale 2008). Jag utgick från Kvales modell 

gällande uppbygganden av min intervjuguide (Kvale 2008:148) (Se bilaga 1). Hans tabell 

består av två kolumner, varav den ena innehåller undersökningens tematiska 

forskningsfrågor medan den andra spalten inrymmer intervjufrågorna som skall ställas 

under intervjun omformulerade i ett mer vardagligt språk (ibid:148). En intervjuguide 

skiftar i omfattning; den kan både bestå av ämnen som man vill ta upp eller tydliga frågor. 

I mitt fall ansåg jag att det var viktigt att jag skrev ner alla de frågorna jag ville ställa, då 

risken annars skulle vara stor att jag skulle glömma bort viktiga detaljer.  Emellertid var 

det oerhört viktigt att vara lyhörd under samtalen, det var inte alltid nödvändigt att ställa 

alla frågor som stod på min intervjuguide då många frågor besvarades under övriga 

frågeställningar. Dessutom uppstod nya frågor som jag tidigare inte hade tänkt på. Kvale 

menar på att intervjufrågorna skall hållas ‖korta, lätta att förstå och befriade från 

akademisk jargong‖ (Kvale 2008). Dock hade jag en del bekymmer med korta formulerade 

frågor, jag ville gärna få med flera viktiga synpunkter som banade vägen till frågan vilket 

gjorde att vissa av dem blev längre än att föredra.  

Intervjuerna 

Intervjuerna skedde mellan vecka 16-19 år 2010 på informanternas arbetsplats eller via 

telefon. Intervjuerna pågick under 20-70 minuter. Förvisso hade jag föredragit att utföra 

samtliga intervjuer ansikte mot ansikte, då det är svårare att följa den personliga 

interaktionen via telefon. Fördelarna med telefonintervjuerna är att man får tillgång att 

prata med människor som man inte hade kunnat träffa personligen och dessa intervjuer var 

likväl lika viktiga i analysen.  

Jag valde att i början på intervjun berätta syftet med min uppsats. Jag förklarade varför jag 

hade valt företaget i fråga som exempel och vilka egenskaper jag hade fastnat för. Jag 

berättade också att jag skulle banda intervjuerna (tre av fyra intervjuer spelades in) och 

erbjöd informanterna alternativet att vara anonyma. Som första frågor valde jag frågor som 

Kvale benämner för ‖inledande frågor‖, som är öppna och handlar om konkreta situationer 

(Kvale 2008:150). Givetvis var jag beredd på att under intervju ställa andrafrågor, vilket 

enligt Kvale är en betydande del av intervjuandet och kräver att man som intervjuare 

lyssnar noggrant på de svar som ges (ibid:154).  

Kvale menar att man blir en bättre intervjuare efter egen självkritik och reflektion, vilket 

jag försökte ta till mig (ibid:313). Efter min första intervju reflekterade jag kring vad jag 

kunnat göra bättre vilket främst var att tydliggöra mina andrafrågor. Ett antal gånger 

reagerade jag på vissa svar med att formulera mina tankar högt. Eftersom jag inte ställde så 

uttryckligt formulerade frågor fick jag inte heller de svaren som jag hade väntat mig. Efter 

att intervjuerna hade genomförts transkriberades dessa för att få svaren mer åtkomliga och 

för att få en skriftlig översikt om hur intervjun hade fortskridit. Alla intervjuer förutom en, 

där anteckningar gjordes för hand, spelades in vilket naturligtvis underlättade 

sammanställningen av intervjuerna. 
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Kvalitativ innehållsanalys av de sociala medierna 

I följande kapitel kommer företagens användning utav de två olika nätplattformarna att 

analyseras och tolkas för att öka förståelsen för hur företagen i praktiken försöker framstå 

som trovärdiga och hur de genom en regelbunden kontakt med sina besökare upprätthåller 

och skapar vänskapsrelationer till dessa. Utmärkande drag kommer att exemplifieras och 

diskuteras för att bidra till en ökad insikt inför resultatanalysens slutsatser. Joshua 

Meyrowitz (1985) skriver om avmystifierade ledarroller och en frekvent användning utav 

strategiskt valda mellanregioner som anspelar på auktoriteters privata sidor i ett försök att 

framstå som mer trovärdiga och mänskliga. Denna kvalitativa innehållsanalys avser att 

undersöka vilka ‖mellanregioner‖ företagen har brukat sig av. 

SonyEricssons produktlanseringsblogg 

SonyEricssons företagsblogg heter ‖SonyEricsson Product Launch Blog‖ och startades i 

september 2009. Ursprungsidén var att den skulle fungera som en lanseringsblogg för 

SonyEricssons omtalade mobilmodell Satio men bloggen utvecklades efter telefonens 

lansering till att bli en allmän produktlanseringsblogg för företaget. Nu används bloggen 

som ett tillhåll för SonyEricsson och deras fans att bland annat utbyta kunskap och 

information. Inläggen består av produktlanseringar, tutorials, respons på frågor, bilder och 

videor gjorda av företagets mobiler etc. De presenterade exemplen är enbart några av de 

aktiviteter som sker på bloggen.  

 En frekvent användning  

SonyEricsson har som mål att samtliga frågor ska bli besvarade, antingen av dem själva 

eller av andra bloggläsare, vilket gör att bloggarna måste vara väldigt aktiva på sajten. 

Genom att uppmärksamma och kontinuerligt svara på frågor uppmuntrar de diskussionerna 

som försiggår i kommentarsfälten. Besökarna skulle inte uppleva samma intresse från 

företagens sida om de enbart lade upp sina egna blogginlägg och därefter valde att ignorera 

de pågående överläggningarna i kommentarsfälten.  

 Signerade blogginlägg 

Blogginläggen som läggs upp av SonyEricsson signeras med förnamn, efternamn samt en 

bild (en bloggare har i skrivande stund inte fått upp sin bild än men tanken är att alla skall 

signera med både namn och bild). Genom att synliggöra namnet på bloggskribenten gör 

man ögonblickligen blogginläggen mer personliga. Man särskiljer individen från företaget 

vilket ger bloggen en mer personlig prägel. Genom att blogginläggen undertecknas med 

namn och bild kan läsarna känna ett större förtroende för bloggens trovärdighet – det är 

inte en formell marknadsavdelning som publicerar konventionella reklaminlägg utan det är 

individens åsikter som är i fokus. Att skilja individen från företaget är ytterligare ett sätt att 

visa upp företagets mellanregioner. Dessutom är det enbart ett fåtal anställda som 

uppdaterar bloggen vilket gör att man 

som frekvent läsare känner igen deras 

namn och deras sätt att skriva på.  

 Läsarnas aktiva roll 

SonyEricssons produktblogg arbetar regelbundet med att involvera och lyfta fram sina 

läsare, vilket de hoppas får besökarna att känna sig mer delaktiga i bloggen. I en spalt på 

höger sidan av bloggen listas de läsare som kommenterar mest. Topp tio-listan över de 

mest aktiva bloggkommentatorerna skildras med både deras nätnamn samt med antal 
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kommentarer som de skrivit. Scott (2010) framhäver att en av anledningarna för ett företag 

att driva en blogg är att de kan samarbeta med bloggare som skriver om företagets 

produkter (Scott 2010:63). Han menar att företag aktivt bör följa pågående diskussioner på 

nätet. ‖Companies that ignore independent product reviews and blog disucssions about 

service quality are living dangerously‖ (Scott 2010:61). SonyEricsson verkar följa det 

resonemanget och länkar regelmässigt till blogginlägg och Tweets som handlar om deras 

produkter, som med andra ord är skrivna utav personer utanför företaget. När den väldigt 

aktiva bloggläsaren Manish nådde 2000 kommentarer publicerade man den 20e mars 2010 

en intervju med honom. Genom att lyfta fram sina fans skapar man intimare relationer till 

dessa vilket i sin tur stärker lojaliteten från kundens sida. Även den uppmuntrade 

community-känslan är märkbar på kommentarsfälten. Läsarna besvarar frekvent varandras 

frågor och flera diskussioner fortlöper parallellt med varandra.  

Dave Evans menar att källan till marknadsföring måste anses vara tillförlitlig. Företag, av 

uppenbara skäl, har inte samma trovärdighetskänsla som en konsument. ―Word-of-mouth, 

from a consumer, is generally considered trustworthy‖ (Evans 2008:44). SonyEricsson 

överlåter stundom sina produktutvärderingar till någon av deras bloggläsare. De får därmed 

möjligheten att prova och utvärdera deras kommande mobiltelefoner – en metod som är 

väldigt riskfylld enligt SonyEricsson då man ger kunden en chans att kritisera företaget och 

produkterna offentligt innan varorna ens nått butiken (Brusewitz & Ahnve 2010). Dock 

kan metoden ge SonyEricsson en uppriktigare framtoning. Genom att välja någon utanför 

bolaget att genomföra utvärderingen så upplevs företaget som mer ärliga.   

 Genom ‖unboxing‖ 

En metod som SonyEricsson använder sig av för att presentera nya produkter är 

‖unboxing‖-metoden, vilket innebär att man spelar in då någon premiäröppnar en kartong 

som innehåller en ny mobil och därefter går igenom delarna som finns i boxen när man 

köper den. SonyEricsson har valt att göra dessa klipp 

med hjälp av sina kameramobiler i okonstlade miljöer. 

Klippen är i regel inte särskilt utdragna utan är cirka en 

och en halv minut långa. Unboxingen av Xperia X10 

den 9e mars 2010 inleds med att Rikard Skogberg 

(bakom kameran) säger: ‖Now it‘s time for unboxing 

of Xperia X10. Gustav is on vacation so instead I have 

my friend Mårten that will help me with this‖, varpå 

han flyttar fokus från de två askarna på bordet och 

filmar sin kollega Mårten som vinkar in i kameran 

(http://blogs.sonyericsson.com/products/ 2010c). Det 

faktum att Mårten presenteras som Rikards vän och inte 

som hans kollega eller vid hans titel gör att inledningen känns avslappnad och vänskaplig. 

Undvikandet av en formell klädsel eller en typisk studiomiljö gör att klippet upplevs 

väldigt genuint och väldigt annorlunda gentemot traditionella marknadsföringsmetoder. 

Miljön består av relativt anspråkslös omgivning bestående utav ett träbord och en grön 

vägg. Medan Rikard förklarar vad vi ser, öppnar Mårten upp två kartonger, innehållandes 

en vit respektive svart Xperia X10. Klippet avslutas med att kameran filmar den gröna 

väggen och håller fokus på ett upptejpat A4-blad i liggande format på väggen med 

bloggens adress.  

 

http://blogs.sonyericsson.com/products/
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 Personliga sidor 

Joshua Meyrowitz (1985) menar att det är viktigt att auktoriteter visar upp mänskliga sidor 

av sig själva, så att de inte framstår som alltför annorlunda den ‖vanliga personen‖. Ett 

personligare tilltal leder till att kunder känner en större tillit till personerna i fråga, då de 

kan känna igen sig i dem. Språket som används på bloggen skulle kunna ses som en utav 

dessa sidor. ‖Your buyers (and the media that cover your company) want to know what 

specific problems your product solves, and they want proof that it works – in plain 

language‖ (Scott 2010:151). Scott menar att det är väldigt viktigt att använda rätt sorts 

språk och termer som är anpassade efter kunderna och inte efter de anställda på företagen. 

Blogginläggen på SonyEricssons blogg består av bland annat en relativt informell 

vokabulär, förkortningar och smileys.  

Ett annat exempel på synliggörande av personliga sidor är förslagsvis när Gustav 

Brusewitz den andra mars 2010 publicerar ett inlägg som avslutas med att han skriver att 

de (troligtvis menar han de inblandade i bloggen) ska äta äppelkaka efter lunch för att fira 

att man publicerat 100 inlägg på bloggen. Med detta inlägg åskådliggör man en tidigare 

privat sida som enligt Meyrowitzs benämningar förr i tiden skulle ha kategoriseras i ett 

företags ‖bakre‖ regioner (http://blogs.sonyericsson.com/products/ 2010a). Nu ger dock 

tillkännagivandet SonyEricsson en personlighet; de anställda är stolta över arbetet de lagt 

ner på bloggen och firar med att äta äppelkaka, vilket troligtvis är en situation som många 

ute i arbetslivet kan relatera till.   

  

 

 

 

 

Det är inte bara delar av jobbet som visas upp i bloggen. Rikard Skogberg har i sina inlägg 

presenterat sina privata vänner vid namn och tidvis berättat vad han gjort på fritiden, som 

exempelvis i blogginlägget nedan då han uppehållit sig i Åre under helgen 

(http://blogs.sonyericsson.com/products/ 2010b). Trots att bilderna och klippen som han 

lade upp innehöll testbilder från två av SonyEricssons kameramobiler så delar han i 

samband med detta även 

med sig av sitt privata liv. 

Därmed är bloggarnas liv 

och personlighet en viktig 

del av bloggen, det 

handlar inte bara om att 

kunna skriva produktpresentationer utan bloggskribenterna måste därtill kunna leverera 

dem i en personlig kontext. Joshua Meyrowitz (1985) menar att personer tyr sig 

auktoriteter som framstår som mänskliga och trovärdiga. Ett sätt att visa sig mänsklig är att 

kunna erkänna sina brister och vara ärlig om vilka områden man saknar kunskap i. 

SonyEricsson-bloggarna skriver öppet att de inte känner till vissa av svaren. Dessutom är 

det åtskilliga frågor de inte får svara på. Men eftersom det är naturligt för en människa att 

ha begränsade kunskaper, har läsarna en annan förståelse för ursäkterna än om det vore en 

officiell reklamblogg som enbart hade haft företagsnamnet SonyEricsson som avsändare.   

http://blogs.sonyericsson.com/products/
http://blogs.sonyericsson.com/products/
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Fritidsresors Facebook-sida 

Fritidsresors Facebook-sida startades i december 2009 (Nilsson 2010). Den har i skrivande 

stund 6,125 fans och växer fortlöpande. Sidan fungerar främst som en kundtjänst. 

Deltagarna som gått med i sidan ställer frågor om allt från vädret och barnanpassade 

semesteranläggningar till parkeringen på Arlanda flygplats. Fritidsresor har tre personer 

som regelbundet svarar på frågorna genom att kommentera på medlemmarnas inlägg som 

är skrivna på sidans ‖wall‖ (så kallade ‖väggen‖, det allmänna utrymmet där man kan se 

inläggen som skrivits). Det görs på deras egen fan page/ like page vilket gör att alla 

besökare får ta del av dialogerna som förs mellan kund och företag. Det faktum att 

resebolagen inte döljer negativa kommentarer utan istället besvarar dem publikt på ett 

socialt forum, gör att många kan känna en ökad tillit till företaget. De följande exemplen är 

bara utdrag av kommunikationen som sker på sidan.  

 Vänskapsrelationer 

Fritidsresors anställda som svarar på inläggen inleder för jämnan med att hälsa på kunden 

med dennes namn, exempelvis ‖Hej Maria!‖ om det är Maria som ställt en fråga. De 

avslutar också med att skriva vem det är som har svarat på frågan. Exempel:  

 

Användandet av namnen gör kommunikationen mer personlig och är ett väl beprövat knep 

inom marknadsföring. Båda involverade vet vad de inblandande parterna heter och 

Fritidsresor lyckönskar ofta kundernas resor vilket gör att de troligtvis känner sig mer 

bekräftade som kunder. Tonen de anställda använder är avslappnad, glad och öppenhjärtlig 

– allt detta bygger på att man bygger vidare på bilden Fritidsresor och alla andra resebolag 

eftersträvar; att alltid kunna erbjuda den glada, serviceinriktade personen som lyssnar och 

tar till sig allt kunderna säger. Det förekommer ett fåtal fans i gruppen som är oerhört 

aktiva på Fritidsresors Facebook-sida. En mängd av deras inlägg innehåller inga 

reserelaterade frågor men trots det besvaras dessa inlägg i vänlig ton. Dessa uppmuntrade 

relationer som byggs mellan kund och företag kan bland annat resultera i en kundlojalitet 

gällande försäljning, då en 

trogen kund som etablerat 

en relation till ett företag 

troligen inte vänder sig till 

konkurrenterna trots deras 

billigare priser. En frekvent 

uppvaktning av relationerna 

kan i det långa loppet leda 

till försäljning och därmed 

gynna företaget i fråga. 

Som man kan se på 

ovanstående exempel så har kunden i en förlängning självmant börjat marknadsföra 

resebolaget genom att synliggöra sina positiva upplevelser och reaktioner på Facebook-

sidan under upprepade tillfällen. Därmed verkar den öppna sidan även delvis som en 

marknadsföringskanal där kunderna kan föra talan. Positiva kommentarer från nöjda 
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kunder kan mycket väl medföra att en annan potentiell kund beslutar sig för att köpa en 

resa från Fritidsresor. McConnell & Huba (2006) menar att källan som skall väcka intresse 

måste anses som trovärdig.  

―Social media make it possible for one person to launch a domino 

effect of word of mouth that quickly sets off triggers of interest or 

alarm. The most successful work in this new world of media comes 

from a place of authenticity, not calculated deception or stealth 

marketing‖ (McConnell & Huba 2006:187).  

 

 Aktiv deltagarkultur 

Henry Jenkins (2006) redogör om de aktiva deltagarkulturerna som växer fram på Internet. 

Han menar att människor vid det här laget är vana medieanvändare och praktiskt taget 

kräver att få skapa innehåll på nätet. Detta är ett resonemang som Fritidsresor tycks vilja 

utveckla. Man försöker få sina gruppmedlemmar att känna sig inblandade genom att de 

bland annat kan lägga sina semesterbilder i Fritidsresors egna fotoalbum på Facebook. 

Totalt sett har de över 50 bilder inlagda av kunder runt om i Sverige. Att de vackra 

bilderna som finns representerade i fotoalbumet tagits av kunderna ger dem en helt annan 

trovärdighet än om resebolaget hade lagt upp bilder från sin senaste resekatalog. Resebolag 

‖vill‖ ju tjäna pengar på att folk bokar resor till platserna som reklambilderna avbildar men 

som kund kan man inte vara säker på om resebolagen förskönar scenerierna eller inte. Men 

när kunderna, de som faktiskt har betalat för en resa, delar med sig av sina semesterbilder 

blir effekten annorlunda – då förlitar man sig på trovärdigheten hos bilderna på ett helt 

annat sätt. Nästintill alla bilder har fått en uppskattande kommentar av Fritidsresor, vilket 

tyder på att de sett och uppmärksammat bilden. Det kan ge sig i uttryck som följande: 

 

 Samlingspunkt 

Givetvis är det fördelaktigt för Fritidsresor att samla många av sina kunder på en och samma 

plattform och därmed kunna kanalisera marknadsföringen gentemot dessa. Men Facebook-

sidan fungerar även som en samlingspunkt för resebolagets kunder.  ‖Men nya former av 

gemenskaper uppstår: de präglas av frivilliga, tillfälliga och taktiska förbindelser som 

upprätthålls av gemensamma intellektuella projekt och känslomässiga åtaganden‖ (Jenkins 

2008:37). I samband med vulkanutbrottet som skedde på Island våren 2010 och gjorde att 

praktiskt taget all flygtrafik ställdes in, använde sig kunder och personer på resande fot av 
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Facebook-gruppen som en samlingspunkt för att prata med likasinnade, be om hjälp eller 

fråga om ytterligare information. Därmed skapas även band medlemmarna mellan vilket gör 

att Fritidsresor blir en tredje part i sällskapet. Att låta relationer och kontakter knytas på sidan 

kan förskjuta illusionen av att det faktiskt är ett företags marknadsföringskanal.  

 Frekvent användning 

Merparten av kundfrågorna blir besvarade av Fritidsresors anställda. Det är inte bara konkreta 

frågor utan aven synpunkter, beröm, åsikter och tips som uppmärksammas. Den ständiga 

interaktionen med medlemmarna på sidan gör att de känner sig sedda och uppmärksammade. 

 

 

 

 

 

Slutsats 

Vissa av strategierna för att framstå som mer personliga är återkommande i båda forumen, 

trots att de skiljer sig åt i både utseende och i funktion. Den personliga prägeln som 

tillkommer genom att exempelvis använda sig av sitt namn är genomgående för både fallen. 

Samlingspunkten och gemenskapen på sajterna är också ett karakteristiskt drag, då båda 

plattformarna har lyckats skapa ett community av personer som regelbundet återvänder till 

sidan. Vid nyheter eller aktuella händelser har de båda plattformarna blivit en samlingspunkt 

för ytterligare information; exempelvis efter vulkanutbrottet på Island (Fritidsresor) eller vid 

aktuella produktlanseringar (SonyEricsson). Jenkins (2008) skriver att nätet underlättar till att 

nya sorters gemenskaper skapas på andra grunder än ens lokala förankring, vilket de båda 

plattformarna kan anses åstadkomma. De skapar en samlingspunkt som företrädesvis grundas 

på ett intresse för tjänsterna som företagen erbjuder. På bägge plattformarna förs 

konversationer mellan kunderna. De svarar aktivt på varandras frågor och funderingar och 

tidvis behöver inte företagen i fråga alls bli inblandade i diskussionerna som försiggår. Båda 

företagen försöker aktivt att involvera sina personliga sidor och på så vis få kunderna att 

relatera till dem på ett individuellare plan. Den personliga prägeln och delgivandet av mer 

privata sidor är dock mer förekommande i SonyEricssons blogg, vilket kan bero på det mer 

‖fria‖ sättet att skriva i kontrast till det korta och snabba tempot på Facebook. Jenkins (2008) 

deltagarkulturer tycks också vara en strategi som används på de båda plattformarna, dock på 

olika sätt. Båda företagen verkar i alla fall instämma med McConnells & Hubas (2006) 

resonemang om att det är till företagens fördel att samarbeta med människorna istället för att 

ignorera de fortlöpande nätdiskussionerna. 
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Resultatanalys av intervjuerna 

I teorikapitlet presenterades ett antal teorier som beskriver de nya mediernas influens på 

både företag och privatpersoner. Meyrowitzs (1985) teser kretsar kring avmystifierandet av 

ledarroller och de alltmer mänskliga framställningarna i medierna utav dessa. Han pratar 

även om de så kallade ‖mellanregionerna‖, som kan gynna de auktoritära ledarnas 

framställning, ifall de återger personligare och mer trovärdiga sidor utav sig själva. Henry 

Jenkins (2008) fokuserar emellertid på de stora förändringarna i medielandskapet och 

konsumenternas nyfunna makt. Han beskriver den moderna konsumenten som aktiv och 

betydelsefull vid skapandet. Teoridelen och bakgrundskapitlet innehöll även en del teorier 

med avseende på hur företag bör bruka sociala medier samt kunden som marknadsförare. 

Den enskilda kundens möjlighet att påverka och influera har fått en helt ny innebörd och 

kallas av McConnell och Huba för ‖The Power of One‖. I resultatanalysen kommer även 

Scotts (2010) och Evans (2008) riktlinjer för företag på de sociala medierna att jämföras 

med de valda metoderna som de två företagen som analyserats använder sig av. I 

resultatanalysen prövas även Meyrowitz och Jenkins teorier på det respondenterna har 

berättat gällande sin verksamhet på de sociala medierna. Resultatanalysen redogör även för 

de arbetssätt och strukturer som uppstått genom användningen av sociala medier. De 

följande teman som resultatanalysen bygger på baseras på de valda frågeställningarna. 

Därmed kommer analysen i första hand kretsa om vad som motiverar företagen att vistas 

på de sociala förändringarna, vilka arbetssätt användningen av sociala medier har 

medfört inom företaget samt vad som kännetecknar företagens sätt att kommunicera på de 

sociala medierna.  

 

Vad motiverar företagens närvaro på de sociala medierna 

Jenkins menar att dagens företag måste förnya sätten att kommunicera med sina kunder 

genom att anamma modeller som härstammar från ‖gräsrötternas fangemenskaper‖ (Jenkins 

2008:208). Jenkins menar att trivsamma och informella sätt att föra en dialog med sina kunder 

är en ofrånkomlig utveckling eftersom vi lever i en tid där mediekonvergensen och den 

kollektiva intelligensen är oerhört etablerade. De sociala mediernas genomslag har lett till att 

forskare, marknadsförare och experter ideligen betonar betydelsen av att som företag vara 

aktiv på dessa plattformar. Dave Evans (2008) menar att många företag inte är redo att ta 

steget in på de sociala medierna och drar sig för att möta det offentliga samtalet som kunderna 

för om deras företag.  Men verksamheterna har ingen tid att tveka: ‖Here is the problem: 

social media exists, and social media is real‖ (Evans 2008:59). Genom att inte delta i samtalet 

utesluter ditt företag möjligheten att kunna influera, påverka och lära – helt enkelt säger man 

som företag att det är okej att det förs ett samtal om det egna varumärket utan att man själv 

deltar i det (Evans 2008:51-52). Evans menar att företag kan välja att bli sedda i 

tidningsannonser eller i TV-reklamer. Däremot har de inget att säga till om ifall de blir 

diskuterade på de sociala medierna, varpå Evans menar att det bästa beslutet för företagen 

åtminstone är att vistas på dessa plattformar och ha en chans att påverka och följa dialogerna. 

David Meerman Scott menar att sedvanliga uppfattningarna om vad PR och marknadsföring 

är, inte längre kan tillämpas på företagens marknadsföringsplaner. Scott (2010) anser att PR 

nuförtiden inte längre är att bli sedd på TV utan snarare att kunder har möjligheten att hitta 

företagen på webben och kunna interagera med dem (2010:23). Enligt Scott är det alltjämt 

många företag som inte har förstått det. ‖Many companies spending large amounts of money 

of television advertising /…/ are afraid to make even partial moves from their comfort zones 

and into the online marketing and social media‖ (Scott 2010:27).   
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Anledningen till att det dröjde fram till december 2009 för Fritidsresor att ge sig ut på de 

sociala medierna berodde dock inte på varken bekvämlighet eller rädsla enligt David Nilsson 

från Fritidsresor. Inledande trodde inte Fritidsresor att deras målgrupp fanns på Facebook 

eftersom uppfattningen på företaget var att det primärt var ungdomar som använde sajten. 

Dock visade nya siffror i slutet på förra året att resebolagets målgrupper faktiskt fanns 

representerade på Facebook och då blev diskussionen om att ge sig ut på nätverket mer 

angelägen. Nu menar David Nilsson att majoriteten av medlemmarna som är fans på deras 

Facebook-sida är kvinnor som är 35 år och uppåt, vilket gör aktiviteten på Facebook mer 

betydelsefull. David Nilsson menar att de inte kände sig ‖tvungna‖ att ge sig ut på de sociala 

medierna enbart för att andra företag fick upp ögonen för dem. Att det faktiskt dröjde ett tag 

innan de etablerade sig där är ett tydligt exempel på just det. Däremot verkar han förstå varför 

många företag tvekar inför de sociala medierna – tidsåtgången verkar exempelvis vara ett 

orosmoment som bekymrar företagen.  

Alltså jag tycker ju, det här är min lite personliga åsikt, det finns 

väldigt mycket … Företag är rädda att testa och det krävs ju inte sådär 

jättemycket för att driva en Facebook-grupp, beroende på hur stort 

företag man är och hur många frågor man får in varje dag. Men det går 

ju hyfsat snabbt att svara på frågor så det är ju ingen jättestor tidstjuv. 

David Nilsson, Fritidsresor.  

Dave Evans (2008) menar att det finns många lärdomar för företagen att få på de sociala 

medierna. Genom att vara aktiva på de sociala medierna och följa diskussionerna som hålls 

bland kunderna kommer företagen alldeles kostnadsfritt att få ta del av nyttig information och 

kunderfarenheter, vilket kommer att vara väldigt värdefullt för företagen (Evans 2008:58). 

SonyEricssons Product Launch Blog började ursprungligen som ett testprojekt inför 

lanseringen utav telefonmodellen Satio. Telefonen var omdiskuterad i både chattar och forum, 

vilket ledde till att SonyEricsson beslutade sig för att starta bloggen cirka två månader innan 

dess lansering. Initiativet kom lokalt från Sverige men för att nå fler läsare styrdes det till att 

bli ett globalt projekt. Efter Satio-modellens lansering var SonyEricsson osäkra på vad 

bloggen skulle spela för syfte men snart gjordes den om till en produktlanseringsblogg och ett 

tillhåll för företagets fans att diskutera och ställa frågor till SonyEricsson. Båda företagen 

betonar vikten av att kunna föra en dialog och få feedback av kunderna.  

Bloggen är ju värdefull för två orsaker, dels för att man får 

direktförståelse och insikter som det skulle kosta att få annars, man 

skulle få genomföra costumer research som man skulle få betala för 

och som kanske inte ens hade blivit lika bra. /…/ Och dels för att man 

når ut till så många, är det någonting som är fel så märker man det 

direkt på bloggen. Daniel Sandblom, SonyEricsson 

Scott (2010) menar att människor eftersöker autencitet och deltagande. Han hävdar att 

företag bör använda sig av bloggar, videos och andra onlinebaserade metoder för att 

kommunicera direkt med sina kunder (Scott 2010:23-24). Öppenheten på Internet verkar 

vara något som kommer följa företagen på deras resa i framtiden.  Rikard Skogberg från 

SonyEricsson menar att det alltmer transparenta beteendet kommer att påverka de flesta 

företag så småningom.  

Hela Internethysterin och på något vis den här öppenheten har gjort att 

företag som släpper garden lite grann uppskattas mer rent ‖brand‖-

mässigt.  Jag tror att om man som företag försöker vara väldigt strikt 

och opersonlig i sitt tilltal till konsumenten så tror jag att man 
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distanserar sig från sin kund helt enkelt och det vill man ju inte. 

Rikard Skogberg, SonyEricsson. 

David Nilsson från Fritidsresor menar att utvecklingen till dagens öppenhet på de sociala 

medierna har berott på att webben på de senaste åren utvecklats till att bli väldigt social. 

Enligt honom har inte egentligen tonen hos företagen förändras utan skillnaden är snarare 

att det är många som får ta del av deras svar.  

Alltså det är ju… den största anledningen skulle jag säga är att 

webben är så oerhört mycket mer social än för bara 2-3 år sedan. Då 

var inte Facebook och Twitter alls stora i Sverige. Då var det 

verkligen bara, man hade sin hemsida och envägskommunikation helt 

enkelt /…/ Den stora skillnaden är att allt vi skriver på Facebook nu 

kan alla se, om det var för 20 år sedan skulle svaren vara desamma/…/ 

man skulle få samma svar, men betydligt färre skulle höra de faktiska 

svaren. David Nilsson, Fritidsresor 

Dave Evans menar att sociala medier fungerar som ett komplement och inte som en 

ersättning för tidigare marknadsföringsmetoder (Evans 2008:179). Även David Meerman 

Scott skriver i sin bok ‖The New Rules of Marketing & PR‖ att de traditionella medierna 

inte är helt irrelevanta för företagen. Han menar snarare att företag genom de sociala 

medierna kan kommunicera direkt med sina konsumenter istället för genom de vanliga 

medierna. Dessutom framhäver han, att berättar företaget sin story rätt och kommunicerar 

med fansen på ett intressant vis så kommer medierna i sin tur att snappa upp detta och 

skildra det på något sätt. Rikard Skogberg på SonyEricsson berättar att det pågår interna 

diskussioner om bloggen, hur de ska arbeta med den och på vilket sätt. Det finns inga 

planer på att bloggen helt skall ersätta traditionella marknadsföringskampanjer. Rikard 

Skogberg berättar att de i Norden har arbetat en hel del med bloggen som deras ‖läs mer‖-

fönster, dit man kan hänvisa kunder som vill ha ytterligare information om deras 

produkter. ‖I alla våra pressreleaser, även nu på global nivå, så avslutas pressreleasen med 

att ‖you can always find more information at‖ och så bloggen‖ Rikard Skogberg, Sony 

Ericsson. Det betyder att SonyEricsson är inne på samma inriktning som Evans (2008) och 

Scott (2010) förespråkar vilket går ut på att låta användningen av sociala medier samspela 

med de sedvanliga marknadsföringskampanjerna.  

 

Sociala medier som marknadsförings- och försäljningskanal 

De sociala medierna betraktas ofta som privatpersonernas hobbyverksamhet och 

tidsfördriv. I företagens fall är det på motsatt vis; sociala medier ingår i de anställdas 

arbetsuppgifter och innehållet de lägger upp måste vara relevant och värdefullt för 

kunderna. Traditionella reklamspottar eller hemskickade reklamblad är inte längre det enda 

sättet att locka kunder till ett köp. ‖The Web has transformed the rules, and you must 

tranform your PR-strategies to make the most of the Web-enabled marketplace of ideas‖ 

(Scott 2010:12). Varken Fritidsresor och SonyEricsson vill att deras valda plattform skall 

kännas som en kanal för marknadsföring. Emellertid så kan svaren och tipsen kunderna får 

på sina frågor på Fritidsresors Facebook-sida faktiskt generera i att besökarna följer råden 

och köper semesterresor för tusentals kronor. Det är tre försäljare ute i en butik i 

Stockolmsregionen som dagligen svarar på frågorna och en av deras intentioner är givetvis 

att sälja och tipsa om resor. Dock måste de anpassa sig till tempot på de sociala medierna. 
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Jag kan ju få samma frågor per telefon, och då svarar jag ju ungefär på 

samma sätt, bara att jag svarar mer utförligt på telefon och mer 

kortfattat på Facebook. Det ska ju vara korta och snabba inlägg på 

Facebook. Butiksanställd, Fritidsresor 

Den butiksanställda menar att de har fått anvisningar om att försöka svara på alla inlägg på 

ett personligt sätt samt tipsa om resor och hänvisa kunder till deras hemsida. Samtidigt är 

en självklar målsättning med Facebook-sidan att svaren faktiskt ska leda till mer än så; 

‖sedan ska det ju också leda till försäljning förhoppningsvis. /…/ Vill dem ha tips om 

Turkiet exempelvis då ska jag ändå kunna ge tips så de kan gå in på hemsidan och boka 

sedan, det är ju ändå det som är tanken‖ Butiksanställd, Fritidsresor.  

David Meerman Scott menar att det är nya marknadsförings- och PR-regler som har verkan 

på företagen idag. ‖People want participation, not propaganda‖ (Scott 2010:23). Rettberg 

tror att så länge teknologierna finns, så kommer kunderna att vilja vara med och dela sina 

synpunkter och idéer. ‖People like participating in the media. We like contributing and 

sharing our ideas, and we are unlikely to stop now that we have the technology to allow it‖ 

(Rettberg 2009:155). Scott (2010) menar att om man kombinerar marknadsföringen med 

ett deltagande så kan man öka både försäljningen och lojaliteten från kunderna. Även om 

SonyEricssons blogg finns för att föra en dialog med kunderna, så är det jämväl en källa 

för marknadsföring vilket kommer att i vissa fall leda till försäljning. Däremot är det 

viktigt att bloggen inte upplevs som ett forum för marknadsföring.    

Det är ju givetvis en marknadsföringskanal även om vi är väldigt 

noggranna med att det inte ska… det ska inte kännas som en 

kommersiell marknadsföringskanal, det är inte det som är syftet med 

den. Det kan vi köpa reklamspottar för utan det handlar om att bygga 

dialog och förtroende och respekt bland konsumenterna. Rikard 

Skogberg, SonyEricsson 

Daniel Sandblom på SonyEricsson håller med Rikard om påståendet. Han menar att 

besökarna inte skall känna att de fått hem ännu ett reklamblad när de besöker bloggen utan 

det tycks snarare som att det är interaktionen och dialogen som skall känneteckna bloggen.   

 

Kontroll över informationen 

Meyrowitz (1985) talar om de nya medierna och deras kraft att haverera traditionella 

maktpyramider. Dessa maktpyramider var även ett sätt att kontrollera informationen som 

styrde auktoriteters framställning i media. De offentliga diskussionerna var tidigare 

begränsade och det publiken fick höra genom medierna vad det som företagen själva valde 

att göra officiellt. Men i och med sammanstötningen av nya och gamla medier (Jenkins 

2008) och Internets enorma kraft att sammanlänka och förena människor från hela världen, 

har en ny offentlighet vuxit fram. Diskussioner sker nu konsumenter emellan och inte 

enbart mellan konsumenter och företag genom en envägskommunikation. Jenkins 

benämner beteendet för kollektiv intelligens, vilket innebär att människor hjälps åt att 

genom överlappande erfarenheter frambringa ny kunskap. Detta banar även vägen för 

kritik och redogörelse av dåliga erfarenheter. Man skulle kunna tro att företagen är oroliga 

för att synliggöra negativ kritik på sina sociala medieplattformar, men faktum är att båda 

företagen faktiskt föredrar att ha kritiken på sin egen sida där de har möjligheten att 

hantera den offentligt. Möjligtvis är det en nutida anpassning till att försöka kontrollera 

informationen som cirkulerar kring dem? 
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Gör man någonting som är dåligt och det är en kund som klagar så om 

det sker på vår Facebook-sidan där vi kan besvara det eller på den 

personens blogg, så är det ju mycket bättre om man har lite mer 

kontroll över det och kan gå in och säga; jättetråkigt att det här hände 

men si och så här var det /…/ David Nilsson, Fritidsresor 

Den butiksanställda menar också att om det förekommer kritik på Facebook-sidan så 

använder de anställda sig av den som konstruktiv kritik och gör något åt saken. Hon håller 

med David Nilsson att Fritidsresor föredrar att bemöta kritik på den egna sidan istället för 

att besvikna kunder skriver om sina upplevelser på sina privata bloggar vilka bolaget inte 

har tid eller möjlighet att engagera sig i. Om den offentliga sajten känns riskfylld tycker 

hon inte:  

Nej, jag tycker faktiskt inte det. Det finns så många andra sidor som 

man kan skriva positivt eller negativt på /…/ Vi tar ju det som 

konstruktiv feedback. Skriver någon någonting negativt, ja då tar vi 

tag i det. Vi ser ju bara det som positivt. Butiksanställd, Fritidsresor 

 

Nya arbetssätt 

De sociala medierna har haft ett enormt stort genombrott på nätet och det har praktiskt 

taget varit omöjligt att missa deras framfart på Internet. Då de sociala medierna är en 

tämligen allmän sysselsättning så är inte uppbyggnaden av dessa helt obekant för de 

inblandade på företagen. Samtliga jag intervjuade hade egna privata Facebook-konton och 

har med all säkerhet stött på bloggar genom sin arbetsroll eller på sin fritid. Därmed är inte 

formen av sociala medier helt ny för dem, trots att de genom sin företagsroll använder sig 

av den på ett helt nytt sätt. Däremot kan användningen av vissa av de sociala medierna 

vara något helt nytt för de involverade. Jenkins (2008) menar att mediekonvergensen har 

bidragit till att bryta ner alla traditionella barriärer inom olika branscher, vilket kan 

återkopplas till vissa av de förändringarna som skett i samband med företagens intåg in i de 

sociala mediernas värld. Främst kan man hävda att förändringarna infört nya 

arbetsuppgifter till de involverande. Rikard Skogberg på SonyEricsson hade innan starten 

av SonyEricssons företagsblogg aldrig tidigare bloggat och Daniel Sandblom från 

SonyEricsson hade enbart haft projektliknande bloggerfarenheter i samband med resor och 

liknande. Nu utgör bloggandet en del av deras arbetsuppgifter. Rettberg (2009) menar att 

bloggar måste innehålla vissa specifika kvalitéer, vilka bidrar till att skapa intressanta 

blogginlägg och får besökare att återvända till bloggen. Bloggskrivarna måste därför vara 

öppna och villiga att lära sig att kommunicera på ett nytt sätt i jämförelse med den 

traditionella, formella mediekommunikationen. Rettberg menar att det börjar bli en 

skäligen vanlig företeelse att stora företag uppmuntrar sina anställda att blogga eller på 

övriga sätt delta i diskussionerna som försiggår på de sociala medierna. ‖Robert Scoble, 

who was a Microsoft employee when he and Shel Israel wrote Naked Conversations 

(2006), writes enthusiastically about the large number of Microsoft employees who blog, 

even arguing that their blogging has shifted the general opinion of Microsoft as the ‘evil 

empire‘ to a much more positive costumer opinion‖ (Rettberg 2009:145). Det personliga 

tilltalet på de sociala medierna kan enligt Robert Scoble och Rettberg bidra till att forma 

företagets varumärke och profil.  

 

När det gäller de organisatoriska förändringarna så har respondenterna under intervjuerna 

beskrivit en del sådana. De två företagens användning utav de sociala medierna har vissa 
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likheter men även många skillnader. I Fritidsresors fall är ansvarsområdena uppdelade 

mellan de som sköter besvarandet av frågor och de som sitter i en sorts ‖framtidsgrupp‖. 

‖Det vi gör i den här butiken är att vi svarar på Facebook men vi vet inte så mycket vad 

som kommer att hända framöver‖, berättar den butiksanställda på Fritidsresor. Både på 

SonyEricsson och Fritidsresor sköter de ansvariga för plattformarna mestadels sitt arbete 

självständigt. Vid eventuella frågor och funderingar ber de ansvariga sina kollegor om tips 

och råd. De högsta cheferna är sällan inblandade i kommentarerna på Facebook eller 

blogginläggen på SonyEricssons produktblogg. Dessa involveras snarare vid storsatsningar 

och aktuella erbjudanden. Daniel Sandblom från SonyEricsson menar att bloggarna 

vanligen sköter engagemanget på bloggen på egen hand men vid något ‖nytt och 

revolutionerande‖ kan inläggen stundom behöva bli godkända. Hos Fritidsresor involveras 

resebolagets marknadschef då denne skickar över erbjudanden till David Nilsson varpå han 

lägger upp dem på Facebook, i övrigt sköter de butiksanställda besvarandena av frågor till 

merparten själva. Vid krissituationer sköts besvarandet av andra personer än de i butiken 

eller vid webbrelaterade frågor besvaras dessa utav David Nilsson. Det tycks ha uppstått en 

naturlig fördelning av vilka frågor som de butiksanställda skall svara på. 

När det gäller krissituationer som askmolnet och sådant där har 

faktiskt inte vi svarat, utan då är det vår informationschef på 

Fritidsresor, eller marknadsavdelningen, som svarat. Men när det 

gäller försäljning eller när det gäller tips och råd eller sådana frågor, 

då har ju vi tagit det i och med att det är vi som kan det bäst. /…/ Det 

där märker man av ganska snabbt, vilka frågor man ska svara på och 

vilka man inte ska svara på. Butiksanställd, Fritidsresor 

Ett ökat förtroende 

För några år sedan började flera av Microsoft anställda att blogga, varpå diskussioner 

utbröt gällande om det gick att lita på att de anställda inte avslöjar eller skriver något som 

kan skada företaget på nätet. Microsofts VD Steve Ballmer bemötte meningsutbytena med 

följande inställning:  

We trust our people to represent our company. That‘s what they are 

paid to do. /…/ So in a sense you don‘t run any more risk letting 

someone express themselves on a blog than you do letting them go out 

and see a costumer on their own (Rettberg 2009:146).  

Sedan hans uttalande har dock en intern ―Successful Blogging‖-guidebok delats ut till de 

anställda med direktioner om vad de anställda bör tänka på. Eftersom sociala medier 

bygger på en ständig tillgänglighet och besökarna på företagens sidor förväntar sig snabba 

svar finns inga möjligheter att låta alla kommentarer och svar bli granskade av en högre 

chef. Avsaknaden av ett tätt analyserande resulterar i ett ökat förtroende för den enskilde 

individen. Liksom Steve Ballmer förkunnade, så måste företaget kunna lita på att de 

anställda kan representera företaget på nätet. Intervjurespondenterna har genomgående 

betonat vikten av engagemang och kunskap för personerna som är aktiva på de sociala 

medierna. Ingen av företagen har någon tydlig regelbok att följa vid användningen av de 

sociala medierna utan mycket baseras på sunt förnuft, de interna 

informationsrestriktionerna och de anställdas tidigare förkunskaper.  

Så länge man håller… man bör ju ha lite personlig ton, i alla fall när 

man svarar på frågor som är direkt ställda till Fritidsresor så att man 

faktiskt känner att det är en person bakom och inte bara någon tråkig 
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kundservicenisse som blivit påtvingad att svara på frågor. Sedan finns 

det ju naturligtvis gränser för vad man kan skriva osv., men det 

handlar ju främst om sunt förnuft. David Nilsson, Fritidsresor.  

Brukandet av sociala medier försvårar regelbunden kontroll gjord utav de övriga inom 

företaget och därför baseras användandet mycket på ett internt stöd och ett förtroende för 

de inblandade. Rikard Skogberg, som är med och driver SonyEricssons globala blogg 

Product Lanuch Blog, innehar förtroende på global nivå att skriva inlägg samt besvara 

frågor utan att bryta mot SonyEricssons etablerade informationspolicys. ‖Så det har 

egentligen varit att folk har haft ett förtroende för mig i bolaget som gjort att det fungerat‖ 

menar Rikard Skogberg, SonyEricsson.  Trots att Rikard Skogberg skriver merparten av 

blogginläggen är det emellertid inte enbart han som är aktiv på bloggen. Även övriga 

kollegor på global nivå brukar skriva om någon/några av de produkter som de i sin tur 

ansvarar för. I nuläget är de mellan 3-5 stycken, med Rikard Skogberg inräknad, som 

skriver blogginläggen (Skogberg 2010). Därmed sträcker sig förtroendet över flera led.   

Nivå 1: Rikard Skogbergs chefer----> Nivå 2: Rikard Skogberg ----> Nivå 3: Övriga 

produktchefer 

Rikard Skogberg menar att förtroendet är centralt för att kunna driva bloggen på sättet 

SonyEricsson gör. Företaget har satsat på att ha ett stort engagemang bland kommentarerna 

och kunna lägga upp regelbundna blogginlägg. I teorin menar Rikard att det skulle kunna 

vara möjligt att få varje blogginlägg godkänt av en PR- policyansvarig, eftersom det rör sig 

om cirka ett inlägg per dag från SonyEricsson. Däremot skulle det systemet halvera om det 

skulle appliceras på besvarandet av kommentarerna.  

Om man däremot ska bygga engagemang och ett community så måste 

man ju vara i kommentarerna och det blir inte relevant om jag ska 

svara på en kommentar och så får jag en följdfråga klockan elva på 

kvällen och så måste jag få okej av någon i London, det funkar liksom 

inte. Rikard Skogberg, SonyEricsson 

Just det interna stödet har betytt mycket för införandet av de sociala medierna på 

företagens dagsagenda. När Fritidsresors Facebook-grupp startades var det i första hand 

kollegorna på kontoret som började sprida den. Dessutom understryker Daniel Sandblom 

från SonyEricsson att det krävs en medvetenhet om vad som sker på de sociala medierna 

inom företaget.  

Även om det bara är en kille som startar en blogg så berör den många, 

det krävs en medvetenhet inom företaget och det är många frågor som 

måste hanteras /…/ Daniel Sandblom, SonyEricsson 

David Nilsson arbetar som Internet Marketing Specialist på Fritidsresor och har varit med 

och grundlagt resebolagets Facebook-sida. Emellertid sköter han inte det regelbundna 

arbetet med att besvara inläggen som publiceras på sidan. Det sköts av tre anställda som 

arbetar ute i en butik i Stockholmsregionen. Den butiksanställda på Fritidsresor berättar 

att de har som mål att svara på alla inlägg, oavsett om det är en kommentar eller en fråga. 

Detta helst skall ske inom en dag. Fritidsresor har alltså inte avsatt någon speciell person 

eller en Facebook-grupp för att sköta verksamheten på nätverkssidan utan det görs vid mån 

av tid av de anställda ute i butiken.  
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De som sitter och svarar på frågorna gör ju det löpande utan att jag 

blir inblandad, det är väl någon gång om de frågar något som jag får 

kolla upp men annars sköter de ju sig i princip själva. David Nilsson, 

Fritidsresor 

David Nilsson menar att han måste kunna förlita sig på att de anställda i butiken har 

tillräckliga kunskaper för att sköta arbetet på Facebook. ‖Vi kan det där, det är ju det som 

är vårt jobb‖ säger den butiksanställda på Fritidsresor. Meyrowitz (1985) skriver om de 

nya mediers förmåga att bryta de typiska maktpyramiderna. Nu behöver inte all 

information komma uppifrån utan handskas av på olika nivåer som en följd av de kraven 

som de nya medierna ställer.  

Tidsåtgången verkar variera beroende på vilken sorts plattform man valt. Rikard Skogberg 

från SonyEricsson betonar vikten av ett högt engagemang från företagens sida och beskriver 

hur han, speciellt i början, satt i timmar för att besvara kommentarerna som skrevs på 

bloggen, just för att skapa en communitykänsla. Fansen skiljer inte på arbetstid och fritid, 

vilket innebär att Rikard Skogberg från SonyEricsson spenderar tid på bloggen även efter sina 

normala arbetsdagar. 

Det finns ingen bland de här hängivna bland kommentarerna som 

skulle acceptera att jag aldrig fanns på kommentarerna bara för att det 

var helg eller påsk eller sådär. De tror ju att jag lever och andas 

SonyEricsson, vilket jag i och för sig lite gör mycket på grund av det 

här. Rikard Skogberg, SonyEricsson 

Däremot krävs inte samma tidsåtgång på Fritidsresors Facebook-sida. I genomsnitt spenderar 

de tre anställda i butiken som svarar på frågorna ungefär 10-15 minuter per dag och person på 

sidan. Givetvis varierar det, stundtals är det många frågor och då kan det ta mer tid. 

Facebook-sidan tycks inte kräva samma underhåll som SonyEricssons blogg gör. Kanske 

beror det på den enklare formen; svaren på frågorna är korta och påminner om frågorna som 

butiken vanligtvis får. Den butiksanställda berättar att besvarandet av frågor enbart sker på 

arbetstid.  

 

Hög kunskapsnivå 

Utöver tilliten så är kunskap en egenskap som är väldigt väsentlig ifall företagen skall lyckas 

på de sociala medierna. Trots de sociala mediernas underhållande karaktär är det av högsta 

vikt att företagsrepresentanterna innehar den kunskapen som krävs för att besökarna skall 

kunna lita på information som publiceras – ‖seriösa nöjen‖ som Jenkins (2008) benämner det. 

David Meerman Scott (2010) menar att: ‖organizations gain credibility and loyalty with 

buyers through content‖ (2010:28). Då sociala medier handlar om aktualitet och snabba svar 

så är tiden knapp att ringa högre chefer eller dubbelkolla all information som läggs ut. 

SonyEricsson, som är ett multinationellt företag, har många informationspolicys om vad som 

fås sägas om exempelvis framtiden eller olika produkter. Skulle fel information läcka ut kan 

det skada företaget och gynna konkurrenterna. Mycket handlar om sunt förnuft men det krävs 

även en hel del förkunskaper. Rikard Skogberg, som tidigare har arbetet med medier och 

pressreleaser, har lång erfarenhet kring detta och är medveten om vad han får och inte får 

avslöja.  

Och där har ju jag haft det väldigt enkelt eftersom jag jobbar mycket 

med journalister och PR i vanliga fall också, så då vet ju jag vad våra 

officiella statements är och vad våra budskap är och jag vet ju vilka 
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fallgropar det finns när man pratar om sådant. Och det har nog varit 

väldigt viktigt för att det är … det blir lätt att man rör sig på gränsen 

mellan vad som är offentligt och inte. Rikard Skogberg, SonyEricsson 

Rikard menar att det är väldigt bra att hålla sig nära gränsen, eftersom man på det sättet 

undviker att bli alltför formell. Emellertid menar han att 90 % av det alla vill veta är 

hemlighetsstämplat, vilket betyder att det finns åtskilliga frågor som företaget inte kan 

besvara. Det tycks finnas många potentiella fällor som är viktiga att känna till för att kunna 

balansera en öppenhjärtlig dialog med företagets informationspolicy. SonyEricssons PR- 

och marknadssida måste kunna förlita sig på Rikards tidigare kunskaper, då Internet är ett 

snabbspridet medium och det skulle kunna föra med sig enorma bakslag om fel 

information blev publikt. Det betyder att det i realiteten, beroende på vilken sorts företag 

det är, inte bara är att ‖plocka in‖ någon från företaget för att driva en blogg. Det är även 

ett återkommande dilemma när man pratar om bloggens framtid. Daniel Sandblom från 

SonyEricsson säger att det kanske vore kul att se bloggen i en ny variant i framtiden, 

eftersom den idag främst sträcker sig till de hängivna fansen. Dessutom menar han det vore 

roligt att låta olika sorters yrkesroller inom företaget såsom tekniker, ingenjörer eller 

marknadsförare, blogga. Daniel Sandblom anser att han har lyckats få chansen att ‖berätta 

sin historia direkt från företaget‖ och upprätthålla en direktlinje till konsumenterna, vilket 

han tror skulle vara intressant för flera personer inom företaget. Rikard Skogberg verkar 

också tycka att den tanken är intressant trots att det finns hinder som försvårar den sorters 

rapportering inifrån företaget.  

Man skulle mycket väl kunna tänka sig att SonyEricsson hade… att 

alla anställda hade en blogg, eller alla som var intresserade skulle 

kunna skriva om sitt jobbliv. För de är säkert jättemånga som skulle 

vilja följa en programmerare i Tokyo i hans vardag på SonyEricsson. 

Men då kommer ju frågan om konfidentialitet in och eftersom den här 

programmeraren aldrig jobbat med det tidigare, eller med media, eller 

kanske inte ens känner till våra globala gudielines för hur man beter 

sig /…/ Rikard Skogberg, SonyEricsson  

Vissa förkunskaper och egenskaper, beroende på vilken sorts plattform man använder sig 

av och i vilket syfte, är trots allt avgörande för att kunna sköta användningen på ett korrekt 

sätt som inte går emot företagets restriktioner. Även i Fritidsresors fall har egenskaperna 

hos de anställda avgjort valet av besvarande på Facebook.‖Det är jättekul att få det 

ansvaret. Vi var vana vid användningen av Facebook och vi är ganska unga i den här 

butiken så det var ganska naturligt att vi skulle ta det‖ Butiksanställd, Fritidsresor. 

Dessutom hade butiken även bra öppettider (Nilsson 2010).  

Det är inte bara lärdomarna om mediepolicys som är oerhört viktiga, nästan mer 

betydelsefullt är kunskapen kring företagens utbud. Rettberg menar att företag genom 

exempelvis bloggar kan framställa sig själva som experter inom ett visst område (Rettberg 

2009:142). I Fritidsresros fall rör det sig om semesterresor och i SonyEricssons fall 

mobiltelefoner. Att använda sig av en inhyrd bloggare skulle inte gå enligt Rikard 

Skogberg från SonyEricsson, för han menar att det krävs någon ‖som honom‖, som har 

kunskap om produkterna på ett sätt som ingen utomstående kan läsa sig till under en kort 

period. Ovanstående gäller ävenledes för de som skriver för Fritidsresros Facebook-sida; 

de har ju genom sin yrkesroll fått enormt mycket kunskaper om olika semesterorter, hotell 

och länder. Självklart kan man inte alltid besvara alla frågor eftersom allas kunskaper är 
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begränsade men båda företagen menar att de då svarar uppriktigt att de inte vet och gör vad 

de kan för att få reda på svaret genom att t.ex. höra med en kollega.  

 

Personlig transparens 

Meyrowitz (1985) resonerade kring de nya egenskaperna som efterfrågas hos dagens 

ledare. De nya karaktärsdragen som efterlyses är ett resultat utav mediernas effekter i 

samhället. Människor letar efter trovärdiga auktoriteter som genom att visa upp deras 

mänskliga sidor, så kallade ‖mellanregioner‖, framställer sig som ‖en av folket‖. Även på 

företagsnivå kan man se de mellanregioner som Meyrowitz talar om. Idag efterlyses 

måhända inte konventionella människor till höga chefbefattningar utan snarare människor 

som offentligt kan blotta sina personliga sidor och som lyckas vinna nätbesökarnas 

förtroende. De nya ledarna måste både ha mycket kunskap och engagemang men de bör 

också vara personliga – i alla fall om de skall lyckas på de sociala medierna.  

De sociala medierna har öppnat upp för en mer personlig kommunikation. ‖ /…/ honest 

conversation and the human voice are the heart of succesfull blogging‖ (Rettberg 

2009:154). Ärlighet och integritet är kvaliteter som präglar en framgångsrik aktivitet på de 

sociala medierna (Rettberg 2009:153). Men det regelbundna användandet av en personlig 

transparens kan även vara vilseledande för de mest hängivna besökarna. Likväl sker 

kommunikationen främst via de företagsanställdas yrkesroll och därmed är de måhända 

inte lika villiga att skapa ‖riktiga‖ vänskapsband med besökarna som det kanske framstår 

som?   

Men det jag rent praktiskt har dragit gränsen vid är att väldigt många 

av de här, framför allt då under Satio-tiden då det var en så enorm 

community runt det här, har velat bli vänner med mig på Facebook 

och där har jag dragit en gräns att svara till dem ‖jag kommer inte att 

acceptera din vänförfrågan, du får jättegärna skicka mig frågor och 

synpunkter och så här och jag kommer svara på dem, men vi kommer 

inte bli vänner för jag använder Facebook för mina privata vänner och 

jag skriver alltid på Facebook på svenska och då blir det inte relevant.  

Rikard Skogberg, SonyEricsson 

Rikard Skogberg menar att besökarna visade förståelse för hans förklaring och att 

problemet inte så stort, likväl är det dock ett nytt dilemma inom företagsvärlden. Även 

David Nilsson från Fritidsresor påpekar att det finns människor som kan ta det personligt 

om deras frågor inte blir besvarade. ‖Det händer väl att det kanske inte går så fort, och då 

är det ju, då beror det ju på vilken sorts person man är om man tänker ‖de skiter i min fråga 

för att…‖ David Nilsson, Fritidsresor 

Meyrowitz menar på att nya medier kan eliminera och sudda ut tidigare distinkta gränser 

mellan vad som anses vara privat och offentligt. En genomgående förändring som har 

drabbat de inblandade på de två företagen är att de personligare sidorna visas upp i högre 

utsträckning för allmänheten – dock i varierande grad. Fritidsresors anställda skriver då 

och då sina egna reseminnen medan Rikard Skogberg från SonyEricsson frekvent delar 

med sig av sitt privatliv, genom att till exempel låta sin tvååriga dotter vara med på några 

av de testvideorna för diverse olika mobilmodeller. Det är sidor av hans privatliv som 

tidigare aldrig skulle funnits på nätet för allmänheten att se, vilket gör att Meyrowitz tankar 

de nya gränserna mellan privat och offentligt stämmer väldigt väl. Några år sedan skulle en 

chefs familj och privatliv utan omsvep höra till företagets ‖bakre regioner‖ men via de nya 
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mediernas influens har den tidigare distinkta gränsen flyttats och de ‖mellanregioner‖ som 

nu förekommer på bloggen anses inte vara egendomligt.  

/.../ det jag har märkt personligen när man börjar göra så här är att ens 

privata liv och ens arbetsliv flyter ihop på ett annat sätt. Sen om det är 

för att jag är en mycket mer offentlig person än vad jag var tidigare 

vet jag inte, så kanske det varit för offentliga företagspersoner i alla 

tider, men det känns som att gränserna suddas ut på nya sätt. Rikard 

Skogberg, SonyEricsson 

Givetvis skiftar denna gräns beroende på vem man är, vart man jobbar och hur mycket man 

lämnar ut av sig själv. Däremot påpekar Daniel Sandblom från SonyEricsson att det finns 

vissa risker med detta handlande. I ett försök att verka mer personlig och trovärdig 

gentemot läsarna så exponerar man i samma veva mycket av sig själv. Så länge läsarna är 

nöjda och glada så uppstår inga problem men om frustrationen mot exempelvis en produkt 

blir alltför stor är risken väldigare att besökarna riktar den mot personen bakom bloggen på 

ett personligt plan. Samtidigt menar påpekar Daniel Sandblom att ‖exponerar du dig inte 

på ett personligt sätt så är det svårt att få kontakt med besökarna, för då associerar man dig 

till ett företag‖.  Det innebär att varje företagsrepresentant måste överväga riskerna med att 

exponera sina privata sidor. Efter diskussioner vid uppstarten av Fritidsresors Facebook-

sida kom de inblandade överrens om att signera svaren på inläggen med sina förnamn samt 

tidvis dela med sig av en del personliga reseminnen eftersom det samspelade med sidans 

karaktär. 

Det känns som att man måste vara personlig på Facebook, jag tror inte 

kunderna skulle tycka det vore så kul om vi bara vore ‘det hotellet är 

jättebra‘, utan att man berättar att man själv har bott där och så 

vidare… Vi gillar att det är personligt. Butiksanställd, Fritidsresor 

Den butiksanställda framhåller dock att hon inte anser att det är svårt att hålla isär sin 

företagsroll och privata roll. Hon undviker helt enkelt att gå in på detaljer och de 

butiksanställda har inte samma publika gräns som exempelvis bloggarna på SonyEricsson 

har. I nuläget skriver de anställda bara sitt förnamn efter att de svarat på frågorna, och den 

butiksanställda skulle inte vilja skriva ut sitt efternamn. De butiksanställda illustreras inte 

heller med bilder vilket bloggarna för SonyEricsson görs. Det märks tydligt att de olika 

plattformarnas karaktär och möjligheter, samt de inblandades egna uppfattningar om vad 

som är acceptabel offentlig information, bidrar till att ‖mellanregionerna‖ som Meyrowitz 

diskuterar kring, ser olika ut på de två sidorna.  

 

Vad kännetecknar företagens kommunikation på de sociala medierna 

Båda företagen har lyckats att skapa en community runt sina valda plattformar. Rettberg 

(2009) menar att bloggen ursprungligen startades som en individualiserat och personligt sätt 

att uttrycka sig – karaktärsdrag som företagen försöker att anamma och förvara. ‖People 

expect blogs to be honest and authentic‖ (Rettberg 2009:150). Företagsrepresentanterna har 

ett mer personligt präglat tilltal på de sociala medierna vilket gör att man i mindre 

utsträckning associerar personerna med företaget bakom. De valda 

kommunikationsmetoderna är delvis för att särskilja individen från företaget och kunna 

fokusera på att skapa relationer som känns personliga och unika. Dave Evans menar att en 

relation mellan två parter alltid har varit eftersträvat. Han menar att auktoriteter inom 

yrkesvärlden såsom präster eller läkare, ständigt har arbetat för att få varje besökare eller 
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patient att känna sig utvald och speciell. Samma metod tycks företagen anamma – de vill 

försöka få varje kund att känna sig speciell för bolaget. Rikard Skogberg från SonyEricsson 

menar att bara genom att svara på folks frågor kan man få människor att känna sig 

uppmärksammade.  

Många av dem känner sig som hjältar bara när jag svarar på deras 

frågor, för det är inte så lätt att komma i kontakt med SonyEricsson i 

alla fall. Men i vissa fall är det ju så att jag svarat på någonting och så 

har det har visat sig att jag hade fel och då är det någon som hittat det 

och då gäller det ju att uppmärksamma sådant och skriva ‖tack så 

mycket‖. Rikard Skogberg, SonyEricsson 

Evans menar att relationsbyggandet i längden omvandlas till lojalitet, vilket är varje företags 

mål att uppnå med sina kunder (Evans 2008:28). Fritidsresors anställda svarar alltid med att 

hälsa på personen i fråga med deras namn och avslutar inläggen med sina egna namn, vilket 

de hoppas på ger ett personligare tilltal. Dessutom kan det också vara för att särskilja 

individen från företaget i situationer där de två parterna inte är 100 procent överrens. I arbetet 

med sociala medier är ofta enskilda personer som sköter sysselsättningen vilket gör att 

företagen ibland inte står bakom uttalandena som görs. På det sättet kan även 

namnsignerandet vara en metod att ‖rädda sig själv‖ undan situationer som går emot 

företagens officiella sidor.  

Sedan kan ju jag också känna att… om det är lite personligare svar så 

är det en person bakom och separera denne lite från Fritidsresor. 

Sedan när det gäller mer generell information som i princip kan 

komma från vem som helst på Fritidsresor känns det inte som att man 

behöver skriva med namn. /…/ Det är snarare en undermedveten grej 

att ‖så här tycker jag‖, men man kan inte garantera att Fritidsresor står 

bakom det till 100 procent. I många fall gör vi ju det, men så är inte 

alltid fallet. David Nilsson, Fritidsresor 

Just namnsignerandet är något som respondenterna från SonyEricsson också anser vara 

väldigt viktigt. De menar att det ger en mycket mer personlig prägel på bloggen. Båda 

företagen vill undvika att framstå som automatiserade kundsvar på de sociala medierna och 

är överrens om att publicera namn gör svaren mer personliga.  

Det känns ganska tvunget att signera med namn och bild om man har 

en blogg… Bloggen ska ju vara på individnivå, det ska ju kännas som 

att de (besökarna) får kontakt med en person på SonyEricsson, inte 

SonyEricsson Blogging Team.  Daniel Sandblom, SonyEricsson 

Joshua Meyrowitz menar att det i sammanförandet av främre och bakre regioner skapas en 

ny sida som han kallar för ‖sidestages‖ eller mellanregioner. Det åsyftar på delar som 

tidigare ansets vara privata men som i samband med de nya mediernas influens, visas upp 

offentligt och bidrar till att auktoriteter framstår som närmare ‖the average person‖ 

(Meyrowitz 1985:270).  En av de nya offentliga mellanregionerna skulle kunna vara 

språket som används på SonyEricssons blogg. Tidigare hade smileys och ett informellt 

språk ansetts höra till en persons privata sidor men nu offentliggörs språket på den globala 

bloggen. David Meerman Scott skriver språket man använder på de sociala medierna är 

avgörande för att fånga besökarnas intresse. Han menar att allför många företag går i fällan 

att använda alltför tekniskt komplicerade termer eller uttjatade fraser och ord såsom 

‖innovate‖, ‖unique‖ eller ‖leading provider‖ vilka kunderna omedelbart associerar med 



[46] 
 

företag (Scott 2010:153). Han menar att företagen måste använda sig av ett enkelt språk – 

det är nyckeln till att övertala konsumenterna om företagens produkters goda resultat. 

‖Next, successfull marketers will use real-world language to convince their costumers that 

they can solve their problem. Be careful to avoid corporate jargon /…/ (Scott 2010:155). 

Det använda språket som brukas på SonyEricssons blogg är numera ett medvetet val av 

företagsbloggarna: 

Från början blev det en slump att det blev så, det var bara för att jag är 

sådan, men nu har vi märkt att det faktiskt är ett väldigt bra sätt att 

bygga den personliga touchen på. Det känns inte lika ‘corporate 

blogging‘, och det tror vi är bra. Det kommer vi nog fortsätta med. 

Rikard Skogberg, SonyEricsson  

 

Deltagarkulturer och kunden som marknadsförare 

Joshua Meyrowitz menar att man genom att visa upp ‖rätt‖ mellanregioner kan synliggöra 

en mer trovärdig sida av företagen. I många fall är det kunderna själva som bidrar till att 

öka trovärdigheten av företagen på de sociala medierna. Dave Evans (2008) menar att 

kunder är en mer trovärdig källa än företaget själva. Kunden som ‖marknadsförare‖ är 

något som förekommer på båda plattformar. Om kunderna själva vet att de framstår som 

marknadsförare är osäkert. ‖Word of mouth‖ företeelsen anser Evans vara eftersträvansvärt 

bland företagens sociala medier.  

The issue of trust can be understood best in terms of the word-of-

mouth (including ―digital word-of-mouth‖) attributes related to trust. 

Word-of-mouth is consistently ranked among the most trusted forms 

of information. As a component of social media, trust seems likely to 

follow in the word-of mouth-based exchanges that occur in the context 

of social media (Evans 2008:38).  

Företagen använder sig utav kunderna ‖expertis‖ och erfarenheter.  Jenkins (2008) 

benämner deltagarkulturerna som en utav de viktigaste medieförändringarna. Dessa kan i 

mycket hög grad främja företagens autencitet. David Nilsson anser att deltagarkulturen 

som finns på deras Facebook-sida, där kunderna bland annat kan lägga till sina egna 

semesterbilder i Fritidsresors fotoalbum, får dem att framstå som mer trovärdiga.  

Alla vet eller förstår att de är klart att vi väljer bilder på de absolut 

vackraste platserna. Sedan om det finns tusentals andra platser som är 

nästan lika vackra som vi inte tar bilder på så är det ju bra att 

kunderna fyller i där. David Nilsson, Fritidsresor 

Genom att synliggöra nöjda kunders åsikter i ett offentligt samtal bidrar man till en trovärdige 

marknadsföring där källan själv redogör för sina erfarenheter. McConnell & Huba (2006) 

kallar det för ―Power of One‖; en person har möjlighet att påverka, förändra och 

uppmärksamma. David Nilsson menar att resebolaget uppskattar hur kunderna fyller i 

varandras frågor och delar med sig av sina erfarenheter, vilket även tyder på kundernas 

intresse.  

Det är ett tydligt exempel på hur engagerade många av våra kunder är. 

/…/ Vi här har rest väldigt mycket men vi har absolut inte varit på alla 

resmål och då är det ju naturligtvis bra om en kund går in och svarar 
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på vad man ska äta och vad man ska tänka på. Det är bara uppskattat. 

David Nilsson, Fritidsresor 

Det tycks vara något SonyEricsson instämmer i, då de efterlyser sina läsare att vara testpiloter 

åt deras nya produkter. De ger konsumenterna en chans att redogöra sina synpunkter om deras 

produkter offentligt. Bloggens kommentarsfunktion är helt öppen och enligt Rikard Skogberg 

har de aldrig behövt censurera bort en enda kommentar.   

Ett annat sätt att öka trovärdigheten är att undvika att visa upp ‖perfekta‖, producerade 

sidor av företaget. ‖Unboxing‖-videorna eller testvideorna där Rikard Skogbergs dotter är 

med i, på SonyEricssons blogg är två exempel på sådana. Visst finns det även andra skäl 

till den valda ‖settingen‖, man vill bland annat kunna leverera filmerna snabbt och 

konkurrerar med andra medier om att avslöja ‖unboxningarna‖, vilket försvårar eventuella 

förberedelser till regisserade inspelningar. Men enligt Rikard Skogberg så bidrar de 

personliga klippen även till att bloggen känns mer ‖äkta‖.  

Och det är också det som gör att man känner att det här är en riktig 

blogg liksom, det är inte något kommersiellt marknadsföringsmaterial 

utan jag (besökaren) bad om en testvideo i ett mörkt rum och fick en 

testvideo på en tvååring som dansar i ett mörkt rum. Rikard Skogberg, 

SonyEricsson 

 

Vänskapsrelationer 

David Meerman Scott (2010) menar att användningen av sociala medier kan liknas vid ett 

cocktailparty. Han menar att företagen måste tänka som om de minglade på sådana i det 

verkliga livet och vilka är det då som blir populärast på cocktailpartyna? Jo, enligt Scott, de 

som lyckas skaffa vänner och vill introducera sina nya och gamla vänner för varandra. Scott 

menar att samma regel gäller för företagen på de sociala medierna. Visst kan användningen av 

sociala medier generera till försäljning, men förloppet dit påminner inte om de vanliga 

affärsmodellerna eller köpprocesserna. Vänskapsbanden är oerhört centrala och 

grundläggande för företagens framtida försäljning. ‖What you get in return for your valuable 

interactions is are lasting friendship, many of which lead to business opportunities‖ (Scott 

2010:40). Att bygga relationer med sina kunder är ett utav målen att ha Facebook-sidan enligt 

den butiksanställda. Mycket av den målsättningen kommer i uttryck genom personliga 

kommentarer på folks frågor, lyckönskningar till bra semestrar eller helgdagar. Fritidsresors 

Facebook-sida fungerar lite som en ‖Facebook-bekant‖ till kunderna även om David Nilsson 

realistiskt påpekar att ‖vi kommer ju aldrig bli bästa kompisar med alla våra kunder‖, så 

strävar de anställda efter att bygga relationer med kunderna. Relationerna tycks vara ett sätt 

att distansera kunderna från det vinstdrivande företaget bakom. 

 

Vi vill ju bygga relationer med våra kunder. Vi tycker att service är 

det viktigaste och sedan att man bygger en relation. Vi är ju inget 

stort… maktbolag som inte bryr sig om sina kunder, utan vi värnar om 

dem och vill vi önska ‘glad påsk‘, ja då gör vi det och ser det som god 

service. Butiksanställd, Fritidsresor 

Rikard Skogberg från SonyEricssons företagsblogg uppskattar att bli sedd som en av 

besökarnas ―vänner‖ och menar att han genom sitt engagemang och personliga tilltal i 

bloggen av åtskilliga inte ens upplevs som en officiell företagsrepresentant.  
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Det blev nästan som en community av, som en känsla av att, jag var 

egentligen ‖en av dem‖ fast jag hade tillgång till en telefon. Så de 

ställde inte frågorna till mig i det perspektivet att jag var någon 

officiell SonyEricsson-representant som skulle ha svar på allt utan jag 

jobbar lokalt i Norden och de visste de från min beskrivning som jag 

hade skrivit om mig själv, så de hade ofta ganska stor respekt för att 

jag inte vet när den ska släppas i USA, så att frågorna blev mer av 

typen ‖men om man gör såhär vad händer då?‖ Det blev nästan som 

att jag blev en av deras kompisar som råkade ha tillgång till en sådan 

här telefon, vilket var väldigt liksom, trevligt och ett väldigt bra sätt 

att bygga community på. Rikard Skogberg, SonyEricsson 

Att Rikard Skogberg bygger personliga vänskapsband med besökarna leder till att de även har 

en större förståelse för när han inte kan svara på diverse olika frågor på grund av företagets 

restriktioner. Vissa besökare har etablerat personliga band till honom vilket även delvis är 

syftet med det mer informella tilltalet i bloggen. Många gånger har det hänt att besökarna vid 

negativa kommentarer eller vid upprepade frågor gått in och försvarat honom eller påpekat att 

‖Rikard har redan pratat om det där‖ (Skogberg 2010). Användarhjältar är ett uttryck som 

Rikard Skogberg gärna använder när han beskriver hängivna fans på bloggen som ser till att 

det hålls en god ton bland kommentarerna. Community-känslan bidrar till att det faktiskt inte 

förekommer så många hatfulla kommentarer mot SonyEricsson i kommentarsfälten. Rikard 

Skogberg menar att de ‖haters‖ som har skrivit på bloggen antingen blivit ignorerade eller 

tillrättavisade av någon av besökarna. Det är väldigt intressant att de bloggansvariga inte 

behöver kontrollera tonen på bloggen utan att det skötts utav användarna. Daniel Sandblom 

från SonyEricsson tror att den starka community-känslan och intresset för produkterna gör att 

de hatfulla kommentarerna inte är så frekventa bland kommentarerna. Bloggen har främst 

blivit ett tillhåll för hängivna fans. Att företagsbloggarna lägger ner engagemang på att följa 

upp kommentarer och ge besökarna bekräftelse leder naturligtvis till en starkare gemenskap 

på bloggen. Daniel Sandblom menar att om videoklippen skulle läggas upp på ett forum där 

besökarna inte var lika intresserade av SonyEricsson så hade kommentarerna sett annorlunda 

ut.   

Jag tycker det är en god ton på bloggen, det pågår även diskussioner 

besökarna i mellan. Det är ju många av våra fans som följer och läser 

bloggen och kommenterar där. Om man skulle lägga upp en video på 

YouTube rakt av där det är större allmänhet är det större chans att folk 

skriver till exempel ‖vilken ful skjorta du hade på dig på videon‖ eller 

‖jag hatar SonyEricsson, konkurrenterna är bättre‖, mer ogrundad 

kritik. Daniel Sandblom, SonyEricsson  

Även Fritidsresor anser att man måste vårda nätgemenskapen, då det är den som avgör om 

människor vill fortsätta hänga kvar på sidan eller inte.  

Speciellt om man hänger på sidan mycket så blir det ju som en 

samlingspunkt, då är det ju klart att det är som med allting annat; man 

vill inte hänga på ett ställe där det är många jobbiga människor som 

skriver många konstiga saker. David Nilsson, Fritidsresor 
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Framtida forskning 

Åtskilliga kan instämma i att de sociala medierna kan användas till att på ett positivt sätt 

skildra företagets personligare sidor. Microsoft-anställda Robert Scoble påstod att de 

bloggande anställda på Microsoft hjälpte till att förändra företagets profil. Arbetet med 

undersökningen har även väckt tankar om de negativa konsekvenserna som sociala medier 

kan medföra för företagen. Det skulle med andra ord vara intressant att fördjupa sig de mer 

nedrivande sidorna som företagens användning av sociala medier kan leda till. ―Blogs, 

knives and most other technologies can be used for both good or for evil‖ (Rettberg 

2009:160). Som Rettberg påpekar, kan de sociala medierna också ställa till med skada för 

företaget om man inte riktigt är på det klara med hur plattformarna bäst skall användas.  

Den Wal-Mart sponsrade bilresa av som återgavs i bloggform är ett exempel på en sådan 

situation. Jenkins (2008) resonemang gällande den moderna konsumenten och den 

kollektiva intelligensen som han menar präglar dagens nätanvändning, skulle kunna prövas 

mot företagen. Hur kan dessa moderna nätgemenskaper i praktiken skada företagen? Min 

undersökning har lyft upp två fall som gynnats och tycks uppskatta användningen utav 

sociala medier. En tänkvärd och fascinerande utveckling av detta vore att undersöka 

exempel som inte har haft samma ‖tur‖ och även inkludera konsumenternas synvinkel och 

åsikter.  
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Slutsats och slutdiskussion 

Företagens och privatpersonernas möte på de sociala medierna är idag ett väldigt aktuellt 

ämne. Än så länge har varken företagen eller privatpersonerna alltför lång erfarenhet av de 

sociala medierna. Främst är användningen av dessa i marknadsföringssyfte i allra högsta 

grad väldigt nytt och företagen håller ännu på att lära sig hur dessa skall brukas för att 

uppnå bästa resultat. Trots att det finns några guideböcker för hur företagen bör agera och 

använda sig av de sociala medierna, så ligger ansvaret på de olika företagen (och i vissa 

fall den enskilda individen) att bedöma och avgöra varje situation. Under intervjuerna och 

analysen utav de båda plattformarna har man kunnat konstatera att gränserna för 

exempelvis hur personliga man som företag skall vara på de sociala medierna skiljer sig åt 

hos de två fallen. Det beror främst på personernas egna gränser och uppfattningar men 

delvis också på karaktären av den valda plattformen. Genom undersökningen har man 

kunnat lägga märke till att kunskap om både utbud och mediepolicys är grundläggande för 

att inte avslöja något hemlighetsstämplat om företaget men ändå kunna erbjuda relevant 

och intressant information för besökarna. Även förtroendet från övriga personer inom 

företaget är vitalt för att de sociala medierna skall kunna samspela med företagens mål om 

aktualitet och snabba svar.  

En aspekt av undersökningen var att ta reda på om vilka arbetssätt företagen utvecklat i 

relation till användningen av sociala medier. Bruket av sociala medier har lett till en del 

nya arbetssätt och förändringar som inkluderar bland annat nya arbetsuppgifter, ett 

självständigare arbete och ett större ansvar för den enskilda individen. De typiska 

maktpyramiderna som Meyrowitz (1985) och Jenkins (2008) skriver om havererar i 

samband med användningen av de sociala medierna, eftersom de baseras på en ständig 

tillgänglighet som gör tiden knapp för kontroll uppifrån inom företaget. Högre chefer och 

liknande blir med andra ord sällan inblandade i aktiviteten på de sociala medierna. En 

annan stor skillnad är den högre graden utav personlig transparens från 

företagsrepresentanternas sida. De tidigare mer privata och informella sidorna, som 

Meyrowitz skulle kalla för ‖mellanregioner‖, ger plattformarna en trovärdigare och 

personligare framställning.  

Ytterligare en aspekt av undersökningen var att försöka karakterisera företagens 

kommunikation på de olika sajterna. Användningen av den personliga transparensen 

kännetecknar i hög grad företagens kommunikation på de sociala medierna. Eftersom 

plattformarna redan från början har en bild av sig att vara personliga och mer ‖intima‖, 

anpassar sig företagen efter detta så gott det går (och som de känner sig bekväma med). 

Genom den personliga transparensen särskiljs individen från företaget och ämnar 

besökarna uppleva att de får kontakt med någon på företaget på individnivå. Den 

personliga transparensen ger sig i uttryck genom exempelvis offentliggörande av 

personerna med namn och bild, ett informellare språk, uppmuntrade deltagarkulturer och 

fler privata sidor som visas upp publikt. Under analysen framkom det dock tydliga 

skillnader med vad de involverade ansåg vara okej information att publicera på Internet. En 

av informanterna ansåg att hon inte skulle vilja skriva ut sitt efternamn, medan andra 

informanter regelbundet publicerar både sitt hela namn samt går ut med en bild på sig 

själva på de sociala medierna.   

‖I vissa fall använder företag konvergens som ett sätt att forma konsumentbeteendet. I 

andra fall drivs konvergensen av konsumenter som kräver att medieföretagen anpassar sig 

mer efter deras smak och intressen‖ (Jenkins 2008:242). Henry Jenkins (2006) menar på att 

Internet, och de sociala medierna, har öppnat möjligheterna för konsumenterna att på ett 
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fördelaktigt sätt kunna kommunicera med varandra. Scott (2010) anser att företagen har 

fått enorma fördelar genom att kunna kringgå den vanliga kommunikationen genom andra 

medier och kunna kommunicera direkt med sina kunder på de sociala. Så, vem gynnas 

egentligen mest av öppenheten och transparensen på de sociala medierna? van Djick & 

Nieborg menar att konsumenterna bör behålla sig vaksamma och skeptiska inför företagens 

nyvunna öppenhet och fråga sig vad deras motiv är. Genom intervjuerna med mina 

respondenter verkar det allra största skälet att vistas på de sociala medierna vara att kunna 

föra en dialog med sina kunder och kunna använda deras åsikter och idéer för att förbättra 

sina produkter. Den direkta kommunikationsmetoden uppskattas av de involverade. 

Respondenterna har ideligen betonat den öppna kommunikationskanalens fördelar och 

möjligheten att kunna bygga personligare relationer med sina kunder. Ett annat syfte som 

plattformarna har är att funktionera som marknadsföringskanaler, som förhoppningsvis 

leder till framtida försäljning, trots att det ändamålet är mer eller mindre implicit på de 

sociala medierna. Man skulle därmed kunna säga att de strategierna som främst motiverar 

de två företagens närvaro på de sociala medierna är marknadsföring/försäljning samt 

möjligheten till feedback/dialoger med deras kunder. En annan motivation skulle kunna 

vara utförbarheten att försöka styra informationsflödet. Meyrowitzs teorier handlar om att 

nya medier tvingar auktoriteter att tänka om när det gäller förvaltandet av makt. Dessa 

resonemang kan återkopplas till företagens intåg på de sociala medierna. Trots att 

metoderna och kommunikationssättet inte är typiskt ‖kommersiella‖ så kan användningen 

av sociala medier likväl vara ett sätt att bibehålla kontrollen över informationsflödet och på 

det sättet fortsätta leda och styra.  

Inledande trodde jag att den publika kommunikationsmetoden var väldigt riskfylld för 

företagen på så vis att man vid synliggörandet av eventuell kritik kunde påverka företagens 

varumärke och försäljning. Efter intervjuerna med respondenterna samt den genomförda 

innehållsanalysen så är graden missnöje på de valda plattformarna överraskande liten (en del 

missnöje förekom naturligtvis i och med flygstoppet på grund av askmolnet på Fritidsresors 

sida men likväl före och efter händelsen så var det väldigt få kritiska kommentarer på sidan). 

Respondenterna för SonyEricsson beskrev bloggbesökarna som förstående och nyfikna, 

hängivna SonyEricsson-fans och aktiva debattörer. Både Rikard Skogberg och Daniel 

Sandblom vittnade om att det hölls en god ton på bloggen och hatfulla kommentatorer snabbt 

blev ignorerade eller tillrättavisade. Den starka nätgemenskapen har främst baserats på 

intresset för SonyEricsson snarare än på grund av det motsatta. Samma sak gäller för 

Fritidsresors Facebook-sida. En orsak kan vara att man att man för att ‖gå med‖ i sidan måste 

klicka på en knapp där det står ‖Like‖. Utan att trycka på ‖gilla‖-knappen och gå med i 

fansidan går det inte att skriva på sidans offentliga ‖wall‖. Det är inget Fritidsresor bestämt 

själva, utan inställningen på Facebook är utformad på det sättet, kom David Nilsson fram till 

efter att jag påpekat detta för honom. Därmed är sidan i första hand, enligt dess yttre karaktär, 

skapad för personer som gillar Fritidsresor även om informanterna från Fritidsresor menar att 

de även uppskattar kritik. Men risken att någon som avskyr Fritidsresor skulle gå med i en 

fansida är relativt liten även om de skulle vilja dela med sig av sina åsikter. Men främst så 

verkar folk söka sig till de beskrivna plattformarna på grund av deras intresse och deras 

positiva erfarenheter. Bägge plattformarna krävde inte mycket marknadsföring för att spridas 

utan det utspridda intresset för tjänsterna har fått deras plattformar att växa obehindrat. 

Communitykänslan och positiviteten gentemot företagen i fråga gör att den offentliga kanalen 

snarare ger dem en hel del fördelar då de gynnas av de positiva kommentarerna, tipsen och 

feedbacken från besökarna.  

Jenkins funderar i sitt slutord i boken ‖Konvergenskulturer‖ ifall han tillskriver 

konsumenterna för mycket makt och förespråkar en utopi som inte kan besannas (Jenkins 
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2008:245). Han menar att han bara vill framhäva den demokratiska potentialen som finns i 

de nätbaserade gemenskaperna. Potentialen och makten hos de sociala medierna är något 

Rettberg instämmer med. ‖In terms of privacy, democracy and communication, blogging 

and social networking sites are changing our culture‖ (Rettberg 2009:159).  Jenkins 

påpekar dock att de diskuterade gemenskaperna i boken ‖Konvergenskulturer‖ av kollektiv 

intelligens och deltagarkulturer inte kan ses som ‖typiska genomsnittskonsumenter‖ 

(Jenkins 2008:245). van Djick och Nieborg skriver att merparten av kunderna inte kommer 

att vara aktiva, innehållskapande eller skapa virtuella vänskapsband med företagen. Detta 

är något företagsrepresentanterna håller med om och de vet med sig att det finns kunder 

som aldrig kommer leta upp dem på de sociala medierna. Det är dock viktigt att komma 

ihåg att de personerna som är aktiva på företagens plattformar inte alltid är representativa 

för hela deras målgrupp.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide för Rikard Skogberg, SonyEricsson 

Forskningsfrågor   Intervjufrågor 

Motiv och bakgrund till varför företaget valde 

att använda de sociala medierna 

Kan du berätta lite om bloggens bakgrund och start? 

(Varför startade du/ni bloggen? Bakgrund och motiv 

till detta?) 

Hur marknadsför ni er blogg? 

Kände ni er tvungna att ge er ut bland de sociala 

medierna eftersom det var så många företag som fått 

upp ögonen för det? 

Vad vill ni uppnå med er blogg?  

Vad ska man tänka på som företag när man ger sig in i 

de sociala medierna? 

Hur tar medierad transparens och öppenhet 

sig i uttryck på de sociala medierna? 

Anser ni att ni framstår som mer trovärdiga som 

företag genom att vara öppna och aktiva på de sociala 

medierna? 

Vad var anledningen till att ni valde att signera 

blogginläggen med namn och bild? 

Förut brukade företag vara stängda och 

hemlighetsfulla, nu är ni mycket mer transparenta och 

har en öppen dialog med era kunder– vad tror du att 

det leder till/vad finns det för fördelar och nackdelar? 

Hur kommer det sig att ‖unboxingen‖ är väldigt enkelt 

producerad? 

Ni skriver ofta förkortningar och med ett avslappnat 

språk och med smileys, berätta lite kring valet av den 

tonen i bloggen? 

Har ni öppen kommentarfunktion? 

Vad tror du utvecklingen till att företagen släppt sin 

auktoritära roll och nu samspelar med kunderna på 

samma plattformar beror på?   

Svårigheter med sociala medier Har ni upplevt att det är svårt att hålla isär sin 

företagsroll och sitt privata jag på sidan? Var går er 

privata gräns av blottande av privatlivet? 

Ibland skriver ni om lite mer personliga saker om 

jobbet, t.ex. att ni ska fira med att äta äppelkaka för att 

fira att ni har lagt upp 100 inlägg på bloggen. Var går 
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gränsen med hur mycket av sitt jobb man kan berätta 

och skriva om? 

Vad finns det för svårigheter med att använda sociala 

medier? 

Institutionella förändringar och direktiv från 

ovan gällande aktiviteten på de sociala 

medierna 

Vad har ni för regler om vad ni får skriva om – samt 

eventuella övriga restriktioner? 

Hur har användningen av sociala medier ändrat 

marknadsföringsprocessen rent institutionellt?  

Har de som är aktiva på bloggen fria händer med vad 

de skriver eller rådfrågar de ofta er/dig om hur de ska 

formulera sig? 

Medierade vänskapsrelationer och 

uppmuntrad deltagarkultur 

Är syftet med er blogg att läsarna ska känna mer att de 

läser en ‖kompis‖ blogg än ett välkänt företags blogg.  

Tycker ni i sådana fall att ni uppnått detta? 

Har märkt att ni har väldigt många återkommande 

personer som skriver på er blogg, som ni ibland till 

och med lyfter fram på bloggen. Är det ert mål att 

upprätthålla en relation till dessa? Vad tror ni att ni 

tjänar på det? 

Är relationen läsarna i mellan viktig?  

Går användare in och svarar på varandras frågor, är 

det bra eller dåligt för er? 

Varför är det viktigt för företag att skapa 

vänskapsrelationer med sina kunder på de sociala 

medierna? 

Ifrågasättning av den medierade öppenheten 

på de sociala medierna 

Skulle ni publicera en kundutvärdering som var riktigt 

dålig på er sida? 

Framtidsvisioner och utveckling en av sociala 

medier 

Vad har ni för framtidsplaner för er SonyEricsson 

blogg?  

Hur ser utvecklingen ut för användningen av sociala 

medier? 
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Intervjuguide för intervju med David Nilsson, Fritidsresor 

Forskningsfrågor  Intervjufrågor 

Motiv och bakgrund till företaget 

representerat på de sociala medierna 

Kan du berätta lite om bakgrunden och uppstarten av 

er Facebook-grupp? (Varför startade du/ni Facebook-

sidan? Bakgrund och motiv till detta? När skedde 

det?) 

Kände ni er ‖tvungna‖ att ge er ut bland de sociala 

medierna eftersom det var så många företag som fått 

upp ögonen för det och ni inte ville hamna efter? 

Hur får ni folk att bli medlemmar till er grupp, skickar 

ni ut invites eller söker medlemmarna självmant upp 

er? 

Vad vill ni uppnå med er Facebook-sida? / Vad har ni 

för målsättningar med sidan? 

Såhär i efterhand efter starten, vad ska man som 

företag tänka på när man ger sig ut på de sociala 

medierna? 

Hur tar medierad transparens och öppenhet 

sig i uttryck på de sociala medierna? 

Anser ni att ni framstår som mer trovärdiga som 

företag genom att vara öppna och aktiva på de sociala 

medierna?  

Anser ni att det är en riskfylld metod att hålla en 

öppen dialog med era kunder på Facebook-sidan(då 

alla kan se kritik och klagomål, vilket kan påverka 

försäljningen)? 

Hur har er Facebook-sida fungerat nu med det stängda 

luftutrymmet och inställda flygen -samlingspunkt? 

Svårigheter med sociala medier Har ni upplevt att det är svårt att hålla isär sin 

företagsroll och sitt privata jag på sidan? 

Vad finns det för svårigheter med att använda sociala 

medier? 

 

Institutionella förändringar och direktiv 

från ovan gällande aktiviteten på de 

sociala medierna 

Vad har ni för regler om vad ni får skriva om – samt 

eventuella övriga restriktioner? 

Hur har användningen av sociala medier ändrat 

marknadsföringsprocessen rent institutionellt?  

Har de som är aktiva på Facebook fria händer med vad 

de skriver eller rådfrågar de ofta er/dig om hur de ska 

formulera sig? 

Medierade vänskapsrelationer och 

uppmuntrad deltagarkultur 

Ni inleder med att svara på alla frågor med att hälsa på 

personen med hans/hennes namn, finns det någon 
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anledning till det? 

Är syftet med er Facebook-sida att personerna som är 

medlemmar skall känna att Fritidsresor är som en 

Facebook-vän? /  Tycker ni i sådana fall att ni uppnått 

detta? 

Ni har väldigt många återkommande personer som 

skriver på er wall. Är det ert mål att upprätthålla en 

relation till dessa? 

Kunder kan lägga till sina semesterbilder i ert 

fotoalbum, vad finns det för fördelar med det? 

Vissa kommentarer från folk känns lite konstiga, t.ex. 

‖måste våga för att vinna‖, som ändå bemöts vänligt 

och uppmuntrande av personalen. Har de som svarar 

på inläggen tydliga direktiv av att de skall bemöta all 

sortens feedback och kommentarer? 

Ifrågasättning av den medierade öppenheten 

på de sociala medierna  

Man kan inte skriva på er wall utan att bli medlem (ett 

fan) i er grupp. Är det ett medvetet val för att sålla bort 

eventuella kritiska kommentarer (då en person som har 

något emot Fritidsresor knappast vill att det ska se ut 

som man är ett fan till gruppen)? 

Framtidsvisioner och utveckling av sociala 

medier 

Vad har ni för framtidsplaner för er Facebook-sida? 

Hur ser utvecklingen ut för användningen av sociala 

medier? 


