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Sammanfattning 

Den snabbt växande utvecklingen av Internet har genererat nya slags plattformer för företag och 

organisationer att kommunicera på. En sådan plattform är Facebook som med sina över 670 miljoner 

användare är världens största sociala nätverkssajt. Facebook öppnar upp nya möjligheter för företag 

och organisationer att ha en direkt tvåvägskommunikation med sin omvärld. Att kommunicera på 

Facebook för företag och organisationer är ett relativt nytt och outforskat område vilket leder till att 

det kan vara svårt för dessa företag och organisationer att veta hur de ska nå ut till sina målgrupper på 

bästa sätt. Vidare är en fråga att ställa sig hur dessa målgrupper vill att företagen och organisationerna 

ska bete sig på Facebook. 

Syftet med denna uppsats har varit att utveckla en fördjupad förståelse för Facebook som plattform för 

PR-arbete genom att i en fallstudie beskriva och analysera Skoghalls Bruks kommunikationsarbete 

med sin omvärld på Facebook. 

Studiens resultat visar att den valda organisationen har utvecklat en strategi i enlighet med de teorier 

som presenteras i uppsatsen, men datainsamlingar med den valda organisationens målgrupp visar att 

alla inte är intresserade av att ha en tvåvägskommunikation. Vidare strider detta också mot de teorier 

som presenteras i uppsatsen som bygger på att användare av sociala medier snarare kräver en 

tvåvägskommunikation med företag och organisationer. Solis och Breakenridge (2009) samt 

Goisseaux och Moran (2010) understryker att organisationer behöver öppna upp för en dialog med 

sina målgrupper via de sociala medierna. Men utifrån denna begränsade undersökning kan urskiljas att 

målgruppen tappar förtroendet för stora organisationer som beter sig för personligt och socialt via 

sociala medier och organisationerna riskerar att tappa sin legitimitet. 

 

Nyckelord: Organisationer, public relations, Facebook, sociala medier, tvåvägskommunikation. 
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Abstract 

The fast growing development of the Internet has generated new kinds of platforms for companies and 

organizations to communicate. Facebook is such a platform, with its 670 million users it is the 

world's largest social network site. Facebook opens up new opportunities for 

companies and organizations to have a direct two-way communication with their outside world. To 

communicate on Facebook is a relatively new and unexplored area to companies and 

organizations, which makes it difficult for these companies and organizations to know how to reach 

their audiences the best way. Moreover, a question to ask oneself is how the audience wants the 

companies and organizations to behave on Facebook. 

The purpose of this study was to develop a deeper understanding of Facebook as a platform for 

exercising public relations, by doing a case study to describe and analyze Skoghall’s Mill’s 

communication with its outside world on Facebook. 

Our results demonstrate that the selected organization has developed a strategy in accordance with the 

theories presented in the paper, but the data collection with the organization’s target group shows that 

not everyone is interested in having a two-way communication. Moreover, this goes against the 

theories presented in the paper that are based on the knowledge that users of social media rather 

demand a two-way communication with companies and organizations. Solis and Breakenridge (2009) 

and also Goisseaux and Moran (2010) stresses that organizations needs to open up a dialogue with 

their audiences through social media. However, from this limited study can be seen that the audience 

loses confidence in large organizations who act too personal and socially through social media and the 

organizations risk losing their legitimacy. 

 

Key words: Organizations, public relations, Facebook, social media, two-way communication. 
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Inledning  

 

Bakgrund  

Samhället förändras kontinuerligt och därför måste även organisationer och deras kommunikation 

förändras. Ett exempel på en situation där organisationer har behövt förändras, menar Heide, 

Johansson och Simonsson (2005, s. 21-22) är i och med den nya informations- och 

kommunikationsteknologins framväxt.  

Castells (2010, s. xvii-xviii) skriver att vi lever i en desorienterad och förvirrad tid på grund av 

revolutionen inom kommunikationsteknologin. Han menar att det har presenterats en mängd nya 

kommunikationsmönster kring framväxten av Internet och trådlös kommunikation och skiftet från 

traditionell massmedia. Organisationer har därför blivit tvungna att ompröva hur de ska kommunicera 

med sin omvärld. Internet har gjort det möjligt för dem att presentera information om sig själva och till 

exempel sina produkter, men även att kommunicera genom helt nya kanaler. 

Genom de sociala medierna såsom bloggar, Twitter, Facebook m.fl. kan människor skapa nya 

relationer och underhålla existerande relationer med andra människor. De kan även dela med sig av till 

exempel länkar, videoklipp, text, bilder m.m. Antalet Internetanvändare i världen år 1995 var under 40 

miljoner, år 2009 hade antalet stigit till ca 1,5 miljarder användare (Castells, 2010, s. xxv). I takt med 

att antalet Internetanvändare ökat har även behovet av att kunna kommunicera på Internet ökat. Detta 

har resulterat i en allt högre grad av användargenererat innehåll på webben. Web 2.0 är ett uttryck 

myntat av O’Reilly (http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html, 2011-05-16), och dess 

teknik har möjliggjort denna framväxt av användargenererat innehåll på webben. Från att ha varit 

statiskt där någon publicerar ett innehåll som andra läser, har Internet blivit dynamiskt och alla har 

möjligheten att skapa innehåll och dela med sig till andra. Web 2.0 är plattformen som sociala medier 

baseras på (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 61).  

De sociala medierna har blivit en stor del av många människors vardagliga liv och i synnerhet en viss 

social nätverkssajt, nämligen Facebook. Wright och Hinson (2009, s. 2) skriver att mer än hälften av 

alla Internetanvändare har gått med i ett socialt nätverk som har blivit den främsta plattformen för att 

skapa och dela innehåll, enligt International Association of Business Communicators. Eftersom 

privatpersoners medverkande i sociala medier har ökat har detta lett till att organisationer och företag 

fått upp ögonen för denna, för dem, nya plattform att kommunicera på (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 

59 ). Public relations
1
-utövare runtom om i världen ser denna arena som en möjlighet att komma i 

kontakt med en stor mängd människor som kan generera kundrelationer och skapa värde för 

organisationen. Organisationerna försöker anpassa sig efter omgivningen för att överleva och därför 

                                                           
1
 Benämns härefter som PR 

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
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blir det alltmer populärt för organisationerna att skapa sig en ”sida” på Facebook för att komma i 

kontakt med sina intressenter och utöva sitt PR-arbete på en ny arena.  

Det finns inte mycket forskning kring organisationers användande av Facebook i sitt 

kommunikationsarbete och den litteratur som finns är ofta skriven av yrkesverksamma inom PR-

området. De understryker mest de sociala mediernas möjligheter, ger tips och råd om hur 

organisationer borde tillämpa detta i sitt PR-arbete och att de borde följa den hype som har uppstått, 

(se till exempel Carlsson (2009) samt Kaplan och Haenlein(2010)). Men vilka konsekvenser får det för 

organisationerna om de obetänksamt börjar använda sig av sociala medier utan att förstå de 

underliggande förutsättningarna, hur de är uppbyggda och hur de används? Vilka förändringar innebär 

detta för organisationernas PR-arbete, vilka möjligheter, svårigheter och utmaningar finns det? 

En organisation som just nu befinner sig i ett förändringsskeende är Stora Enso Skoghall AB
2
 som 

lanserade sin Facebooksida den 20 april 2011. Vi fick möjligheten att följa denna förändring från 

tankar och ideal till strategi, implementering och ett faktiskt utfall. Skoghalls Bruk saknade erfarenhet 

att kommunicera via sociala medier och i synnerhet Facebook vilket gjorde det till ett intressant fall 

och en intressant utveckling att följa och fördjupa sig i. Vi kommer studera hur Skoghalls Bruk har 

tänkt kring sin strategi för att kommunicera med sin omvärld på Facebook med hjälp av de ideal som 

finns inom PR och sociala medier. Hur har just denna organisation handskats med de möjligheter och 

svårigheter som uppstått när de har förenat sitt PR-arbete med det sociala mediet Facebook? Går allt 

som planerat?  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utveckla en fördjupad förståelse för Facebook som plattform 

för PR-arbete genom att i en fallstudie beskriva och analysera Skoghalls Bruks 

kommunikationsarbete med sin omvärld. 

– Hur ser organisationens strategiska plan ut för att kommunicera på Facebook? 

– Följer organisationen sin strategiska plan efter att Facebooksidan har lanserats? 

– Vad är den primära målgruppens attityder och tankar om hur organisationer bör agera på Facebook? 

  

                                                           
2
 Benämns härefter som Skoghalls Bruk 
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Disposition 

Nästkommande kapitel presenterar organisationen som fallstudien behandlar samt en närmre 

presentation av Facebook för läsare som ej är insatta i vad Facebook är eller hur det fungerar. 

I följande kapitel presenteras en djupgående beskrivning av det teoretiska ramverk som legat till grund 

för arbetet. Teorier samt modeller som presenteras handlar främst om innebörden av PR samt hur 

företag kan använda PR för att kommunicera på Facebook. I detta kapitel ingår även tidigare 

forskning. 

Vidare följer metodkapitlet där det beskrivs hur författarna gått till väga för att samla in data genom 

olika metoder. Vilka konsekvenser metoderna skulle kunna ha för resultaten, innebörden av 

uppsatsens validitet samt reliabilitet presenteras även inom detta kapitel.  

Nästkommande kapitel behandlar resultaten från datainsamlingarna samt analys av dessa. 

I uppsatsens avslutande kapitel ges läsaren en slutdiskussion som ämnar besvara frågeställningarna 

samt uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning.   
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Presentation av Skoghalls Bruk 

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, 

förpackningskartong och träprodukter. Koncernen har verksamhet på fem olika kontinenter och i mer 

än 35 länder. Totalt arbetar ca 29 000 människor inom Stora Enso.  

Skoghalls Bruk som ligger i Skoghall, Värmlands län hör till Stora Enso och är en av världens största 

tillverkare av konsumentkartong (http://www.facebook.com/skoghallsbruk?sk=info, 2011-05-25). 

Skoghalls Bruk producerar främst vätskekartong som används till förpackningar för bland annat juice, 

mjölk och vin, men även kartong som används till förpackningar för livsmedel. Skoghalls Bruk har tre 

enheter; själva produktionen på Skoghall, ett forskningscenter i Karlstad samt en enhet i Forshaga där 

kartongen beläggs med bland annat aluminiumfolie och plast. Sammanlagt arbetar nästan 1 000 

personer inom Skoghalls Bruk vilket innebär att de är en av Värmlands största arbetsgivare. På 

Skoghalls Bruk produceras årligen över 700 000 ton kartong. Den svenska marknaden står för endast 

15 procent av användningen och detta innebär att 85 procent exporteras till kunder runt om i hela 

världen. 

För tillfället kommunicerar Skoghalls Bruk med sina målgrupper främst genom studiebesök och 

praktik, men även genom olika skolevenemang, till exempel Teknikåttan, Energiutmaningen, Hotspot, 

Entreprenör 3.0 m.m.  

http://www.facebook.com/skoghallsbruk?sk=info
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Presentation av Facebook 

Facebook är idag världens största och mest använda sociala nätverkssajt och används av ca 

670 052 840 miljoner människor världen över (http://checkfacebook.com, 2011-05-22). För att sätta 

den siffran i perspektiv går det att jämföra med hela USA:s befolkning gånger två. I Sverige har ca 

4 234 540 miljoner människor en egen profil på Facebook, vilket är nästan hälften av hela Sveriges 

befolkning. Facebook Inc är ett framgångsrikt bolag som grundades år 2004 och var från början avsett 

som ett hjälpmedel för studenter vid Harvards universitet för att kommunicera med varandra. 

Facebook blev snabbt en succé och spreds vidare till andra universitet och så småningom andra länder 

samt andra världsdelar. Facebooks vision är; ”Facebook skall ge människor makten att dela sin värld 

med andra för att på så sätt göra världen mer öppen vilket möjliggör kontakt människor mellan världen 

över”, (http://www.facebook.com/facebook?sk=info, 2011-04-18). boyd
3 
och Ellison (2007) skriver att 

Facebook används oftast för att underhålla redan existerande relationer mellan människor men dock 

inte lika ofta för att möta nya människor. 

Facebooks grafiska utformning skiljer sig beroende på om det är en privatperson eller ett företag som 

är användaren. En organisation kan skapa sin egen sida på Facebook medan en privatperson skapar en 

profil. Dessa två påminner om varandra men en privatperson har ”vänner” på Facebook och en sida 

kan ha ”gillare”. ”Gillare” är privatpersoner eller andra företag/organisationer, som har tryckt på en 

sidas ”gilla”-knapp. På både profiler och sidor kan det publiceras statusuppdateringar, foton och länkar 

m.m. Företag och organisationer som innehar en egen sida kan få möjlighet till all statistik över 

aktivitet på sidan samt demografisk information som andelen kvinnor respektive män, besökarnas 

ålder m.m. Vad som även är fördelaktigt med en sida är att den kan ha obegränsat antal ”gillare” vilket 

innebär att sidans administratör inte behöver administrera vänförfrågningar utan detta sker automatiskt 

(Carlsson, 2010). 

Något som alla kan göra på Facebook är att skapa ett evenemang. Det innebär att antingen en 

användare eller ett företag väljer datum och vad evenemanget ska heta. Vidare måste den som skapar 

evenemanget välja om det ska vara ett slutet eller öppet evenemang, dvs. om alla får delta eller bara 

utvalda personer. Om en användare får en inbjudan kan den då kryssa i om han/hon kommer att delta 

eller inte delta, sedan syns detta på användarens profil så dennes vänner kan se det och begära att få 

delta de också.   

                                                           
3
 Författaren väljer att stava sitt namn endast med gemener. 

http://checkfacebook.com/
http://www.facebook.com/facebook?sk=info
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Teorier och centrala begrepp 

För att kunna skapa en strategi för hur kommunikationen ska ske via det sociala mediet Facebook 

torde det vara fördelaktigt att ha forskningsbaserade ideal som grund att utgå från. Idealen sätter 

riktningen för vart kommunikation är på väg och vad organisationen vill uppnå med strategin.  

Public Relations (PR) 

Solis och Breakenridge (2009, s. 23) skriver att skaparna av den PR vi känner till idag är Lee och 

Bernays som utvecklade sina teorier under tidigt 1900-tal. Dock var deras motiv strategisk propaganda 

och manipulation och utifrån denna typ av masskommunikation utvecklades sedan den PR vi känner 

till idag. Enligt Heath (2001, s. 2) kan PR användas på flertalet olika sätt, till exempel för att öka samt 

bibehålla ett företags image eller skapa en medvetenhet om en produkt eller ett företag. Han skriver 

även att PR kan användas för att undvika eventuella konflikter mellan företaget och dess intressenter. 

Men det viktigaste inom PR är att ha en relation med sina målgrupper, intressenter och andra 

massmediala kontakter (Larsson, 2002, s. 83).  

Falkheimer och Heide (2003, s. 39) menar att det inte finns någon tydlig gräns mellan en organisations 

interna och externa kommunikation, utan skriver istället om en integrerad kommunikation. Den interna 

kommunikationen påverkar även organisationens externa målgrupper. Till exempel då en journalist 

läser organisationens personaltidning och hittar något att skriva en egen artikel om som de externa 

målgrupperna kommer att kunna läsa.  Den externa kommunikationen påverkar således även 

organisationens medarbetare genom att deras identifiering med organisationen stärks när 

organisationsidentiteten förmedlas till externa målgrupper. Trots att dessa delar av en organisations 

kommunikation påverkar varandra, menar Falkheimer och Heide (2007) att budskapet ändå bör 

anpassas efter mottagaren, situationen, relationen till organisationen, mediet och så vidare. Några som 

har studerat hur detta anpassande av budskap har skett och utvecklats genom åren är Grunig och Hunt. 

Under 1984 arbetade Grunig och Hunt fram fyra olika modeller för hur PR kan utövas och hur den har 

utvecklats (Grunig, 1992, s. 285). Den första modellen är The press agentry/publicity model, som 

fungerar i form av övertalning och manipulation och där publiken endast är mottagare av 

informationen (Heath, 2001, s. 12).  Denna modell bygger på transmissionssynsättet som är en 

kommunikationsmodell som grundades av Shannon och Weaver under år 1949 och bygger på fyra 

grundläggande pelare; sändare, meddelande, kanal och mottagare. Det innebär att en sändare har ett 

meddelande som sänds genom en kanal till en mottagare. Transmissionsynsättet utvecklades på 

uppdrag av Bell Telephone Laboratory för att de skulle kunna analysera och beskriva överföring via 

telefon och radio. Denna kommunikationsmodell möjliggör inte återkoppling från mottagaren till 

sändaren (Heide m.fl., 2005, s. 32).  
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Den andra modellen är The public-information model och även den består av typisk 

envägskommunikation. Denna modell kan användas till exempel när företag i förebyggande syfte vill 

bemöta negativ kritik. De kan då till exempel skicka ut pressmeddelanden med positiv eller neutral 

information om sig själva.  

Den tredje modellen är The two-way assymmetric model som bygger på tvåvägskommunikation men 

liknar på många sätt The press agentry/publicity model då även denna modell fokuserar på övertalning 

samt manipulering. Grunig (1992, s. 289) beskriver att skillnaden mellan The press agentry/publicity 

model och The two-way assymmetric model ligger i tvåvägskommunikation som den sistnämnda 

baseras på. Den används när vetenskaplig forskning utförs på målgruppen för att identifiera vad som 

motiverar dem och för att hitta det bästa sättet att övertyga dem. Ett företag som använder sig av denna 

modell är oftast inte intresserad av att förändra eller anpassa sig själv utan försöker istället förändra sin 

målgrupps attityder och beteenden.  

Den sista modellen är The two-way symmetric model vilken också baseras på tvåvägskommunikation 

men med andra motiv, nämligen att föra en dialog istället för en monolog mellan organisationen och 

dess intressenter. Denna modells utövare tror att nyckeln till en framgångsrik PR ligger i att förstå 

publiken (Heath, 2001, s. 12). Grunig och Hunt (1984, s. 23) menar att en organisation kan med hjälp 

av denna modell ta hänsyn till intressenters åsikter och synpunkter samt skapa möjlighet för 

organisationen att själva ändra sina attityder och beteenden. 

PR 2.0 

PR 2.0 är ett begrepp som används för att beskriva PR-utövares användande av sociala medier i sitt 

kommunikationsarbete. Web 2.0-teknologin och publikens vilja att skapa och utbyta innehåll har 

omformat PR-utövares arbete på webben. Antalet Internetanvändare i världen år 1995 var under 40 

miljoner, år 2009 hade antalet stigit till ca 1,5 miljarder användare (Castells, 2010, s. xxv). I takt med 

att antalet Internetanvändare ökat har även behovet av att kunna kommunicera på Internet ökat. Detta 

har resulterat i en allt högre grad av användargenererat innehåll på webben. Web 2.0 är ett uttryck 

myntat av O’Reilly (2005), och dess teknik har möjliggjort denna framväxt av användargenererat 

innehåll på webben. Från att ha varit statiskt där någon publicerar ett innehåll som andra läser, har 

Internet blivit dynamiskt och alla har möjligheten att skapa innehåll och dela med sig till andra. Web 

2.0 är plattformen som sociala medier baseras på (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 61).  

Breakenridge (http://www.deirdrebreakenridge.com/pr-20-defined/, 2011-05-28) skriver att genom 

sociala medier och PR 2.0 kan organisationer få en direkt interaktion med sin omvärld för att öka deras 

medvetenhet samt den totala varumärkesexponeringen. Organisationerna får möjligheten att 

kontrollera sin egen kommunikation, menar Breakenridge. Det öppnar även upp för 

tvåvägskommunikation som tidigare inte varit möjligt i samma utsträckning.  

http://www.deirdrebreakenridge.com/pr-20-defined/
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Solis och Breakenridge (2009) skriver att interaktionen mellan organisation och intressent är en viktig 

del i PR 2.0. PR-utövarna måste jobba på individnivå eftersom varje intressent har särskilda 

egenskaper och behov och de som använder sig av sociala medier oftast kräver en dialog. Wright och 

Hinsons (2009, s.20) forskning visar att även PR-utövarna/organisationerna värdesätter möjligheten 

för dialog och direkt interaktion med sina intressenter som de sociala medierna erbjuder.  

Genom de traditionella medierna, så som press, radio, tv samt statiska webbplatser, använder sig oftast 

organisationer och dess PR-utövare av presentation istället för interaktion. De presenterar sitt material 

och sin information som intressenterna sedan får ta till sig och tolka, det blir en monolog enligt 

transmissionssynsättet. Linell (1982), professor vid Tema Kommunikation vid Linköpings universitet, 

anser att i transmissionssynsättet bortses aktörerna i kommunikation och dess enskilda attityder, 

sociala relationer, värderingar, förkunskaper, handlingar och tolkningar. Utifrån detta anser Linell 

(1982) att den här modellen skulle kunna kallas för ett ”avhumaniserat” perspektiv. En annan kritik 

som riktas mot transmissionssynsättet är att den ger sken av att förenkla kommunikationen, men 

naturligtvis kan den här modellen fungera när det gäller enkel, entydig och konkret information som 

exempelvis tid och datum för ett möte.  

Men risken finns, enligt Grunig (2009, s. 6-7), att PR-utövare tillämpar samma strategier i denna nya 

arena av kommunikation som de tidigare använt i andra kommunikationskanaler. Till exempel när PR-

utövare börjande använda Internet drog de inte nytta av alla dess möjligheter. De jobbade med den nya 

kanalen på liknande sätt som de hade gjort med traditionell media. Genom sociala medier bör det 

istället ske en interaktion, en dialog mellan organisationen och intressenterna, eftersom mediet 

möjliggör direkt återkoppling mellan parterna. Resultatet blir en lyckad tvåvägskommunikation och 

organisationen kan skapa en relation till intressenterna, som leder till företagslojalitet (Solis & 

Breakenridge, 2009, s. 8). 

Även Larsson (2002, s. 83) skriver om ett samförstånd och ömsesidig interaktion mellan 

organisationer och dess intressenter. Han tar upp några betydelsefulla variabler som finns inom 

forskningen kring vad som kännetecknar organisationers relationer. Till exempel att relationerna bör 

innehålla ett förtroende mellan parterna, vilken insats parterna lägger i relationen, samt vilken grad av 

involvering de har. Vidare skriver Larsson (2002, s. 94-95) om öppenhet mellan organisationen och 

intressenterna och hur mycket de delar med sig av sig själva, men han skriver även om kontroll inom 

relationen och hos vem makten ligger. Alla dessa variabler blir mer påtagliga inom sociala medier, så 

som Facebook. Parterna måste känna förtroende för varandra och då måste de båda vara ärliga och 

autentiska. Eftersom sociala medier kännetecknas av dess användargenererade innehåll och 

interaktion, måste insatsen komma från båda parterna. Maktförhållandet mellan organisationen och 

intressenterna blir även den mer påtaglig, då Goisseaux och Moran (2010, s. 35) menar att 

organisationen inte kan ha ett kontrollbehov inom de sociala medierna. Larssons (2002, s. 94-95) 
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variabler för organisationers relationer liknar till en viss del Kaplan och Haenleins (2010, s. 66-67) 

fem punkter om att vara social via sociala medier.  

Sociala medier och organisationer 

Solis och Breakenridge (2009) beskriver sociala medier kortfattat som ”allt som använder sig av 

Internet för att möjliggöra konversationer”. De menar att sociala medier möjliggör ett 

demokratiserande av dess innehåll eftersom individer har möjligheten att sprida sina tankar och åsikter 

i ett globalt perspektiv. Sociala medier utgörs av användargenererat innehåll, det är användarna av 

dessa medier som själva sätter dagordningen och skapar innehållet. Detta har skapat möjligheter att 

föra en dialog mellan användarna, tidigare fanns enbart ett fåtal sändare av information och 

envägskommunikationen var ett faktum. Heide (2005, s. 31) förklarar skillnaden mellan information 

och kommunikation; information är enkelriktad, överförs från en person till en annan. Kommunikation 

anses vara en dubbelriktad process, överföring sker men med en återkoppling. Ordet kommunikation 

har ett latinskt ursprung och betyder communicare, vidare kan det översättas till ”att göra gemensamt” 

(Heide m.fl., 2005, s. 31). 

Den dialog som existerar mellan användarna av sociala medier lockar även organisationer, de har 

börjat inse den potential de sociala medierna besitter för att kommunicera med sin omvärld under nya 

villkor (Wright & Hinson, s. 4, 2009). Wright och Hinsons (2009, s. 8-9) forskning presenterar att PR-

utövare anser att sociala medier har haft stor påverkan på deras arbete. Denna åsikt blev vanligare 

bland allt fler PR-utövare efter varje år som gick, då Wright och Hinsons (2009, s. 2) undersökning 

började 2006 och genomfördes kontinuerligt under de tre nästkommande åren.  

Dock är det långt ifrån alla organisationer som vet hur de ska utnyttja sociala medier till fullo i sitt PR-

arbete. Solis och Breakenridge (2009) menar att företag är i grunden konservativa. De har en förmåga 

att anpassa sig till nya omgivningar i en långsam takt samt motsätter sig förändring trots att hela det 

mediala landskapet håller på att förändras radikalt mitt framför ögonen på dem. Många företag kastar 

sig huvudstupa in i sociala medier endast för att följa hypen med en överdriven tilltro till teknikens 

potential. Dock underskattar de sociala mediers kapacitet och använder sig av gamla strategier som till 

exempel att tala till publiken istället för att tala med dem (Solis & Breakenridge, 2009, s. xviii) . De 

sociala medierna är då bäst lämpade för Grunig och Hunts (1984) tvåvägskommunikativa modeller 

The two-way assymmetric model och The two-way symmetric model. 

Många företag/organisationer vågar inte alls använda sig av sociala medier, de är rädda för att tappa 

kontrollen över sin kommunikation. Flynn (2006, s. 9) skriver att det är vanligt för organisationer att 

reagera på de sociala mediernas öppenhet genom att försöka kontrollera kommunikationen för att 

skydda sitt rykte och sin framtid. De väljer då att avaktivera eller modifiera kommentarfunktionen, 

redigera besökarnas kommentarer innan de publiceras eller kräva att besökarna registreras sig innan de 
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kan göra kommentarer. Solis och Breakenridge (2009) menar att organisationerna redan har tappat 

kontrollen över sin kommunikation eftersom folk pratar om och diskuterar deras varumärke, deras 

produkter och deras tjänster med eller utan dem. Grunig (2009) menar att det då blir extra viktigt för 

organisationer att själva vara aktiva inom de sociala medierna och delta i dessa diskussioner för att 

kunna försvara sig.  

Goisseaux och Moran (2010, s. 33-34) skriver att organisationerna måste släppa taget om 

kontrollbehovet och börja göra sina företagsprocesser till sociala processer, och acceptera det kaos 

som medföljer. Men att använda sociala medier i sitt PR-arbete innebär inte att PR-utövaren har en ny 

kanal att dela ut sina pressmeddelanden genom. Organisationer som vill vara sociala måste förstå den 

bakomliggande drivkraften för de sociala medierna, det är en mänsklig drivkraft, inte en teknologisk 

menar Goisseaux och Moran (2010, s. 35). Därför måste processen att vara social stöpas i 

medmänsklighet och samskapande. Organisationerna måste ge, ta, dela med sig, hjälpa, möjliggöra 

och förstärka. Kommunikation mellan människor är samskapande, om organisationerna bryter mot de 

basala sociala regler som finns i det sociala samhället kommer människor att straffa dem och stänga 

dem ute, enligt Goisseaux och Moran (2010, s. 33-34). 

People are no more likely to enjoy a Twitter feed that constantly spews company 

information than they are to enjoy a person at a party who only talks about himself – 

(Goisseaux & Moran, 2010, s. 34). 

De konversationer som organisationer och företag för med sina publiker slutade vara samskapande för 

länge sedan, det de behöver göra är att börja bete sig som människor igen. De vill även uppmana 

organisationer att ta en titt på vad det egentligen är de publicerar, skulle de kunna skicka det till sina 

närmsta vänner eller använda de orden i en social situation när de beskriver vad de jobbar med? 

”Förmodligen inte”, skriver Goisseaux och Moran (2010, s. 34).  

Sammanfattningsvis anser Solis och Breakenridge (2009) och Grunig (2009) att organisationer måste 

engagera sig i de sociala medierna för att inte riskera att stängas ute från omvärldens pågående 

diskussioner om organisationen. Goisseaux och Moran (2010) menar att organisationerna även måste 

släppa på kontrollen eftersom de inte längre har makten över kommunikationen då de sociala medierna 

är samskapande och dess innehåll är användargenererat. 

Riktlinjer för att vara social via sociala medier 

Kaplan och Haenlein (2010, s. 66-67) skriver i sin artikel Users of the world, unite! The challanges 

and opportunities of Social Media om hur företag bör agera via sociala medier och har listat fem 

punkter för hur de bör vara sociala: 

- Var aktiv 

De menar att sociala medier handlar om att dela med sig och interaktion, därför måste 
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innehållet som publiceras alltid vara uppdaterat och fräscht. Vidare, menar Kaplan och 

Haenlein (2010), att företag och organisationer alltid ska uppmuntra till dialog och diskussion. 

Samt att sociala medier inte finns till för att företag och organisationer ska förklara varför just 

deras produkter är bäst eller smutskasta andra liknande företag och organisationer. 

- Var intressant 

Kaplan och Haenlein (2010) menar att det inte är intressant att prata med någon som är tråkig. 

Vidare menar de att första steget för att bli intressant är att lyssna på sina åskådare. Försök att 

lista ut vad just de vill höra, diskutera och vad de tycker är intressant. Sedan är det bara att 

försöka utveckla dialoger utifrån det material som kommit in ifrån åskådarna. 

- Var ödmjuk 

Med den här punkten menar Kaplan och Haenlein (2010) att företag ska vara ödmjuka mot 

sociala medier och framför allt de som har mycket erfarenhet av sociala medier. Vidare, menar 

de, att det är bra för företag att lära sig historia och fakta om sociala medier innan de kastar sig 

in i det. Om de ignorerar detta kan det leda till oanade konsekvenser som kan förstöra mer för 

företaget än vad det gör nytta. Kaplan och Haenlein (2010) beskriver att om det finns en 

specifik väg för företag att misslyckas med sociala medier så involverar det att de använder 

sociala medier på samma sätt som föregående medier. Till exempel om företag eller 

organisationer använder Youtube som en vanlig TV, eller en blogg där de endast publicerar 

pressmeddelanden.  

- Var oprofessionell   

Var inte rädd för att göra misstag skriver Kaplan och Haenlein (2010). Det är inte hela världen 

om det blir fel. Skriv på ett oprofessionellt sätt, det gör att åskådarna känner sig mer bekväma 

och vem vet, kanske de kommer med tips på hur det kan göras bättre nästa gång. 

- Var ärlig 

Kaplan och Haenlein (2010) menar att det är inte är någon idé att ljuga via sociala medier för 

sanningen kommer nästan alltid fram till sist ändå. Det kan trots allt vara några av världens 

mest tekniska personer som finns med i de sociala medierna och de kan gräva fram sanningen 

utan problem.  

Denna genomgång av teorier och centrala begrepp har gjorts med vår studie i åtanke. Den visar att 

mycket forskning om PR i sociala medier är gjord av yrkesverksamma inom området. Den visar även 

hur viktigt det är för organisationer att vara sociala och släppa kontrollen över sin kommunikation. 

Forskningen visar att organisationer bör vara aktiva inom sociala medier, följa hypen, för att försöka 

påverka vad som sägs om dem i sociala medier. Detta ska de göra genom att enligt Kaplan och 

Haenlein (2010), vara aktiva, intressanta, ödmjuka, oprofessionella och ärliga.  
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Metod 

I detta kapitel beskrivs vilka metodologiska överväganden som gjorts och vilka metoder som använts 

samt hur dessa kan ha påverkat studien.  

Vid framtagandet av ny kunskap och insamling av data används oftast två olika traditioner eller 

ansatser: kvantitativ respektive kvalitativ metod. Trost (2007) förklarar på ett förenklat sätt skillnaden 

mellan kvantitativa studier och kvalitativa studier enligt följande: ”Om frågställningen gäller hur ofta, 

hur många eller hur vanligt, då skall man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot 

gäller att förstå eller att hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie” (Trost, 2007, s. 23). 

Vidare skriver Trost (2007) att den kvalitativa ansatsen är att föredra när meningen är att förstå 

människor på ett djupare plan. Eftersom organisationer är uppbyggda av människor var det logiskt att 

använda en kvalitativ ansats för att få reda på Skoghalls Bruks värderingar och åsikter när det gäller 

deras strategi. 

Fallstudie 
Uppsatsarbetet har bestått av en fallstudie, detta tillvägagångssätt valdes då vi eftersökte en 

djupgående förståelse och mer detaljerade kunskaper i ett specifikt fall. Yin (2006) menar att fallstudie 

är en adekvat metod att använda om det finns behov av direkt observation av de skeenden som 

studeras samt intervjuer med de personer som varit med om händelseförloppet. Även Bryman (2006, s. 

70) skriver att en fallstudie vill kasta sken över ett enskilt fall i ett visst fokus medan en multipel 

fallstudie studerar fler än ett fall. Då uppsatsens syfte och frågeställningarna pekade mot en aktuell 

händelse, Skoghalls Bruks lansering av sin Facebooksida var fallstudie en lämplig metod att använda. 

Vidare, menar Case (2007), att fallstudier är bra strategier att använda eftersom mångfalden uppgifter 

kan samlas in med hjälp av en kombination av olika metoder. Fallstudier kan med fördel vinna på att 

ha datainsamlingar från olika metoder då den uppnår högre reliabilitet, som till exempel analyser av 

skrivna rapporter och dokument, observation, intervjuer etc. I denna uppsats har fyra olika metoder för 

datainsamling genomförts. Den första var att studera och analysera Skoghalls Bruks strategidokument 

för att få en helhetsbild av hur de har tänkt kommunicera med sin omvärld på Facebook. Utöver det 

gjordes en intervju med en informatör vid Skoghalls bruk som jobbar med Facebooklanseringen. 

Intervjun gjordes som komplement och garant för att något viktigt inte var förbisett i dokumentet samt 

för att få en djupare förståelse för hur strategin sett ut och vilka val som gjorts av ansvariga för 

lanseringen av Skoghalls Bruks Facebooksida. Den tredje datainsamlingsmetoden har utgjorts av 

en fokusgruppsintervju för att få kunskap om den primära målgruppens åsikter och värderingar om hur 

organisationer bör agera på Facebook. Till sist genomfördes en kvalitativ innehållsanalys på 

Facebooksidan när den hade lanserats för att se hur Skoghalls Bruks strategi föll ut och huruvida de 

höll sig till planen. 
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Yin (2006) tar upp två olika punkter som en fallstudie kan kritiseras på. Det första, tillika största 

problemet, med metoden kan vara om de individer som utför studien saknar den noggrannhet som 

krävs. Främst kan brister finnas i att de som utfört studien inte har varit tillräckligt systematiska. Det 

andra problemet med fallstudier är att det kan vara svårt att generalisera resultaten då fallstudier inte 

innehåller den mängden undersökningsenheter. 

Enligt Case (2007, s. 194) ligger mest fokus på kontexten i en fallstudie, dvs. det sammanhang ett fall 

befinner sig i. Även Merriam (1994, s. 30) (med hänvisning till Patton, 1985) beskriver den kvalitativa 

fallstudien som en önskan för att förstå det unika i en händelse, sett i sitt speciella sammanhang. Den 

unika situation som Skoghalls Bruk befann sig i när undersökningen påbörjades var ett starkt argument 

för att välja fallstudie som metod. Skoghalls Bruk befann sig i en tid av förändring i och med 

tillämpandet av Facebook i sitt PR-arbete. Enligt Wright och Hinson (2009, s. 8-9) är detta en 

förändring som ger dramatiska omställningar för en organisations PR-arbete. Skoghalls Bruk hade 

precis fått klartecken att lansera sin Facebooksida, planeringen var i full gång och lanseringsdagen inte 

alltför långt borta när denna studie initierades. 

Urval                                                                  

Urvalet av Skoghalls Bruk var ett så kallat bekvämlighetsurval. Enligt Trost (2005, s. 120) är den 

typen av urval ett icke slumpmässigt urval som innebär att ”man tar vad man råkar finna”. Genom 

tidigare kontakt med Skoghalls Bruk visste vi att de befann sig i denna situation och fann det 

intressant att följa utvecklingen från tankar och ideal, till strategi och till sist implementering och 

faktiskt utfall. 

Det fanns flera skäl till varför endast en organisation valdes att studeras. Dels önskade vi en djupare 

förståelse och kunskap om fenomenet vilket vi anser att vi fått genom att använda oss av flera 

datainsamlingsmetoder i ett specifikt fall. Hade vi studerat flera organisationer hade vi fått en kunskap 

på bredden istället för djupet. Vi var även begränsade av uppsatsens tidsram som var tio veckor. Det 

fanns därmed inte tid att leta upp fler organisationer som befann sig i en liknande situation som 

Skoghalls Bruk. 

Semistrukturerad intervju 

Som nämnt ovan studerades Skoghalls Bruks strategidokument. Detta följdes av en semistrukturerad 

intervju med en informatör på Skoghalls Bruk. Intervjun gjordes för att få svar på den första 

frågeställningen. Dessa två olika metoder för datainsamling valdes för att få så mycket information 

och kunskap som möjligt samt uppnå högre reliabilitet. 

Ett alternativ till att utföra en intervju skulle kunna ha varit etnografiska observationer. Detta skulle 

eventuellt ha genererat ett liknande resultat. Dock valdes intervju istället då detta inte är lika 
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tidskrävande som etnografiska observationer. Vidare hade vi ingen tidigare erfarenhet av detta sätt att 

samla in data, vilket vi hade av intervjuer. 

Urval 

Urvalet av intervjuperson var ett enkelt val eftersom det till största del var en person som arbetat med 

att ta fram en strategi för att kommunicera via Facebook. Att intervjua endast en person kan låta 

väldigt lite men enligt Kvale (1997) beror antalet informanter som ska intervjuas på hur många som 

behöver intervjuas för att få den informationen som behövs. Eftersom det var den intervjuade personen 

som var ansvarig för arbetet med Facebook vid Skoghalls Bruk fanns det ingen anledning att intervjua 

någon annan om ämnet då detta sannolikt inte hade tillfört något ytterligare. Vidare, menar Kvale 

(1997), att det kan bli svårt att generalisera och hitta likheter och skillnader om det är ett litet antal 

informanter som intervjuas. Men om antalet informanter är för stort kan det istället bli svårt att 

genomföra djupare tolkningar av intervjuerna. 

Genomförandet av intervjun 

Intervjun med informatören genomfördes i en möteslokal på Skoghalls Bruk och tog ca 45 minuter. 

Intervjun spelades in för att höja studiens metodologiska reliabilitet (Östbye, Helland, Larsen & 

Knapskog, 2003, s. 121). Intervjun var semistrukturerad vilket innebär att vi hade en intervjumanual 

(se bilaga 1) som bestod av ett antal övergripande frågor inom de huvudområden vi ville beröra under 

intervjun. Vi valde att ställa mer helhetsfrågor då informanten, enligt Ekström och Larsson (2000, s. 

55), förväntas ge ett samlat svar på en övergripande fråga. Vi eftersträvade att få en intervju som 

liknade mer ett samtal mellan olika parter snarare än en intervju där informanten känner sig utfrågad. 

Vi småpratade till exempel lite innan själva intervjun började för att samtliga parter skulle bli mer 

bekväma i situationen. Efter några bakgrundsfrågor styrdes samtalet in på frågor inom de ämnen vi 

sökte svar på. Informanten var en utåtriktad och pratsam person och det blev ett lättsamt samtal som 

kändes naturligt och otvingat. Genomförandefasen gick som planerat och alla frågor som fanns i 

intervjumanualen behövde inte ställas då informanten självmant och naturligt kom in på dessa 

ämnen. Hela intervjun transkriberades för att vi skulle vara helt säkra på att vi inte missat något 

viktigt. 

Fokusgruppsintervju 

För att få svar på tredje frågeställningen valde vi att göra fokusgruppsintervjuer. Wibeck (2000, s. 7) 

förklarar att fokusgruppsintervjuer innebär att en grupp människor samlas och under en begränsad tid 

får diskutera ett specifikt ämne med varandra. Diskussionen ska även ha en så kallad moderator, en 

slags samtalsledare, som kan styra in diskussionen på rätt spår om den tenderar att hamna utanför det 

fokuserade området. Enligt Trost (2005, s. 25-26) är en nackdel med fokusgruppsintervjuer att 

personer som är dominanta är de som pratar mest medan personer som är mer tillbakadragna inte 
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kommer till tals alls. För att undvika detta måste moderatorn försöka styra så att alla kommer till 

tals. Moderatorns roll är också att följa upp intressanta ”spår” under intervjuns gång. 

Vi skulle kunna ha valt att istället genomföra enskilda intervjuer och då ha genomfört ett flertal 

intervjuer med ett antal informanter. Dock ansåg vi att fokusgruppsintervjuer var en passande metod i 

denna studie för att få mer åsikter och värderingar på kortare tid. Vidare skulle även metoden att samla 

in data genom enkäter kunna ha varit möjlig. Vi gjorde dock den bedömningen att vi då hade behövt 

ställa mer specifika frågor och inte fått samma öppna och otvingade svar som vi förhoppningsvis fick 

genom fokusgruppsintervjuer. Det skulle också ha varit svårt att på förhand veta vilka frågor som 

skulle kunna vara adekvata att ställa i en enkät. Vi ville även ha möjligheten att vid behov kunna ställa 

följdfrågor för att på så sätt få en djupare förståelse för deras tankar. 

Urval 

Inom populationen ingår den primära målgruppen som Skoghalls Bruk riktar sig mot med sin 

Facebooksida. Gymnasieelever som läser teknisk eller naturvetenskaplig inriktig samt studenter inom 

den naturvetenskapliga och tekniska fakulteten. Den sekundära målgruppen är främst medarbetare vid 

Skoghalls Bruk men även allmänheten. Det urval som användes för deltagare i fokusgruppsintervjun 

var ett strategiskt urval. Detta innebär att deltagarna valdes med hjälp av egenskaper som till exempel 

man eller kvinna, olika åldrar, olika utbildningar och om de var aktiva Facebookanvändare. De 

Informanter som deltog i fokusgruppsintervjun blev slutligen sex kvinnor och två män i åldrarna 20 till 

26 år. Ur den primära målgruppen valdes studenter som läste naturvetenskapliga ämnen samt studenter 

som läste ingenjörsutbildningen för att fånga upp eventuella skillnader och förhoppningsvis olika 

tankar samt åsikter mellan dessa två grupper av studenter. Samtliga informanter var aktiva 

Facebookanvändare. 

Genomförande av intervjun 

Fokusgruppsintervjun genomfördes med en grupp á åtta deltagare och två moderatorer, då vi båda var 

närvarande. Fokusgruppsintervjun hölls på en neutral plats i en bekväm soffgrupp och genomfördes en 

lugn eftermiddag på Karlstads universitet. Intervjun tog ca en timme att genomgöra och hade en 

liknande struktur och genomförande som den första intervjun. I likhet med den första intervjun 

spelades även denna in med diktafon för att minska risken att vi skulle gå miste om något. Vidare 

började vi intervjun med att ”mjuka upp” informanterna. Fokusgruppsintervjun var även den 

semistrukturerad med några teman eller helhetsfrågor som riktlinjer (se bilaga 2). En samtalsliknande 

situation där informanterna skulle känna att de kunde uttrycka sina åsikter och ge öppna svar 

eftersträvades. 

De stora skillnaderna mellan fokusgruppsintervjun och intervjun med informatören på Skoghalls Bruk, 

var att fokusgruppsintervjun hölls efter att Facebooksidan hade lanserats samt att antalet deltagare i 

var större i fokusgruppsintervjun. Vidare fick vi styra fokusgruppsintervjun till en högre grad så att 



20 

 

alla deltagare fick komma till tals. Som tidigare nämnt är det en del personer som ofta är dominanta 

och en del personer som är lite mer tillbakadragna och så var fallet i denna intervju. Vi lyckades dock 

fördela ordet genom att fråga de personer som inte pratat särskilt mycket vad de hade för åsikter om 

den fråga som diskuterades. En annan skillnad var att vi valde att ta med stimulimaterial till 

informanterna i fokusgruppsintervjun i form av en dator med Facebook i webbläsaren. Det användes 

som ett sätt för informanterna att relatera till vad de tyckte var bra eller dåligt med vissa 

Facebooksidor. 

Efter att intervjun var slut genomfördes en transkribering samt bearbetning av resultatet för att kunna 

jämföra det med intervjun från Skoghalls Bruk och analysera dess skillnader och likheter. 

Kvalitativ innehållsanalys 

Enligt Holme och Solvang (1997) ger en kvalitativ innehållsanalys av ett material svar som förklarar 

betydelsen istället för att ge konkreta och uträknade svar. Vad som kännetecknar en kvalitativ 

innehållsanalys är att den är flexibel då det ofta går att ändra i upplägget under själva genomförandet. 

Ytterligare kännetecken för en kvalitativ innehållsanalys är att den resulterar i en beskrivning och 

förståelse samt ett stort intresse för sammanhang och struktur. Med kvalitativ innehållsanalys går 

forskaren in på djupet och intresserar sig för det avvikande. Vidare menar Kvale (1997) att målet med 

kvalitativ innehållsanalys är att ge förståelse och kunskap av ämnet som studerats. 

Insamling och bearbetning av data 

Datainsamlingen som försåg oss med data till den kvalitativa innehållsanalysen bestod av 

skärmdumpar
4
. Under de 14 första dagarna efter Skoghalls Bruks Facebooksida hade lanserats tog vi 

skärmdumpar på sidan varje dag runt kl. 14.00. På grund av tidsramen för hela studien valde vi att 

begränsa datainsamlingen till endast två veckor för att hinna göra en analys av materialet efteråt. Då vi 

hade samlat in våra data påbörjades analysen som genomfördes med hjälp av resultatet från de första 

datainsamlingarna. Detta gjordes för att granska och få svar på om Skoghalls Bruk följt sin strategi i 

verkligheten. Då vi endast följde sidan i två veckor hade vi i åtanke att Skoghalls Bruk kanske inte 

använde sig av samtliga idéer och strategier under just de två veckor som vi samlade in data. Vidare 

visste inte Skoghalls Bruk om att vi gjorde den här datainsamlingen då det skulle kunna ha påverkat 

det material vi fick in. Analysen av datainsamlingen presenteras i nästkommande kapitel. 

Metoddiskussion 

Då undersökningar involverar människor är det viktigt att tänka över vissa etiska aspekter som finns 

formulerade för att bland annat skydda människor från skadlig påverkan av forskning. Östbye m.fl 

                                                           
4
 Att ta skärmdumpar innebär att man tar ett slags fotografi på dataskärmen med hjälp av datorn. 
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(2003, s. 126) tar upp fyra olika huvudkrav som bör tänkas över när forskning bedrivs. Dessa fyra krav 

är: 

- Informationskravet innebär att forskaren informerar de deltagande om syftet med 

undersökningen samt informantens roll i det hela. Vid den första intervjun samt 

fokusgruppsintervjun informerades alla deltagande om vad intervjun var till för och vad C-

uppsatsen skulle komma att handla om. Genom att ge informanterna dessa uppgifter uppfyllde 

vi detta krav. 

- Samtyckeskravet syftar på att informanterna ska ha möjlighet att själva avgöra om de vill delta 

i undersökningen eller ej. Vidare måste de få information om vilka villkor som gäller för deras 

medverkan. Detta krav uppfylldes genom att alla som deltog i studien hade ett fritt val, de 

valde att frivilligt ställa upp i intervjuerna. 

- Konfidentialitetskravet innebär att den information som informanterna lämnar i 

undersökningen behandlas på ett sätt som verkar så att informanternas identitet är skyddad. 

Genom att inte nämna någon informant vid namn eller lämna övriga uppgifter i uppsatsen som 

gör att enskilda personer kan spåras uppfyller vi detta krav. Till exempel täckte vi över namn 

och bilder på personer på skärmdumparna som presenteras i Resultat och analys-kapitlet. 

- Nyttjandekravet syftar till att den information som samlats in i studien endast används till det 

bestämda syftet. Det material vi samlat in kommer endast att användas till att besvara syftet 

och frågeställningarna i uppsatsen och på det viset uppfylls även detta krav. Efter att uppsatsen 

är godkänd kommer data att förstöras. 

Vad som även är viktigt är att en undersökning innehar en tillfredsställande grad av validitet. Validitet 

kan på ett förenklat sätt förklaras som att forskarna undersöker det som är avsett att undersökas 

(Östbye m.fl., 2003, s. 40). Då vi genom hela uppsatsprocessen har arbetat med studiens syfte och 

frågeställningar i ständig åtanke avvek vi aldrig från det som skulle undersökas. Vi befann oss aldrig i 

några utsvävande spår som inte kunde kopplas till syftet vilket medfört att vi har en relativt hög 

validitet i vår uppsats. Alla frågor som ställdes till informanterna var utformade och direkt 

konstruerade utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Östbye m. fl. (2003, s. 121) skriver om 

ekologisk validitet. Begreppet avser vilken kontroll forskaren eller vilken påverkan bandspelaren har 

på informanternas förmåga att svara sanningsenligt och öppet på de frågor som ställs. Innan 

intervjuerna genomfördes ställde vi oss frågan; kan vi som intervjuare eller det faktum att intervjuerna 

ska spelas in påverka informanternas svar? För att undvika att detta skulle ske började vi intervjuerna 

med, som nämnts tidigare, att ”mjuka upp” informanterna med lite småprat innan själva intervjuerna 

startades. Detta var ett försök till att skapa ett gemensamt förtroende i samtalet. Vidare ledde detta till 

att de förhoppningsvis kände sig trygga i inspelningssituationen. Naturligtvis är det svårt att utesluta 

att en intervjuareffekt kan ha påverkat vårt resultat men vi har ändå försökt att minska en eventuell 

effekt av detta.  
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Något mer som är viktigt i en undersökning är reliabilitet som handlar om hur tillförlitlig 

undersökningen är. Kan den genomföras av andra personer vid ett senare tillfälle men ändå få ett 

liknande resultat? Östbye m.fl. (2003) menar att kvantitativa studier ofta har en högre reliabilitet än 

kvalitativa studier. Kvale (2007) förklarar detta på ett logiskt sätt med att informanterna ofta ändrar 

sina svar från intervju till intervju samt ger olika svar till olika intervjuare och på så vis blir 

reliabiliteten lägre vid kvalitativa studier. Med största sannolikhet skulle inte resultaten bli densamma 

om någon annan utförde de kvalitativa studierna som vi har utfört i vår fallstudie, därför skulle det 

vara svårt att veta vilket av resultaten som är de mest tillförlitliga. 

Vidare menar Ekström och Larsson (2000, s. 63) att den tionde intervjun inte ser likadan ut som den 

första intervjun som görs i en studie eftersom intervjuaren längs vägen har fått mer kunskaper och 

erfarenheter som kan leda till nya infallsvinklar. Detta var inget problem som vi stötte på eftersom det 

endast genomfördes en intervju med Skoghalls Bruks informatör samt en fokusgruppsintervju. Om vi 

istället hade valt att genomföra intervjuer med en person i taget ifrån den primära målgruppen kunde 

detta problem ha uppstått. Dock kan sammansättningen av informanter i vår fokusgrupp ha påverkat 

resultaten men det är svårt att uttala sig om hur den påverkan har tett sig. 

Att generalisera innebär att resultaten från en enskild forskning eller studie ska kunna ge kunskap om 

mer generella förhållanden. Till exempel vid studier av enskilda organisationer vill forskaren kunna 

överföra den kunskap som en studie givit till andra liknande organisationer. Det måste dock finnas en 

grund för att påstå att något gäller generellt sett, det är inte som i vardagen där vi uttalar oss i generella 

termer utan att ha riktigt stöd för det som sägs. Vardagliga generaliseringar leder ofta till förutfattade 

meningar och fördomar (Ekström & Larsson, 2000, s. 15-16). De metoder som använts i vår fallstudie 

kommer inte att kunna göra studien statistisk generaliserbar. Men de kan eventuellt göra studien 

teoretiskt generaliserbar på det viset att organisationer och företag som liknar Skoghalls Bruk samt har 

samma syfte med sin Facebooksida till en viss del kommer att kunna ha användning av det resultat vi 

har fått fram. Men en organisation med ett annat syfte som till exempel att sälja produkter kommer 

sannolikt inte ha särskilt stor användning av våra resultat. 

Sammanfattningsvis har datainsamlingarna genererat ett material med en hög trovärdighet och 

validitet för syftet. Vidare har data samlats in på ett etiskt försvarbart sätt. 
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Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultaten från samliga datainsamlingar genom att besvara de tre 

frågeställningarna. Först presenteras resultatet från analysen av Skoghalls Bruks strategidokument 

samt resultatet från intervjun med Skoghalls Bruks informatör och ämnar besvara frågeställning 

nummer ett; hur ser organisationens strategiska plan ut för att kommunicera på Facebook? Sedan följer 

resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen som syftar till att besvara frågeställning nummer två; 

följer organisationen sin strategiska plan efter att Facebooksidan har lanserats? Sist presenteras 

resultaten från fokusgruppsintervjun som ämnar besvara frågeställning nummer tre; vad är den primära 

målgruppens attityder och tankar om hur organisationer bör agera på Facebook? 

Strategidokument och intervju 

De första datainsamlingarna genomfördes med hjälp av en analys av Skoghalls Bruks 

strategidokument samt en intervju med informatören på Skoghalls Bruk. Syftet var att försöka få 

djupare kunskaper om hur de har tänkt kring sin strategi samt finna svar på första frågeställningen; 

Hur ser organisationens strategiska plan ut för att kommunicera på Facebook?  

Facebooksatsningens syfte och mål 

Informatören på Skoghalls Bruk berättade att det övergripande målet med denna satsning är i 

slutändan att kunna rekrytera ny personal. Syftet är att skapa relationer till människor i många olika 

faser i deras liv. ”Vi är då med i många olika sammanhang” säger informanten och berättar att de har 

över 2 000 studiebesökare och över 100 praktikanter varje år. De har även arrangerat tjejkvällar på 

bruket och har öppna guidade turer för allmänheten under sommaren. Vidare berättar informatören 

även att Skoghalls Bruk sitter med i utbildningsråd för olika gymnasieskolor i Karlstad med omnejd 

och de sponsrar skolprojekt samt många olika slags föreningar. 

Strategidokumentet presenter en punktlista med syfte och mål för Facebooksatsningen, några av dessa 

punkter var; 

- Skapa en dialog och bygga relationer med elever, studenter och lärare som har varit här på 

studiebesök och praktik 

- Öka medvetenheten om och intresset för Skoghalls Bruk 

- Visa att vi är en attraktiv arbetsgivare 

- Nå ut till människor som vanligtvis inte använder sig av de traditionella medierna 

- Locka fler besökare till Skoghalls Bruks webbplats 

- Stärka varumärket 

- Skapa delaktighet och engagemang hos våra medarbetare 
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Enligt strategidokumentet kommer Facebooksidans statistik följas upp efter ett halvår. De vill då att 

sidan kommer ha mer än 1 000 ”gillande” Facebookanvändare, att antalet besökare på Facebooksidan 

ska öka från månad till månad samt att datatrafiken på deras webbplats ska öka från månad till månad. 

Anledningen till varför de ville börja kommunicera via Facebook var på grund av saknaden att kunna 

föra en dialog med målgrupperna. Den information som finns på deras webbplats är statisk, menar 

informatören, och bidrar inte till att skapa dialog. ”Genom Facebook kan vi få till en snabb dialog med 

korta, snabba meddelanden. Detta blir den stora skillnaden jämfört med vår hemsida”. Informatören 

tyckte att eftersom fler inom organisationen skulle vara aktiva och skriva på Facebooksidan skulle det 

bli mer levande än den statiska webbplatsen. 

 Målgruppen 

Att finnas på Facebook är ännu ett sätt för Skoghalls Bruk att synas och skapa bra relationer till sina 

målgrupper. Skoghalls Bruks strategidokument presenterar att den primära målgruppen är elever, 

studenter och lärare i kommunerna Forshaga, Hammarö och Karlstad. Gymnasieungdomar som läser 

naturvetenskapliga och tekniska ämnen, samt studenter som läser ingenjörsutbildningar och 

naturvetenskapliga inriktningar är de grupper som det läggs mest fokus på. För tillfället kommunicerar 

de med dessa målgrupper främst genom studiebesök och praktik, men även genom olika 

skolevenemang, till exempel Teknikåttan, Energiutmaningen, Hotspot, Entreprenör 3.0 m.m. Deras 

sekundära målgrupp för Facebooksidan är medarbetare på Skoghalls Bruk och även allmänheten.  

Planeringsfasen 

Lanseringen av Facebooksidan sker i samband med Stora Ensokoncernens nya koncept och grafiska 

riktlinjer för ”Rethink”, berättar informatören på Skoghalls Bruk. Stora Enso lanserar även samtidigt 

sin officiella YouTube-kanal. ”Så det är väldigt mycket ’Rethink’ nu och vår Facebooksida stämmer 

in med det Stora Enso vill och det vi vill, att vara nytänkande”. Men det var inte lätt att sätta projektet 

i rörelse, enligt informatören, då de kände att de var redo för detta redan i maj 2010. Men i en stor 

koncern kan beslutsfattande dra ut på tiden. ”För oss är det här helt nytt och då är det många som är 

rädda och oroliga. Men många säger även att vi måste vara modiga och att vi måste testa. Om det inte 

går bra får vi väl lägga ned sidan”. Vidare berättade informatören att de nu hade lyckats förankra 

denna idé i alla olika led genom organisationen och kände att de nu hade det stöd och tillstånd de 

behövde för att lansera Facebooksidan. 

Informatören berättade att de egentligen inte visste så väl vad målgruppen skulle komma att tycka om 

deras Facebooksida, men hon hoppades att innehållet skulle bli intressant för målgruppen och att de 

ska vilja kommentera. De vill till exempel att eleverna ska gå in och kommentera på deras sida efter att 

de har varit på ett studiebesök, men de vet inte hur pass aktiva deras målgrupper egentligen vill vara 

eller hur intressant de tycker att Skoghalls Bruk är. 
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 Hur ska satsningen genomföras? 

De ansvariga för Facebooksatsningen planerade att det framförallt skulle vara tre personer som skulle 

vara aktiva och skriva inlägg på Facebooksidan. Strategidokumentet visar att alla besökare på 

Facebooksidan kan göra inlägg och kommentera. ”Vi kände att vi öppnade upp för en bättre dialog om 

vi öppnade upp så alla kunde göra inlägg” säger informatören på Skoghalls Bruk. Hon påpekade även 

att många företag har ”closed wall” när de börjar kommunicera på Facebook. Efter att sidan har varit 

publicerad på Facebook i ungefär ett halvår har de tänkt göra en utvärdering med hjälp av de 

Facebookanvändare som ”gillar” sidan för att kunna se vad de gör bra och vad de kan förbättra. 

Arbetet med Facebooklanseringen har tagit tid men de har då fått tillfälle att verkligen utarbeta sin 

strategiska kommunikationsplan, menar informatören. Enligt strategidokumentet har de planerat att 

göra max tre inlägg i veckan och målsättningen är att de ska svara på alla kommentarer samma dag 

eller dagen därpå. ”Det kommer inte vara något corporate-snack, utan väldigt lokalt för just Skoghall, 

på svenska. Det kommer bli väldigt informellt då Facebook inte är gjort för långrandiga 

företagstexter” säger informatören. Vidare visar strategidokumentet att vid varje inlägg de publicerar 

ska de tänka efter vad de tror att läsarna vill veta, känna samt göra. De planerar även att använda sina 

”gillande” Facebookanvändare för att tycka till om saker som de gör eller planerar att göra, till 

exempel utseendet på deras nya logo. Strategidokumentet beskriver även att Skoghalls Bruk kommer 

uppmana sina praktikanter och semestervikarier att vara aktiva på Facebooksidan genom att publicera 

egna inlägg. 

”Det finns ingen brist på idéer, vi är mer oroliga för att vi kommer pumpa ut för mycket”, säger 

informatören på Skoghalls Bruk, ”Det viktigaste är att allt måste ha ett värde för målgruppen, så att det 

inte blir en massa saker som vi tycker är bra men så kanske ingen annan tycker det så att de väljer att 

sluta ’gilla’ oss. Vi ska blanda sådant som de har nytta av med sådant som vi vill att de ska veta om 

oss. Försöka hitta en bra avvägning”. 

 Vad ska Facebooksidan innehålla? 

Innehållet som är tänkt att publiceras på Facebooksidan är av varierat slag enligt dokumenten samt 

intervjun, dessa punkter är en del av det innehållet: 

- Tävlingar, till exempel för Facebookanvändarna att vara med att tävla om biobiljetter genom 

att ”gilla” deras Facebooksida 

- Använda ett verktyg som Facebook erbjuder, ”pole votings”, ett röstningsverktyg där 

Skoghalls Bruk kan publicera till exempel en fråga där Facebookanvändarna sedan kan rösta 

- Skapa evenemang på Facebook där användarna kan välja att delta eller ej 

- Använda mycket bilder och film 

- Skriva om skolevenemang som Skoghalls Bruk deltar i för att visa att de vill gärna vara med i 

olika evenemang 
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- Skriva om hur skolor kan nyttja Skoghalls Bruk i sin utbildning, till exempel genom att hämta 

gratis kartong, komma på studiebesök eller finna praktikplatser till sina elever 

- Skriva om annonser lediga jobb på Facebooksidan som finns att söka 

- Skriva om annonser för examensarbete 

- Länka in artiklar som publicerats i media om Skoghalls Bruk 

- Visa pressmeddelanden som kan kopplas till målgruppen 

- Länka till uppdaterade sidor på deras webbplats 

- Skriva roliga fakta och jämförelsetal om Skoghalls Bruk, till exempel ”Visste du att…” 

- Berätta om rekryteringsprocessen på bruket, speciellt för semestervikarier som vill veta om de 

fått jobbet eller inte, då personalavdelningen får väldigt mycket frågor, mail och telefonsamtal 

om detta 

- Tipsa om vad man kan tänka på när man vill söka jobb på bruket, visa vilka olika karriärvägar 

som finns 

- Berätta om de olika slags jobb som finns på bruket och visa exempel på det nästa varje månad 

genom bilder osv. 

- Skriva om de fritidsaktiviteter de sysslar med, till exempel sponsring av föreningar och peppa 

folk till att söka pengar ur de olika fonder som finns, och skriva om de evenemang som ordnas 

av deras fritidsförening 

- Lyfta fram miljöfrågor och berätta om hur de jobbar med dessa 

- Skriva om skolklasser som har varit på studiebesök samt publicera bilder från besöket  

Analys  

Det torde vara fördelaktigt att ha forskningsbaserade ideal som grund att utgå från när PR-utövare 

skapar kommunikationsstrategier. Vi har undersökt vilka ideal Skoghalls Bruk använder sig av när de 

har skapat sin strategi att kommunicera med sina intressenter på Facebook. 

Från strategidokumentet och samtalsintervjun kan vi urskilja att Skoghalls Bruk har haft god tid på sig 

att planera och utveckla sin strategi för att få det resultat de siktar på. Detta är något de har tänkt på 

mycket och länge. De har tänkt igenom vad för slags material som ska publiceras och hur ofta de ska 

publicera och till vilka de ska publicera materialet. 

Fem punkter om att vara social via sociala medier 

Vi har analyserat den strategiska kommunikationsplanen, utifrån dokumentet och den kompletterande 

intervjun, enligt Kaplan och Haenleins (2010) fem punkter om hur företag bör vara sociala via sociala 

medier.  

Första punkten, var aktiv, har de planerat att följa väl. Att publicera tre inlägg per vecka, att alltid 

svara samma dag på en kommentar eller dagen efter är bra argument för att vara aktiva. 
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Andra punkten, att vara intressant, är en svår punkt att analysera eftersom människor tycker olika om 

vad som är eller inte är intressant. Det är svårt att vara intressant för alla läsare, men här handlar det 

om att rikta sig till specifika målgrupper vilket Skoghalls Bruk har gjort. Om målgrupperna tycker det 

är intressant eller inte kommer de förmodligen få svar på då de har tänkt göra en utvärdering efter att 

sidan har funnits på Facebook i ca ett halvår. I intervjun med Skoghalls Bruks informatör berättade 

hon att om det blir dåligt med aktivitet på Facebooksidan från målgruppens håll kommer de börja 

fundera över hur det de publicerar kan bli mer intressant. 

Tredje punkten är att vara ödmjuk. Det är svårt att analysera graden av ödmjukhet från Skoghalls 

Bruk, men eftersom de hade så pass lång tid på sig att fundera över sina strategier innan 

Facebooksidan lanserades så märker vi att de inte kastade sig handlöst in i Facebookvärlden. 

Fjärde punkten, var oprofessionell, verkar de ha tänkt på till viss del. Informatörens kommentar 

”Facebook är inte gjort för långrandiga företagstexter” visar även att de har tänkt på att ”långrandiga 

företagstexter” är för professionella för att passa på Facebook. Goisseaux och Moran (2010) menar att 

organisationer måste vara sociala i sitt budskap och i tilltalet när de kommunicerar via sociala medier. 

Att vara mer ”social”, som de beskriver det, innebär att vara mindre professionell. Goisseaux och 

Moran skriver att organisationers budskap i sociala medier behöver utformas som om de förmedlas till 

en vän, man ska alltså inte mala på med det som informantören kallar ”corporate-snack”. Denna 

kommentar kan då tolkas som att de tänker vara oprofessionella och mer sociala. 

Femte och sista punkten, var ärlig, är en punkt som är svår att analysera med hjälp av 

datainsamlingarna från strategidokumentet och intervjun då en utomstående inte kan avgöra vad som 

är sanningsenlig information. Det finns dock inget som tyder på att de kommer att publicera falsk 

information på sin Facebooksida.  

Kommunikationsformer 

För att kunna urskilja vilka olika former av kommunikation Skoghalls Bruk har tänkt använda har vi 

skapat kommunikationskategorier där vi kan dela upp Skoghalls Bruks lista med de olika inläggen de 

har tänkt göra på Facebook. Denna indelning av inläggen genomfördes på grund av att det skulle bli 

lättare att jämföra med det som faktiskt publicerades på Facebooksidan. De fyra kategorierna som 

identifierats är aktiveringskommunikation, imagekommunikation, rekryteringskommunikation och 

nyhetskommunikation. 

Inom aktiveringskommunikation finns de punkter i Skoghalls Bruks lista som uppmanar 

Facebookanvändarna att utföra en handling; 

- Publicera tävlingar, till exempel ”Tryck på ’Gilla’-knappen och ’gilla’ oss innan 5e maj för att 

vara med i utlottningen av 50 biobiljetter” 
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- Publicera omröstningar med hjälp av verktyget ”Pole votings” där Facebookanvändarna kan 

rösta i en fråga som Skoghalls Bruk publicerar 

- Publicera evenemang som användarna kan välja att delta i eller ej genom att klicka på ”Jag 

kommer”- eller ”Jag kommer ej”-knappar 

- Skriva om hur skolor kan nyttja Skoghalls Bruk i sin utbildning, till exempel genom att hämta 

gratis kartong, komma på studiebesök eller finna praktikplatser till sina elever 

Inom imagekommunikation finns inlägg som Skoghalls Bruk använder för att stärka sin image; 

- Publicera roliga fakta om Skoghalls Bruk, till exempel att var sjätte vätskekartongförpackning 

i världen är gjord av kartong från Skoghalls Bruk 

- Publicera information om fritidsaktiviteter som Skoghalls Bruk sponsrar genom olika fonder  

- Publicera information om hur de jobbar med diverse miljöfrågor 

Inom rekryteringskommunikation finns inlägg som handlar om de jobbmöjligheter som finns på 

Skoghalls Bruk; 

- Publicera annonser om lediga jobb 

- Publicera annonser om examensarbeten 

- Publicera fakta om de olika jobb som finns på Skoghalls Bruk 

- Publicera information om rekryteringsprocessen och tips om vad man ska tänka på om man 

vill söka jobb på Skoghalls Bruk 

Inom nyhetskommunikation finns inlägg som presenterar just nyheter och annan information som 

Skoghalls Bruk vill presentera för målgruppen; 

- Publicera information om de skolevenemang som Skoghalls Bruk medverkar i 

- Länka in artiklar som skrivits i media om Skoghalls Bruk 

- Publicera pressmeddelanden som är kopplade till målgruppen 

- Skriva om skolklasser som har varit på studiebesök samt publicera bilder från besöket  

- Länka till uppdaterade sidor på Skoghalls Bruks webbplats 

Vidare kan dessa kommunikationsformer delas in i två huvudkategorier, presentation och interaktion, 

huruvida kommunikationsformerna innehåller strategier som presenterar information eller uppmanar 

Facebookanvändarna att aktivera sig. Den första kommunikationsformen, aktiveringskommunikation, 

uppmanar Facebookanvändarna att utföra en handling, ofta i form av att trycka på en knapp. Den 

kvalificerar sig då under huvudkategorin interaktion. Resterande kommunikationsformer innehåller 

enbart information som ska presenteras och kvalificerar sig då till den andra huvudkategorin 

presentation. Huruvida dessa två huvudkategorier kan leda till dialog mellan Skoghalls Bruk och deras 

målgrupp analyseras i nästa stycke. 
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Eventuella brister i planeringen 

Det finns ett glapp i Skoghalls Bruks strategiska kommunikationsplan, på vilket sätt tänker de skapa 

en dialog? Informatören på Skoghalls Bruk lägger extra vikt vid att de kommer kunna föra en dialog 

med sina målgrupper genom sin Facebooksida, vilket även Wright och Hinsons (2009) forskning tyder 

på är en stor fördel med sociala medier. De flesta inlägg de har tänkt publicera placeras i 

huvudkategorin presentation och visar inte någon direkt uppmaning till dialog. Resterande inlägg som 

kvalificerar sig i den andra huvudkategorin interaktion uppmanar mest till enkla handlingar, som att 

trycka på en knapp på deras Facebooksida. Inte heller denna interaktion mellan Skoghalls Bruk och 

deras målgrupp visar på direkt uppmaning till dialog. Kommunikationsformerna som finns i deras plan 

tenderar då att generera innehåll på Facebooksidan som snarare leder till en monolog än den tänkta 

dialogen, då det mesta är presentation av information.  

Dock finns inga enkla recept för vad som skapar engagemang hos användarna och föranleder aktivitet. 

Eftersom det finns en kommentarfunktion på alla inlägg på Facebook kan användarna välja att 

kommentera vad som helst, även sådant som inte bjuder in till dialog. 

Att försöka kategorisera vilken PR-modell Skoghalls Bruks strategiska kommunikation liknar leder 

till The two-way symmetric model då de vill skapa dialog med målgruppen och lära sig av dem. Men 

som tidigare nämnt finns risken att de kommer få en monolog som passar bättre på deras webbplats. 

De kan då hamna i en liknande fallgrop som Grunig (2009) har identifierat. Skoghalls Bruk kan alltså 

komma att tillämpa samma strategier på Facebook som de använder i andra kommunikationskanaler, 

till exempel i sina pressmeddelanden och på sin webbplats.  
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Kvalitativ innehållsanalys av Facebooksidan 

När vi sedan skulle undersöka om Skoghalls Bruk följde sin strategi efter att Facebooksidan hade 

lanserats, gjorde vi en kvalitativ innehållsanalys av sidan. Vi följde aktiviteten på Facebooksidan och 

gjorde skärmdumpar på sidan klockan 14.00 varje dag under två veckor. Därefter analyserade vi 

innehållet med hjälp av resultatet från de första datainsamlingarna för att se hur väl det stämde 

överens.  

Återkommer kommunikationsformerna? 

På bilderna nedan visas exempel på Facebookinlägg där tidigare nämnda kommunikationsformer 

återkommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Exempel på rekryteringskommunikation 

Bild 2: Exempel på imagekommunikation 
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På bilderna 1-4 finns exempel på alla de kommunikationsformer som finns definierade under analysen 

av strategidokumentet och intervjun. Rekryteringskommunikation, imagekommunikation, 

nyhetskommunikation och aktiveringskommunikation. På bild 1 har Skoghalls Bruk presenterat 

information om ett ledigt jobb som finns att söka, det kan då klassas som rekryteringskommunikation. 

Bild 2 visar ett exempel på imagekommunikation där Skoghalls Bruk vill skapa förtroende hos sin 

målgrupp genom att förmedla att de tar ett miljöansvar. På bild 3 finns ett exempel på 

aktiveringskommunikation som Skoghalls Bruk ville använda som ett sätt att få fler ”gillare” av 

Facebooksidan, enligt strategidokumentet. På sista bilden, bild 4, finns ett exempel på 

nyhetskommunikation där Skoghalls Bruk presenterar en vinnare av en tävling som skedde under 

HotSpot, Karlstads universitets arbetsmarknadsmässa. En slutsats kan dras att Skoghalls Bruk 

lyckades publicera det material som fanns med i planen under de två första veckorna efter lansering. 

Vad gick/gick inte som planerat? 

Punktlistan med målen för Facebooksidan som återfinns i Skoghalls Bruks strategidokument, 

presenteras här igen för att lättare kunna jämföras med det faktiska utfallet; 

Bild 1: Exempel på rekryteringskommunikation 

Bild 2: Exempel på imagekommunikation 

Bild 3: Exempel på aktiveringskommunikation 

Bild 4: Exempel på nyhetskommunikation 

Bild 2: Exempel på imagekommunikation 
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- Skapa en dialog och bygga relationer med elever, studenter och lärare som har varit här på 

studiebesök och praktik 

- Öka medvetenheten om och intresset för Skoghalls Bruk 

- Visa att vi är en attraktiv arbetsgivare 

- Nå ut till människor som vanligtvis inte använder sig av de traditionella medierna 

- Locka fler besökare till Skoghalls Bruks webbplats 

- Stärka varumärket 

- Skapa delaktighet och engagemang hos våra medarbetare 

Den kvalitativa innehållsanalysen kan dock inte besvara alla dessa punkter, till exempel hur 

medvetenheten och intresset har ökat för Skoghalls Bruk eller hur de har nått ut till människor som 

vanligtvis inte använder sig av de traditionella medierna. Eftersom datainsamlingen gjordes under 

enbart två veckor finns även risken att Skoghalls Bruk inte har hunnit genomföra alla de planer och 

mål de har satt upp. Men de punkter som kan analyseras genom den kvalitativa innehållsanalysen är 

om Skoghalls Bruk visar sig som attraktiv arbetsgivare och om de skapar en dialog med sin primära 

målgrupp. 

Ytterligare strategier för hur Skoghalls Bruk skulle kommunicera på Facebook var följande: 

- Antalet inlägg per vecka som skulle publiceras och hur fort inlägg/kommentarer besvaras 

- Att Skoghalls Bruk tänker uppmana sina praktikanter och semestervikarier att vara aktiva på 

Facebooksidan  

- Att tilltalet på sidan skulle vara informellt och att inga ”långrandiga” företagstexter skulle 

publiceras 

Observera att alla strategier från resultatet av strategidokumentet och intervjun med informatören inte 

kommer analyseras i detta avsnitt. Insamlingen av data för den kvalitativa innehållsanalysen gjordes 

under enbart två veckor och Skoghalls Bruk har inte använt alla strategier under de första två veckorna 

som gick, då vissa är inplanerade att ske under en viss månad under det första halvåret. Som tidigare 

nämnt var vi på grund av tidsramen tvungna att begränsa oss till att samla in data under två veckor för 

att ha tid att analysera materialet.  

Antal inlägg och snabb respons 

Skoghalls Bruk planerade att göra tre inlägg i veckan, vilket de lyckades med. Första veckan gjordes 

fyra, respektive tre inlägg den andra veckan. De lyckades även med att besvara frågor och 

kommentarer samma dag som de skrevs eller dagen därpå. Nedan visas ett exempel på ett tillfälle då 

Skoghalls Bruk var snabba att besvara ett inlägg: 
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Använda sig av ambassadörer 

Skoghalls Bruk planerar även att använda sig av ambassadörer då de tänker uppmana sina praktikanter 

och semestervikarier att vara aktiva på Facebooksidan. På nedanstående skärmdump finns ett exempel 

på hur de har genomfört detta. Den andra kommentaren är gjord av praktikanten som inlägget handlar 

om. 

 

 

En attraktiv arbetsgivare 
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Datainsamlingen visade att Skoghalls Bruk hade publicerat flera inlägg där de presenterade olika 

tjänster som fanns på bruket och vilka lediga jobb som kunde sökas. Detta visar att de har följt upp 

strategin och försökt visa sig som en attraktiv arbetsgivare. Huruvida målgruppen uppfattar dem som 

en attraktiv arbetsgivare är något som inte kan analyseras från datainsamlingen till den kvalitativa 

innehållsanalysen. Nedan finns ett exempel på en annons om ett ledigt jobb: 

 

Tilltalet på Facebooksidan 

Informatören på Skoghalls Bruk talade under intervjun om att de inte skulle skriva ”långrandiga 

företagstexter”, då detta material inte är lämpligt på Facebook. Datainsamlingen visade bland annat en 

längre text som finns förkortad på Bild 2, sid.30. Texten innehöll 91 ord som beskrev Stora Enso och 

Skoghalls Bruk, tog upp deras miljöfrågor och introducerade även ett filmklipp. Då detta var det enda 

Facebookinlägget under de första två veckorna som behandlade Skoghalls Bruk som företag, kan en 

slutsats dras att de höll fast vid beslutet att inte publicera ”långrandiga företagstexter”.  

Informatören på Skoghalls Bruk berättade även under intervjun att tilltalet i Facebookinläggen skulle 

vara informellt och väldigt lokalt för Skoghall. Vad som definieras som ”informellt” tilltal är svårt att 

avgöra då detta är relativt och varierar beroende på vem som analyserar.  

Dialog 

Strategidokumentet beskrev att ett mål med Facebooksidan vara att skapa dialog. I analysen av 

Skoghalls Bruks strategidokument och intervjun med informatören på Skoghalls Bruk, framgick att tre 

av fyra kommunikationsformer de tänkte använda var olika former av presentationer av information 

som tenderade att leda till en monolog. Det finns inga enkla recept för lyckad dialog och vad som 

skapar engagemang hos användarna och föranleder aktivitet. Då det finns en kommentarfunktion på 

alla inlägg på Facebook kan användarna välja att kommentera vad som helst, trots eventuell avsaknad 

av explicit frågekonstruktion. 

Vad som kan urskiljas ur den kvalitativa innehållsanalysen var att de följt och använt sig av de fyra 

kommunikationsformer som tidigare har presenterats och därmed använt sig av både presentation och 
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interaktion. Då både presentationsinlägg och interaktionsinlägg har fått kommentarer och inte fått 

kommentarer från Facebookanvändare visar detta hur komplext det är att ”bjuda in till dialog”.  

Nedan visas en skärmdump av ett inlägg där Skoghalls Bruk uppmanar Facebookanvändarna till 

handling, att komma med förslag på vad de vill ha för info på Facebooksidan, dock innehåller inlägget 

ingen explicit frågekonstruktion. Inlägget fick ingen respons: 

 

 

 

 

Nedan visas en skärmdump av ett annat inlägg som är ren presentation av information men som ändå 

lockade några Facebookanvändare att kommentera: 

 

Sammanfattningsvis har den kvalitativa innehållsanalysen visat att Skoghalls Bruk följer sin plan för 

att kommunicera på Facebook. Även den kvalitativa innehållsanalysen visar att deras kommunikation 
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med sin omvärld ligger i linje med Grunig och Hunts PR-modell The two-way symmetric model, 

Skoghalls Bruk försöker skapa dialog med målgruppen och vill ta lärdom av deras tankar och åsikter. 

Huruvida de har lyckats skapa en dialog med sin omvärld på Facebook är svårt att analysera. På sidan 

finns några inlägg som har fått respons från Facebookanvändare och några inlägg som inte har fått 

respons. Även om inläggen har fått respons, har de då lyckats skapa dialog? Goisseaux och Moran 

(2010) menar att den sociala processen ska vara samskapande och att organisationer måste ge, ta, dela 

med sig, hjälpa, möjliggöra och förstärka. Då mycket av Skoghalls Bruks Facebookinlägg är 

presentation av information kan det ifrågasättas hur väl de genomför sin egen sociala process på 

Facebook. 

En annan reflektion över responsen på Facebooksidan är; hur mycket av det är skrivet av deras 

primära målgrupp? Då även medarbetare uppmanades att vara aktiva på sidan blir det svårt att avgöra 

vem som är upphovsman till responsen på sidan, eftersom det inte syns om Facebookanvändaren som 

har kommenterat eller skrivit ett inlägg är anställd på Skoghalls Bruk eller är del av deras primära 

målgrupp. Falkheimer och Heide (2007) menar att externa kommunikationssatsningar påverkar även 

den interna kommunikationen, de kallar det för integrerad kommunikation.  
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Fokusgruppsintervju 
Den sista datainsamlingen som genomfördes var en fokusgruppsintervju med åtta studenter som 

studerade inom den naturvetenskapliga och tekniska fakulteten på Karlstads universitet. Syftet med 

fokusgruppsintervjun var att försöka få svar på den tredje frågeställningen; Vad är den primära 

målgruppens attityder och tankar om hur organisationer bör agera på Facebook? 

Företag/organisationer på Facebook 

Alla i fokusgruppen var aktiva Facebookanvändare. Alla konstaterade att de ”gillade” flera 

företagssidor och den främsta anledningen var att de var kunder till de företagen. Det var alltså primärt 

konsumentinriktade sidor som ”gillades” i fokusgruppen. Sekundärt ”gillade” de Facebooksidor som 

tillhörde organisationer de hade kontakt med på annat sätt, till exempel Karlstadbuss, Karlstad 

kommun samt Karlstads universitet. Men de ”gillade” även företag som de kunde tänka sig att jobba 

för eller ha kontakt med under studietiden. Under detta samtalsämne var det flera ur fokusgruppen som 

nämnde Skoghalls Bruk och att de ”gillade” deras Facebooksida för att de till exempel kunde tänka sig 

skriva examensjobb för Skoghalls Bruk eller ha praktik där. Ingen i gruppen hade en negativ 

inställning till att organisationer och företag befinner sig på Facebook. 

Facebookinlägg 

Informanterna tyckte att det var viktigt hur ofta företagen uppdaterar sina sidor. En av deltagarna i 

fokusgruppen berättar:  

”De behöver inte uppdatera varje dag eller varje timme utan det är bättre om de 

uppdaterar lite då och då för då tror jag folk läser hellre än att det hela tiden kommer 

information. Och en del av de inläggen får gärna vara lite mindre seriösa då, men inte 

alla”.  

Vidare berättar en annan av informanterna ur gruppen:  

”Jag tycker inte de ska skriva för mycket inlägg för om det är någon som spammar min 

logg med för mycket så tar jag bort dem till slut”. 

Deltagarna i fokusgruppsintervjun ansåg att det är väldigt bra och roligt när företag anordnar tävlingar 

på Facebook, flera ur gruppen hade både vunnit priser eller hade kompisar som hade vunnit priser 

genom tävlingar som anordnats på Facebook. Vidare var det även bra när företag skapar evenemang 

på Facebook, en ur gruppen beskriver:  

”Det är kul när företag bjuder in till evenemang på Facebook för man kan se vilka som 

ska delta och vilka som inte ska delta, och efter det är klart kan man se kort och annat 

ifrån evenemanget på ett och samma ställe”. 
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Att vara professionell eller oprofessionell 

Fokusgruppens deltagare hade olika åsikter i frågan om vilken roll företag och organisationer skulle ha 

på Facebook. Någon i gruppen tyckte att de endast skulle fungera som ”reklampelare” och visa upp sig 

och att de fanns där om man behövde dem. Informanten tyckte inte att organisationer skulle ha någon 

dialog med målgruppen och inte heller vara personliga utan bete sig ungefär på samma sätt som på sin 

webbplats fast på Facebook istället.  

”Deras Facebook är bara ett annat sätt för dem att nå ut till omgivningen, det ska 

fortfarande representera dem och vad de står för. Det ska inte vara nått dagis bara för 

att alla andra skriver fjantiga saker på Facebook. De får vara sociala men det ska 

fortfarande handla om företaget”. 

Vidare var det några av informanterna som också tyckte att företag ska fungera som reklampelare på 

Facebook men ändå vara mer personliga än vad de är på sin hemsida. De ska kunna bjuda mer på sig 

och ha en dialog. Men bara det inte blir alltför oseriöst. En av deltagarna sa:  

”Vissa företag kommer ut med lite roligare saker på Facebook än vad man ser på deras 

hemsida och det är roligare att gilla dem som håller en roligare relation än de här som 

är jättestrikta och som bara skriver tråkiga saker som typ det här händer just nu och 

sedan händer det här och så vidare”. 

Dessutom resulterade fokusgruppsintervjun i att det är mer accepterat för mindre företag att lägga ut 

lite mer oseriösa inlägg och bjuda på sig själva för att folk ska upptäcka dem än vad det är för större 

företag. Detta beror på, enligt fokusgruppen som var helt eniga i frågan, att stora företag har något de 

måste representera.  

”Det beror på hur stort företaget är om de kan ha en personlig kontakt, ett företag med 

tre anställda kan vara mer personliga än ett företag med 1 000 anställda. Stora företag 

behöver vara mer seriösa än vad ett litet företag behöver”  

Sammanfattningsvis var det viktigaste att inläggen inte var alltför långa, tråkiga och stela utan de ska 

vara korta, lite roliga och lättlästa. Det är även viktigt att det inte publiceras inlägg allt för ofta.   

Analys 

Då några fokusgruppsinformanter berättade att de ”gillade” Skoghalls Bruks nylanserade 

Facebooksida, visar detta att Skoghalls Bruk lyckas attrahera sin primära målgrupp, eftersom 

deltagarna i fokusgruppsintervjun ingick i Skoghalls Bruks primära målgrupp. Informanterna berättade 

att de kunde tänka sig att genomföra sin praktik eller sitt examensarbete hos dem. 

Fokusgruppsintervjun visade att deltagarna tänkte likadant som Skoghalls Bruk när det gäller antalet 

inlägg på Facebooksidan. Informanterna tyckte inte att organisationer borde göra Facebookinlägg 
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varje dag eller flera gånger per dag och Skoghalls Bruk planerade att göra tre inlägg i veckan. Då alla 

informanter tyckte om tävlingar på Facebook har Skoghalls Bruk gjort ett lämpligt val att starta 

tävlingar på sin Facebooksida. 

Det fanns olika uppfattningar i gruppen om vilken roll organisationer borde ha på Facebook. Några 

tyckte att de skulle fungera som ”reklampelare” och att deras Facebooksida endast skulle vara ännu en 

kanal för dem att synas. Andra tyckte att de skulle föra en dialog på sin Facebooksida och att de skulle 

publicera roligare saker än på sin webbplats. Solis och Breakenridge (2009) menar att användare av 

sociala medier ofta kräver en dialog, även Kaplan och Haenleins (2010, s. 66-67) punkter om att vara 

sociala via sociala medier tar upp att organisationer bör vara oprofessionella. Vid en analys av hur 

Kaplan och Haenlein tycker att organisationer bör agera via sociala medier jämfört med vad deltagarna 

i fokusgruppen tyckte uppstår en ojämlikhet. Deltagarna i fokusgruppen tyckte inte att organisationer 

ska bete sig oprofessionellt då de har något viktigt att representera. 

Detta kan innebära för organisationer att de borde variera nivån på sina Facebookinlägg. Några inlägg 

kan vara presentation av information och några inlägg kan vara mindre professionella och föranleda 

till dialogskapande genom frågeställningar. Alla informanter var eniga om att stora organisationer 

hade något att representera och att de då inte kan bete sig hur som helst på sin Facebooksida. Däremot 

var det mer accepterat för mindre organisationer eller företag att göra mindre seriösa inlägg på sin sida 

som inte hade direkt koppling till deras verksamhet. 

  



40 

 

Slutdiskussion och framlyftande av slutsatser 

I detta avslutande kapitel presenteras en slutdiskussion samt slutsatserna som ämnar svara på det 

ursprungliga syftet och frågeställningarna. Uppsatsen avslutas med förslag på framtida forskning. 

Frågeställningarna som presenterades i inledningen har fungerat som ett skelett för studien och 

presenteras här med sammanfattande svar från de utförda analyserna: 

- Hur ser organisationens strategiska plan ut för att kommunicera på Facebook? 

Skoghalls Bruks plan innehåller övergripande men även detaljerade syften och mål och hur 

dessa sedan ska mätas och utvärderas efter ett halvår och vilken typ av inlägg de tänker göra 

under tidens gång. Dialog är, för dem, viktigt att uppnå med denna Facebooksatsning men de 

beskriver däremot inte utförligt hur dialog ska skapas. 

 

- Följer organisationen sin strategiska plan efter att Facebooksidan har lanserats? 

De följer sina mål, syften och planerade inlägg till punkt och pricka. Dock blev graden av 

befintlig dialog svår att analysera då de inte hade några specifika tankar om hur dialog skulle 

skapas. Det framgick även att Facebooksidan fick respons, både på inlägg som enbart 

presenterade information och även på inlägg som bjöd till interaktion. Dock saknades det 

även respons på inlägg som bjöd till interaktion. 

 

- Vad är den primära målgruppens attityder och tankar om hur organisationer bör agera på 

Facebook? 

Målgruppens tankar var i linje med Kaplan och Haenleins (2010) fem punkter om att vara 

social via sociala medier, med ett undantag. De tyckte inte att organisationer ska agera 

oprofessionellt då de har något viktigt att representera. Fokusgruppens deltagare hade delade 

meningar angående vilken roll organisationer ska anses ha på Facebook. Några tyckte att de 

enbart skulle vara reklampelare och finnas där om någon behövde dem, andra tyckte att de 

skulle föra en dialog och även publicera roligare saker än de gör på sin webbplats. 

Syftet med denna uppsats var att utveckla en fördjupad förståelse för Facebook som plattform 

för PR-arbete genom att i en fallstudie beskriva och analysera Skoghalls Bruks 

kommunikationsarbete med sin omvärld. 

Studien har bidragit till fördjupad förståelse för Facebook som plattform för PR-arbete då vi har 

genomfört en studie som undersöker båda parters, Skoghalls Bruks och deras målgrupps, perspektiv, 

tankar och attityder om hur Facebook kan användas som plattform för PR-arbete. Ideal, strategi och 

dess faktiska utfall har kunnat sättas i förhållande till varandra för att urskilja mönster. Det har visat att 

organisationen tänker i enlighet med existerande teori och forskning när de har utvecklat sin strategi. 
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Men utfallet blir inte exakt som de tänkt sig och organisationens målgrupps baserar sina tankar och 

attityder på ideal som skiljer sig från den forskning som hittills har utförts inom området.  

Efter att ha sammanställt alla resultat har vi slutligen kommit fram till hur Skoghalls Bruks strategi ser 

ut. Vi ser även att de följer sin strategi och att de tänker kring sin strategi i enlighet med de teorier och 

ideal vi presenterat. Det som är svårt att tolka är deras exakta strategier för hur de har tänkt skapa 

denna dialog de tycker är viktig. Det framgår inte om de ska anpassa sitt tilltal i Facebookinläggen till 

att ställa frågor eller uppmaningar till handling till sina ”gillande” Facebookanvändare. Det verkar som 

de förväntar sig att dialog ska uppstå av sig själv av den enkla anledningen att de befinner sig på 

Facebook och presenterar information som målgruppen har nytta av. Vidare visar resultatet från 

fokusgruppsintervjun att alla inte vill ha en dialog med organisationer på Facebook. De som vill ha en 

dialog vill även att materialet som finns på Facebooksidan bör skilja sig från det material som 

organisationer publicerar på sina webbplatser, vilket går i linje med den forskning som finns 

presenterad i kapitlet Teori och centrala begrepp. 

PR 2.0 i praktiken 

Analysen av fokusgruppsintervjun visar att det finns ett glapp mellan vad teorin och forskarna säger 

om hur organisationer ska agera via sociala medier och vad som sker i verkligheten. Vissa deltagare i 

fokusgruppsintervjun poängterade att stora organisationer inte ska vara oprofessionella då detta skapar 

misstänksamhet mot organisationen. Utifrån denna begränsade undersökning kan urskiljas att 

organisationen riskerar att tappa sin legitimitet och omvärlden riskerar att tappa förtroendet för 

organisationen. Detta trots att forskningen visar att organisationer måste vara sociala och skapa dialog 

med sin omvärld genom sociala medier.  

Dock bör det tilläggas att resultatet kunde ha blivit annorlunda om vi hade valt att studera ett annat 

slags företag än Skoghalls Bruk. Då fokusgruppsintervjun visar att det är mer accepterat för mindre 

företag att vara oprofessionella och mer personliga än större företag, kan vi dra slutsatsen att det spelar 

stor roll vem det är som förmedlar ett budskap. Utifrån resultatet av denna begränsade studie kan vi 

konstatera att det hade varit mer accepterat för till exempel ett lokalt, mindre företag att agera 

oprofessionellt och socialt via sociala medier. Deras målgrupp skulle inte tappa förtroendet för dem då 

de kan anses vara mindre ”seriösa” än en stor skogsindustriorganisation som är en stor spelare på den 

globala marknaden för vätskekartong. Det skulle således bli en distinkt skillnad i hur företag bör agera 

via sociala medier beroende på om de är ett stort och välkänt, eller ett mindre och lokalt företag. 

Teorin säger även att organisationer inte borde använda så kallade ”gamla” strategier i de sociala 

medierna, dvs. kommunicera på samma vis som de gör i de traditionella medierna. Efter en analys av 

Skoghalls Bruks Facebookinlägg kan vi konstatera att den större delen av inläggen skulle ha kunnat 

publiceras på deras webbplats. Men återigen, delar av fokusgruppen tyckte att organisationers 

Facebooksida enbart skulle fungera som reklampelare, alltså statiskt. En annan del av fokusgruppen 
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tyckte att organisationer inte skulle ha samma slags material på sin Facebooksida som de har på sin 

webbplats.  

Under studiens gång uppstod en tanke om huruvida den primära målgruppen är de som verkligen 

använder sig av Facebooksidan. Då Skoghalls Bruk har uppmanat sina anställda, praktikanter och 

semestervikarier att vara aktiva på Facebooksidan, genom sina personliga Facebookprofiler, är det 

svårt att analysera om det är de som kommenterat och skrivit inlägg på Facebooksidan eller om det är 

den primära målgruppen. 

Stora visioner, små avtryck 

Både den tidigare forskningen och Skoghalls Bruk poängterar hur viktigt det är för organisationer att 

föra en dialog med sin omvärld. Skoghalls Bruks dialog med sin egen omvärld är dock svårtolkad. 

Resultatet från strategidokumentet och intervjun med Skoghalls Bruks informatör visar att strategierna 

riskerade att enbart generera monolog då de flesta kommunikationsformer var presentation av 

information. De kommunikationsformer som var interaktioner behövde inte nödvändigtvis leda till 

dialog, ansåg vi, då interaktionen ofta bestod av ett enkelt klick på en knapp på Facebooksidan. 

Däremot visade resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen att Skoghalls Bruk fick respons på 

några av sina inlägg vare sig de hade explicit inbjudan till dialog, genom frågeställning, eller inte. Och 

vid ett tillfälle då de hade en inbjudan till användarna att säga vad de tyckte genererade detta inga 

kommentarer. Men innebär det att de har skapat dialog genom kommentarerna på deras 

Facebookinlägg? Är det möjligt att få dialog när en part presenterar information som den andra parten 

enbart kommenterar? Det finns inget recept för hur organisationer kan ”bjuda in till dialog” och detta 

skapar nya frågor som borde undersökas genom framtida forskning. 

Sammanfattningsvis vill vi säga att Skoghalls Bruks tankar om dialog, relationsskapande och att de 

inte borde skriva långrandiga företagstexter stämmer överens med vad idealen och den tidigare 

forskningen säger. De vet vilka mål de vill uppnå med Facebooksidan men de verkar inte veta konkret 

hur de ska uppnå dem då de har publicerat material som går i linje med ”gamla” strategier. 

Riktlinjer för en lyckad strategi 

Organisationen bör förslagsvis göra ytterligare försök att skapa dialog med målgruppen genom att 

publicera material på sin Facebooksida som inte skulle kunna publiceras på deras webbplats, där 

användargenererat innehåll inte är möjligt. Vi tror att det måste finnas en anledning för målgruppen att 

engagera sig på deras Facebooksida då sociala medier utgörs av användargenererat innehåll. 

En annan riktlinje skulle kunna vara att lägga mer energi på sitt användande av ambassadörer, alltså de 

medarbetare, praktikanter och semestervikarier som Skoghalls Bruk vill uppmana att vara aktiva på 

Facebooksidan. 
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Då resultatet från fokusgruppsanalysen visar att det är mer accepterat för mindre organisationer att 

bete sig mer personligt och socialt än stora organisationer, kan detta innebära att de ser mindre 

organisationer och företag som mer personliga som även får agera på det viset. En strategi för större 

organisationer kan vara att de skriver så kallade oprofessionella inlägg fast med en specifik avsändare, 

en person inom organisationen. Denna avsändare kan fungera som ambassadör för organisationen som 

blir mer personligt än att ha hela organisationen som avsändare.  

 Förslag på framtida forskning 

Ett problem vi stött på under vår undersökning är bristen på forskning inom ämnet relationer mellan 

omvärld och organisationer/företag. Vi upptäckte att mycket av forskningen är skriven av 

yrkesverksamma inom PR-området och att de då riskerar att förhålla sig mindre kritiska till ämnet och 

enbart följa hypen. Största delen av den forskning som finns inom relationer koncentreras på relationer 

mellan konsumenter och företag. Det var väldigt svårt att finna forskning som handlade om andra 

relationer med företag och organisationer. Skoghalls Bruks syfte med att ha en Facebooksida handlade 

inte om kundrelationer överhuvudtaget. Vidare vore det intressant att göra liknande undersökningar 

fast med andra organisationer, så länge organisationerna också är ute efter att bygga eller upprätthålla 

intressentrelationer och inte kundrelationer. Det vore då även lämpligt att göra en flerfallsstudie för att 

bättre kunna jämföra olika organisationers strategier, samt utföra studien under en längre tid och med 

fler fokusgruppsintervjuer för att kunna göra studien statistiskt generaliserbar. 

Slutligen upptäckte vi, utifrån denna begränsade undersökning, en form av en paradox som innebär att 

en del av de teorier som presenteras i teorikapitlet inte ger positivt mottagande hos användarna. 

Teorierna säger till exempel att företag ska vara oprofessionella i sina inlägg och uppmuntra till dialog 

men deltagarna i fokusgruppsintervjun berättade att de hellre föredrar en professionalitet från större 

organisationer. Vidare intervjuade vi endast ett fåtal individer och de kan ej representera någon 

statistisk generalisering men detta bör ändå tänkas över och utforskas mer noggrant och i ett större 

perspektiv. Hur beprövade är egentligen dessa teorier om hur företag bör agera via sociala medier? 
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Bilaga 1 

Intervjumanual för intervjun på Skoghalls Bruk: 

- Berätta lite om dig själv och ditt arbete här på Skoghalls Bruk. 

- Vad är roligast med ditt jobb? 

- Skoghalls Bruk ska lansera sin Facebooksida nu i april, vilken målgrupp har ni tänkt nå med 

sidan? 

- Genom vilka kanaler når ni den målgruppen idag? 

- Vad är det i första hand ni har tänkt kommunicera ut på Facebooksidan? 

- På vilket sätt kommer det att skilja sig ifrån er redan existerande webbplats? 
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Bilaga 2 

Intervjumanual för fokusgruppsintervjun: 

- Berätta vad ni heter och vad ni studerar, samt hur lång er utbildning är. 

- Använder ni Facebook? 

- Vad använder ni Facebook till mest? 

- Vad tycker ni om att företag och organisationer finns på Facebook? 

- Är det någon av er som ”gillar” någon sida? Vilka? 

- Hur tycker ni en organisation ska agera på Facebook? Ska de vara formella och korrekta eller 

är det okej för dem att bete sig mer som en vän på Facebook? 

- Känner ni att ni skulle kunna starta en dialog med ett företag på Facebook? 

 

 


