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Sammanfattning 
Denna studie undersöker olika faktorer som påverkar livestreaming ur mottagare-, sändare- 

samt teoretiskt perspektiv. För att därigenom skapa en ökad kunskap gällande dess användande 

och engagemang. Under processen har grundad teori använts som forskningsperspektiv och 

både kvalitativa intervjuer och fokusgrupper har genomförts. Resultatet visar att där är viktiga 

steg för att skapa engagemang. Medvetenhet, där mottagaren görs medveten om företaget via 

spridning. Intresse, där ett intresse skapas med hjälp av innehållet men där vaksamhet bör tas 

gällande Fear of Missing out respektive Video-On-Demand och dess inverkan på mottagaren. 

Interaktion och engagemang, där en dialog skapas med mottagaren och en gemenskap byggs 

upp där publiken är deltagande. Dessa steg leder till lojalitet och förespråkare som är villiga att 

sprida företaget och dess innehåll vidare. Slutsatsen konstaterar att dessa steg borde ses som en 

cirkel istället för en trappa. Vilket betyder att alla är lika viktiga delar i att skapa ett 

engagemang. De bygger även vidare på varandra och det sista steget är inte slutresultatet utan 

bör ses som en pågående process som leder oss tillbaka till första steget. 

Nyckelord 
Livestreaming, Engagemang, Interaktion, Video-On-Demand, Disposable Media, Transparens, 

Lojalitet, Spridning, Fear of Missing out. 

 



 

	

Abstract 

Livestreaming as a company – A study about receiver 
engagement. 

This study seeks to explore the motives behind livestreaming from a sender-, receiver- and 

theoretical perspective. With the aim to create a better understanding for receiver engagement 

and sender usage. During the process, grounded theory was used as research method and both 

qualitative interviews and focus groups were implied. The results show that there are important 

steps to create engagement. Aware, where you make the receiver know about you through 

coverage. Interest, where you create an interest with the content your making but also watch out 

for the impact Fear of Missing out and Video-On-Demand might have on the receiver. 

Interaction and engagement, where you create a dialogue with the receiver and build a 

community where the audience is participating. These steps lead to loyalty and advocates who 

are willing to spread you and your content further. In conclusion, these steps are to be 

approached as a circle rather than a ladder. Meaning that they are all important components of 

creating engagement. They build on each other and the last step is not the end result but an 

ongoing progress leading us back to step one. 

Keywords  
Livestreaming, Engagement, Interaction, Video-On-Demand, Disposable Media, Transparency, 

Loyalty, Coverage, Fear of missing out. 
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1 Inledning 
Nya teknologiska möjligheter med snabbare internetanslutningar, nya programvaror och 

videoinspelning i alla mobiler har skapat en förändring som möjliggör för livestreaming och den 

tar en allt större plats i våra sociala nätverk (Israele, 2016). I det digitala samhälle vi lever i 

söker människor allt mer närhet och livestreaming blir ett sätt att möta detta behov i en digital 

kontext (Jade, 2017). Enligt Social Media Today spenderar människor 3 gånger så lång tid på att 

kolla på en video som är live än en video som är förinspelad (Savage, 2016). Undersökningar 

visar även att millenials kollar sina mobiler 150 gånger per dag och inte går mer än 5h utan att 

kolla sociala medier. Detta gör mobiler och sociala medier till den optimala plattformen att 

använda för livestreaming. (Davis, 2017) 

1.1 Bakgrund 
Bambuser var en av de första när det gällde utvecklingen av en mobilapplikation för 

livestreaming och följt av Ustream var de båda tidigt ute med möjligheten att sända från mobila 

enheter (Olsson-Jeffery, 2015; McLain, 2016). Måns Adler, en av grundarna till Bambuser, 

menar att det är så med alla teknologier, “Först kommer tekniken för att visa vad man kan göra 

och sedan kommer nästa våg när den faktiskt används” (Olsson-Jeffery, 2015). Denna nästa våg 

kan definieras av Meerkat och Periscope, två mobila applikationer som båda kopplas till Twitter 

där sändning sker till ens följare på denna plattform (Newton, 2015; Medium, 2015). Några 

månader senare lanserades Facebook Live, till en början endast för publika personer för att året 

efter öppnas upp för alla medlemmar (Djerf, 2015; Zuckerberg, 2016). Instagram följde efter 

trenden med en egen live funktion. Till en början var en av applikationens unika aspekter att 

materialet försvann direkt när livesändningen var över. Detta fortsatte att gälla men från och 

med den 20 mars 2017 med en möjlighet att kunna välja att spara ner sin video till mobilen. 

(Instagram, 2016; Tepper, 2017) Youtube Live har funnits sedan 2011 med viss begränsning där 

utvalda partners fått sända. Det var först 2016 som det tillkom nya funktioner i 

mobilapplikationen där livestreaming öppnades upp för alla användare med minst 10 000 följare 

följt av ett löfte om att resterande kreatörer skulle få ta del av funktionen inom en snar framtid. 

(Youtube, 2016; Betters, 2017) 
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1.2 Användningsområden 

Livestreaming är stort inom e-sport med plattformar som YouTube Gaming, Hitbox.tv, Mirrativ 

och Twitch där spelare streamar sig själva samtidigt som de spelar datorspel. Det handlar dock 

om så mycket mer än tekniken. Fokus ligger istället på att skapa en gemenskap. Där varje 

sändare själv väljer hur den interagerar med publiken. (Minor, 2017)   

Inom medborgarjournalistiken användes livestreaming och sociala medier i stor utsträckning 

2011 under både occupy-rörelsen och arabiska våren (Pandell, 2016). Genom stor aktivitet via 

både Twitter och Periscope såg vi även rapportering från vanliga människor i samband med 

attackerna i Paris, 2015. Medborgarjournalistiken nådde här ut med sitt material snabbt och 

kunde hjälpa människor på plats att hålla sig informerade och i säkerhet (Andersson, 2016) 

Livestreaming har även börjat användas inom musikbranschen i marknadsföringssyfte där bland 

annat Avicii redan 2013 avslöjade sitt kommande album via livestreaming och Tove Lo som 

2015 premiärvisade sin nya video där fansen endast kunde se denna genom att dela upplevelsen 

med en okänd person via livestreaming. (Universal Music Sweden, 2013; Universal Music 

Sweden, 2015). 2016 genomförde franska housestjärnan Klingande världens första Facebook 

Live-musikvideo i Stockholm (Cision, 2016). 

Även privatpersoner använder livestreaming där klippen snabbt kan bli virala när de enkelt 

sprids vidare i våra sociala nätverk mellan människor över hela världen. Exempel på detta hittas 

i Candace Payne som livesände från sin bil då hon prövade en mask av Chewbacca i Star Wars 

och skrattade hysteriskt. Klippet blev 2016 års mest sedda video på Facebook Live. (Spangler, 

2016)  

1.3 Problemformulering 
Genom att förändra fokus på klippta och redigerade videoproduktioner till en enklare avskalad 

livestreaming får vi en större mängd material och stigmat kring att allt måste vara välproducerat, 

för att delas, minskas (Israele, 2016). Livestreaming ger en transparens, där en ärlighet och 

socialt engagemang hos företagen värdesätts som framförallt uppskattas av unga människor 

(Djerf, 2015). Livestreaming är särskilt attraktivt för företag då det är ett koncept som 

kombinerar video med ett socialt nätverksflöde, två medier som annars brukar uppta olika 

skärmar (Eitel, 2016). 
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För företag blir det viktigt att hitta ett förhållningssätt till såväl realtid som live och ta in dessa i 

det vardagliga arbetet och titta på hur de kan användas. Det blir lite att gå tillbaka till 

schemalagd tv, fast live och med en interaktions möjlighet. (Bernhardt & Strandh, 2015) Både 

företag såsom DKNY och Nissan har anammat livestreaming och sänt live från både 

produktlanseringar och gett en inblick bakom kulisserna där tittaren introduceras till 

företagskulturen (Adweek, 2015). Spotify har använt sig av livestreaming för att livesända 

musikframträdanden. The Tonight Show använder sig av Facebook Live för att visa bakom 

kulisserna material för tittarna. Både Experian, ett företag inom marknadsinformation och 

AWeber, ett företag som arbetar med marknadsföring via e-mail, har använt sig av 

livestreaming för att svara på frågor från sina kunder i livesända frågestunder. (Klotz-Guest, 

2016)  

Precis som i verkligheten föredrar människor att interagera med personer som visar på en 

sårbarhet och en autenticitet (Donia, 2015). Med livestreaming skapas en bild där sändaren 

kommer närmare sin publik. Dessutom kan sändaren dela med sig av kunskap och på så sätt få 

fler tittare som lockas av expertisen samt att det skapas ett engagemang där vi får direkt 

interaktion, som i sin tur leder till att tittaren följer en även på andra sociala plattformar. (Jade, 

2017) Interaktionen är väsentlig för livestreaming och del i dess framgång, utan interaktionen 

kan mottagaren lika gärna välja att titta när denne vill. Tittaren kan ställa en fråga och få 

respons vilket mer eller mindre kan likställas vid att vara där. (Cramer, 2016) 

Det finns en fortsatt osäkerhet gällande hur många konsumenter som kommer omfamna 

livestreaming i sociala medier och hur sändaren kan garantera att nå sin målgrupp. Effekten av 

livestreaming som marknadsföringskanal är ännu svår att mäta och det kan vara svårt att värdera 

vad innehållet ger företaget när det försvinner samtidigt som det sänds. (Comcowich, 2016; 

Baker, 2015) Detta kan vara anledningar till varför företag räds att anamma trenden. Enligt 

statistik så är livestreaming fortsatt efter när det gäller vilket innehåll som företag väljer att 

använda sig av. Livestreaming ligger på endast 17%, att jämföras med Sociala Medier på 85%, 

Bloggar på 75%, Nyhetsbrev på 75% och Förproducerad Video på 60%. (Content Marketing 

Institute, 2017) 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att förklara olika faktorer som påverkar livestreaming ur mottagare- 

sändare samt teoretiskt perspektiv. Detta för att skapa en ökad kunskap gällande dess 

användande och engagemang. 



 

 

––––––––––  Livestreaming av företag – En studie gällande engagemanget hos mottagaren ––––––––––– 

4 

1.5 Frågeställningar 
För att undersöka detta krävs att både sändarens drivande faktorer och mottagarens drivande 

faktorer utforskas. Därefter fördjupas förståelsen med hjälp av att dessa faktorerna ställs mot ett 

teoretiskt ramverk gällande engagemang. Detta för att sedan diskutera hur företag ska förhålla 

sig till dessa faktorer för att ett skapa ett större engagemang. 

Vilka faktorer driver sändaren att använda sig av livestreaming? 

Vilka faktorer påverkar mottagarens engagemang? 

Hur ska företag förhålla sig till dessa faktorer för att uppnå ett större engagemang? 

1.6 Målgrupp 

Denna studie riktas primärt till företag som intresserar sig för livestreaming som ett sätt att 

kommunicera med sina kunder. Den kan även vara av intresse för personer med ett intresse av 

kommunikationsmedel och sociala medier. 

1.7 Avgränsningar 

Uppsatsen berör inte livestreaming med en flerkamera uppsättning och användning av en 

streamingserver i dator utan fokus ligger på livestreaming via mobiltelefoner och då främst den 

streaming som sker i våra sociala nätverk. Företaget som intervjuats under processen använder 

själva Instagram och detta blir därmed en naturlig avgränsning.  

1.8 Disposition 
Efter de inledande delarna följer ett avsnitt som går igenom metod. På grund av metodval följer 

därefter resultat. Detta då denna ligger till grund för det efterföljande avsnittet som behandlar 

teori. Efter att teorin presenteras förs en diskussion mellan resultat och teori. Med mål att 

komma fram till studiens slutsats. Avslutningsvis läggs det fram förslag till vidare forskning. 
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2 Metod  
Nedan presenteras metodteori och tillvägagångsätt, argumenteras för metodval, urval och etiska 

överväganden, diskuteras källornas trovärdighet samt uppsatsens reliabilitet och validitet. 

2.1 Metodteori 
Vid en kvantitativ ansats behandlas “hård” data som analyseras med hjälp av operationaliserade 

indikationer och som därefter mäts (Johannessen & Tufte, 2003). Kvantitativa metoder ger 

möjligheten att med dess bredd visa på statistiska generaliseringar och generera 

tvärsnittsinformation om uppfattningen hos urvalsgruppen (Holme & Solvang, 1997). 

Svårigheter ligger i att utforma frågor som är formulerade på ett sätt som möjliggör för mätning 

av det teoretiska fenomen som ska belysas, så kallad operationalisering (Johannessen & Tufte, 

2003).  

Den data som behandlas vid kvalitativa metoder är “mjuk” och består av texter som bearbetas 

och därefter tolkas. Vid en kvalitativ ansats ändras ofta forskarens riktning i takt med att nya 

förhållanden upptäcks under processens gång (Johannessen & Tufte, 2003). Bland kvalitativa 

metoder ser vi dess styrka i att förståelsen för frågeställningen i och med detta arbetssätt 

förbättras och blir mer grundläggande med tiden. Flexibiliteten kan dock försvåra för 

jämförbarheten mellan undersökningsenheterna och ses som metodens svaghet. (Holme & 

Solvang, 1997) 

2.2 Metodval 
Då denna studie ämnar undersöka livestreaming och mottagare samt sändares syn på ämnet 

anses kvalitativa metoder vara mest fördelaktiga. Livestreaming är ett ämne som är i ständig 

utveckling och komplicerat att förankra i teori som utgångspunkt. Här underlättar det att arbeta 

induktivt, vilket Johannessen & Tufte (2003) menar innebär att arbetsprocessen tar startpunkt i 

empirin. Mönster i det unika upptäcks som sedan dras slutsatser utifrån med hjälp av teori till 

mer allmänna påståenden. Vid samhällsvetenskapliga studier rekommenderas att olika 

metodredskap används för att kunna spegla den komplexa och mångfaldiga verklighet som 

undersöks (Holme & Solvang, 1997). I denna studie har kvalitativa intervjuer och fokusgrupper 

använts för att samla in information om ämnet.  
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Kvalitativa intervjuer kan definieras som ett samtal med struktur och syfte (Johannessen & 

Tufte, 2003). Det är viktigt att frågorna formuleras på ett sätt som gör att respondenten förstår 

och utformas med fördel utifrån olika teman, därefter struktureras en ordningsföljd för att 

etablera en bra kontakt med intervjuobjektet (Bell, 2016). Den ostrukturerade intervjun kräver 

mer av intervjuaren men kan ge viktig information då forskaren vill undersöka vilka områden 

och teman som är viktiga (Bell, 2016). Semi-strukturerade intervjuer grundar sig i en 

intervjuguide där ordningsföljden är bestämd men kan ändras om intervjuobjektet tar upp ett 

annat tema (Johannessen & Tufte, 2003). Den första intervjun hålls ostrukturerad för att få fram 

vad som är viktigt på området medan den andra intervjun hålls semi-strukturerad för att få fram 

inställning till ämnet utan att styra för mycket. Intervjuer vid insamling av information 

rekommenderas hållas semi-strukturerade då en frihet till respondenten att prata om det som 

intresserar denne ges samtidigt som intervjuare håller en viss struktur på samtalet (Bell, 2016). 

Genom fokusgrupper framkommer hur respondenter tänker i en viss frågeställning, varför de 

tror att något är på ett visst sätt samt anledningar till deras uppfattningar (Laws återgiven i Bell, 

2016). När det gäller gruppens urval är det viktigt att de har något gemensamt så att delade 

erfarenheter kan diskuteras. Val gällande respondenter görs med grund i att uppnå en 

”homogen” grupp för att en diskussion ska kunna skapas. Att skapa en tillåtande miljö och ge 

makt till deltagarna att fritt utrycka sina åsikter är gruppledarens ansvar. Eftersom fokusgrupper 

erbjuder interaktion där en mångfald av idéer och synpunkter får komma fram bör metoden 

användas vid exempelvis mätning av attityder. (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017)  

2.3 Grundad teori 

Grundad teori är en kombination av induktiv ansats med deduktiva inslag och det går att 

använda sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder (Hartman, 2001). Glaser och Strauss 

(1967) menar att grundad teori och dess strategier kan användas flexibelt för att anpassas till den 

egna studien. Denna studien har exempelvis inte haft möjlighet att fullfölja de steg som grundad 

teori arbetar efter. Detta då sista steget handlar om att verifiera sitt resultat. Här har således 

delar i det arbetssätt som grundad teori arbetar med applicerats och andra delar fått bortses från. 

Charmaz (2006) tillägger att grundad teori är ett sätt att se på det som studeras och lära sig mer 

för att utforma teorier och förstå det ämne som studeras. Grundad teori är tänkt att utveckla nya 

teorier gällande ämnen där färdiga teorier ännu inte är etablerade (Hartman, 2001). Meningarna 

gällande grundad teori går isär men grundidén, att teorin måste få växa fram, inte påverkas av 

förutbestämd teori och att dess element måste grundas i data, är både Strauss och Glaser eniga 

om (Hartman, 2001). Eftersom grundad teori grundar sig i perspektivet hos verksamma inom 
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området behövs en metod som också är öppen och flexibel för att kunna studera dessa fenomen 

(Gibson & Hartman, 2014). 

2.4 Tillvägagångsätt  

Ostrukturerade intervjuer där intervjuaren styr samtalet ytterst lite är en kvalitativ metod och 

givande i början av ett projekt där en osäkerhet kring avgränsningar och ämnet kan finnas 

(Halvorsen, 1992). Med grund i detta påbörjades arbetsprocessen med en intervju av denna 

karaktär med en expert inom livestreaming. Intervjun varade i drygt en timme och spelades in 

för att sedan transkriberas. Det blev här naturligt att arbeta med grundad teori, en metod där 

teorin inte är specificerad på förhand utan utvecklas i takt med att undersökningen pågår (Bell, 

2016). Inför nästa intervju fanns mer bakgrund och fler termer att arbeta med som uppkommit 

vid första intervjun.  

Den andra intervjun var även den kvalitativ där respondenterna, två till antalet, gavs relativt fritt 

utrymme att berätta om sina egna erfarenheter av ämnet. Vid intervjun närvarade en 

Projektledare/Kreatör och en Skribent/Sociala Medier Expert. En frågeguide med hjälp av 

information från första intervjun förbereddes (se Bilaga 1) inför besöket på företaget. Denna 

användes dock sparsamt då öppenheten och ett friare samtal skapade en mer intressant 

diskussion respondenterna emellan. Styrkan i ostrukturerade intervjuer är att intervjupersonen 

inte tvingas in i ett visst tankesätt utan att dennes åsikter kan fritt uttryckas och fördjupas 

(Halvorsen, 1992). Intervjun varade i drygt en timme och samma procedur vid inspelning och 

transkribering genomfördes. Hela intervjun bör spelas in i samråd med respondenten, samt att 

kompletterande anteckningar förs (Ahrne & Svensson, 2011).  

Företagets livesändning spelades in och låg sedan till grund för två fokusgrupper, med 3 

personer i varje, som genomfördes för att undersöka mottagarens åsikter gällande livestreaming. 

Inför dessa fastställdes även en intervjuguide (se Bilaga 2) där upplägget och ämnena för 

samtalet planerades. Genom att inleda gruppintervjun med att tillsammans titta på en 

livesändning får vi en gemensam startpunkt i diskussionen. Fokusgrupper innefattar den sociala 

dimensionen där respondenterna tillsammans utvecklar uppfattningar och åsikter och liknar 

mycket de tillfällen då vi normalt sätt insamlar åsikter där vi påverkas av andra (Holme & 

Solvang, 1997).  

Slutligen hade material tagits fram ur både sändar- och mottagarperspektiv. Empirin ledde 

därefter fram till en fördjupning i det teoretiska ramverk som används i studien. Empirin hade 
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genererat flera termer att använda vid litteratursökningar vilket underlättade för insamling av 

teori. En modell gällande engagemang, the ladder of engagement, utgör grunden för 

teoriavsnittet och fick relaterad teori kopplat till sig med underrubriker under varje steg. 

Strukturen för resterande delar av studien följer därför dessa rubriker. Det material som 

experten, företaget och fokusgrupperna tillförde studien ställs mot teorin i diskussionen med 

mål att komma fram till ett svar på frågeställningarna. Ahrne & Svensson (2011) menar att 

teorin kan fungera som ett sätt att se det material som samlats in i resultatet och göra detta 

material mer begripligt, ordnat och strukturerat.  

2.4.1 Urval 

Urvalet till den första intervjun baserades på att få tag i en kunnig person inom området för att 

få en bred bild av ämnet. Denna respondent är lärare vid Malmö Universitet och valdes till 

intervju med anledning av sin kompetens. Respondenten använder livestreaming dagligen i sitt 

yrkesliv och sänder både videokonferenser och föreläsningar via strömmande medier. 

Respondenten undervisar även i rörlig bild och webcasting och new media ICT and 

development. Här applicerades godtyckligt urval där personen aktivt söktes upp baserat på sin 

expertis för möjlighet till intervju. Personen i fråga valde att ställa upp. Godtyckligt urval är ett 

strategiskt urval där respondenten väljs ut av forskaren (Larsen, 2009). 

Urvalet inför den andra intervju baserades på företag inom Malmöregionen som använder sig av 

livestreaming i någon av sina sociala kanaler. Företaget var kunniga inom området och ville 

ställa upp i undersökningen. I viss mån applicerade ett strategiskt urval, även kallat 

målmedvetet urval. En medvetenhet gällande att företaget använde sig av livestreaming fanns 

och därför blev de ett naturligt val att kontakta. Även bekvämlighetsurvalet spelade in en del 

eftersom endast företag inom Malmöområdet kontaktades då ett fysiskt möte var att föredra. 

Företaget valde själva ut respondenter till att medverka vid intervjun men deras roller som 

Projektledare/Kreatör och Skribent/Sociala Medier Expert var välanpassade till ämnet som 

studien undersöker. Vid första kontakt med företaget förklarades studiens ämne, syfte och 

grundläggande struktur vilket gjorde att de kunde genomföra detta urval och hitta de 

respondenter som var bäst anpassade att medverka.   

Fokusgrupperna bestod av en grupp med personer som aktivt använder Snapchat eller 

Instastories, medan den andra utgjordes av personer med ett mindre intresse för dessa 

funktioner. Den största ålderskategorin på Snapchat är 18-24 åringar (Newberry, 2016). I 

enlighet med denna statistik blev detta åldersgruppen som utgjorde urvalet till mina 
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fokusgrupper. Vid val av medverkande till fokusgrupperna applicerades bekvämlighetsurvalet. 

Vid första fokusgruppen medverkade en 21-åring och två 24-åringar. Dessa valdes ut baserat på 

ett intresse för Snapchat och Instastories, där de är aktiva användare av funktionerna. Vid andra 

tillfället bestod fokusgruppen av en 22-åring och två 24-åringar, samtliga respondenter i denna 

omgång hade ett mindre intresse för Snapchat och Instastories, där funktionerna används 

sparsamt eller inte alls. Detta för att få en bredare bild av mottagaren och inte nödvändigtvis för 

att upptäcka ett mönster emellan grupperna där dess skillnader var av vikt för studien. 

2.4.2 Etiska överväganden  

Enligt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) skall informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfyllas. Respondenter ska 

informeras gällande syftet med studien, själva få välja att lämna sitt samtycke till att medverka, 

uppgifter om medverkande skall hållas konfidentiella och de uppgifter som samlas in får endast 

användas i forskningssyfte. Inför varje intervju och fokusgrupp informerades samtliga 

respondenter om studiens syfte och fick därefter själva välja att delta. Vid inspelningen av det 

empiriska materialet gavs muntligt samtycke av samtliga medverkande. Dessa gavs även 

möjlighet att avbryta sin medverkan när än de önskade, dock senast den 26 december 2017. 

Respondenterna har även fått bestämma över hur anonyma de ville vara, där samtliga benämns 

utan namn och oberoende av kön, då detta inte är relevant för studien. Respondenterna benämns 

istället utifrån titel eller metod som använts för insamling av material; experten, företaget och 

fokusgrupper. Respondenterna informeras även om att det insamlade materialet endast använts i 

forskningssyfte och till studien i fråga.  

2.5 Metoddiskussion 
Då livestreaming är ett relativt nytt ämne i ständig utveckling ter sig den teoretiska 

inhämtningen av datasamling något komplicerad. Ämnet går i många olika riktningar och det 

gäller att hitta ett samband i det material som tas upp, där det finns både hög relevans och 

kopplingar till empirin. Här rörde det sig om en process där allt fler termer kom fram efterhand 

som det empiriska materialet samlades in vilket naturligt gav mig fler sökord och ledde fram till 

relevant teori.  

Urvalet begränsas oftast av praktiska eller ekonomiska aspekter och tid är en avgörande faktor 

till varför inte alla informanter som är av intresse ges möjlighet att undersökas (Halvorsen, 

1992). Önskvärt hade varit att undersöka något till företag men då det även finns teoretisk 
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bakgrund gällande varför företag bör använda livestreaming kunde det empiriska materialet 

underbyggas med hjälp av detta. Istället lades tid på att intervjua mottagare i form av 

fokusgrupperna för att både mottagare- och sändarperspektivet skulle täckas. Med intervjuer 

finns det alltid en risk att resultaten får en viss skevhet, intervjuobjekten är människor och kan 

därför både omedvetet och medvetet påverkas av intervjuaren (Bell, 2016). Vid intervjuerna var 

det viktigt att behålla ett neutralt förhållningssätt till ämnet med öppna frågor och att undvika 

påstående som kunde vrida materialet. Vid analysen av materialet bör man förhålla sig kritisk i 

sin egen tolkning av data (Bell, 2016). Då studien följde en induktivansats fanns en nyfikenhet 

gällande det empiriska materialet och vid tolkning av detta material behölls en objektivitet för 

att finna en generaliserbarhet. 

Reliabilitetskraven, det vill säga stabilitet i procedurer och data där vi använder upprepade och 

säkra mätningar är svåra att uppnå vid kvalitativa metoder. Detsamma gäller validitetskraven 

där det handlar om mätningsprocedurerna och dess standardisering vilket ej är applicerbart på 

kvalitativforskning. Fokus bör istället läggas på exempelvis pålitlighet, trovärdighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet. (Hjerm & Lindgren, 2010) När det gäller 

dessa punkter har både sändar- och mottagarperspektiv undersökts för att få en bredare bild av 

livestreaming. Vid mottagarperspektiv har två fokusgrupper genomförts för att få ett mer 

generaliserbart resultat vilket skapar en större tillförlitlighet. Respondenterna i de kvalitativa 

intervjuerna har stor yrkeserfarenhet och hög kompetens och anses därmed både trovärdiga och 

pålitliga. Båda kan ses som early adopters då de är tidigt ute med användningen av 

livestreaming. Vilket i viss mån kan försvåra för generaliseringen. Dock anses deras kunskap 

om ämnet kunna bana väg för andra och ses som initiativtagande. Den teori som inhämtats har i 

störst möjliga utsträckning strävat efter att bestå av vetenskapligt granskade artiklar. Detta har 

inte alltid gått att uppfylla då en del nya fenomen togs upp av respondenterna i empirin och 

kunskap behövdes därmed inhämtas från författare inom företagsvärlden. Vid dessa texter 

undersöktes författaren extra noggrant och dess trovärdighet grundades i yrkesverksamhet och 

ett konstaterande om erfarenhet på området. När det gäller överförbarheten finns det en del 

brister i och med att ämnet ständigt utvecklas. Sociala medier får nya funktioner hela tiden 

vilket gör att undersökningen troligtvis kommer se annorlunda ut om den återupprepas vid ett 

senare tillfälle. En viss osäkerhet gällande bekräftelsebarheten är också värt att lyfta i denna 

diskussion. För att säkerställa detta hade ytterligare undersökningar krävts där den metod som 

slutsatsen konstaterar fått möjlighet att prövas. 



 

 

––––––––––  Livestreaming av företag – En studie gällande engagemanget hos mottagaren ––––––––––– 

11 

3 Resultat 
Nedan presenteras den empiri som har inhämtats. Empirins kategorier under varje rubrik skiljer 

sig något åt. Detta då respondenterna hade olika intressen inom området livestreaming och 

ansåg vissa områden mer eller mindre viktiga utifrån sitt egna perspektiv. Istället för att tvinga 

in empirin i ett ramverk presenteras därför resultatet efter de olika insamlingarna; experten, 

företaget och fokusgrupper. För att i ett senare steg i teori och diskussion struktureras efter 

rubriker som följer det teoretiska ramverk som studien använder sig av. 

3.1 Experten 

Har arbetat professionellt med live streaming i flera år och undervisar även i ämnet vid Malmö 

Högskola. Sänder både videokonferenser och föreläsningar via strömmande medier. 

3.1.1 Interaktion 

Interaktion är livesändningarnas viktigaste beståndsdel, livesändningar har inget mervärde om 

mottagaren inte kan säga någonting. Det finns trots allt ett värde i att titta när andra tittar då 

detta ger en samhörighet mellan de olika mottagarna. För att livestreaming ska bli framgångsrikt 

måste en intim kontakt mellan den som tittar och den som har innehållet skapas, de båda 

parterna måste kommunicera. Fördelaktigt är områden där sändaren har en lite publik som de 

känner väl. (Experten, 2017) 

3.1.2 Företag & Live 

Företag som redan har sin kundbas etablerad skulle med fördel kunna arbeta inte bara med 

reklam utan även med information som är värdefullt för mottagaren. Då ges en möjlighet att 

bjuda in tittarna till samtalet och även bjuda in dem i rummet för att ge en känsla av att vara där. 

(Experten, 2017) 

”Det är där vi hittar fördelarna med livestreaming, att man som tittare blir synlig och ges 

möjlighet att ställa sina frågor.” – Experten (2017) 

Då blir livestreaming som en kommunikationskanal där möjligheten att som tittare ge feedback 

är viktigt. Utan en möjlighet att möta sändaren i denna kommunikations kanal så kan 

mottagaren välja att titta vid ett annat tillfälle. Det gäller som företag att hitta de situationerna 
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där en dialog kan skapas och innehållet i livesändningen kan arbetas med. Vara aktiv i hela 

processen, nå ut i sociala medier och arbeta med att få ut sändningen i alla led. (Experten, 2017) 

3.1.3 Kommunikation 

Dialogen blir annorlunda när det görs live och kan ta oväntade vägar då det inte ges någon 

möjlighet till redigering i efterhand. Live erbjuder en rikare dialog och är ett argument till varför 

något med fördel skulle livesändas. Om ett material endast sänds ut ges tittaren ingen möjlighet 

att fråga om denne inte förstår, men vid live så kan respons ges på att det är korrekt uppfattat. 

Livestreaming väger även in andra aspekter av kommunikation, hur vi klär oss, hur vi medieras, 

hur vi ger respons till varandra i ett samtal. (Experten, 2017) 

”Men bara för att det är en rikare situation är det då mer värdefullt?” – Experten (2017) 

För att den kommunikation som sänds ut ska bli mer värdefull så måste även mottagaren 

släppas in. Sändaren måste kommunicera med sin publik för att uppnå livesändningens fulla 

potential. (Experten, 2017) 

3.1.4 Spridning 

Om företag väljer att livesända via sina sociala kanaler begränsas deras spridning till att endast 

nå de som redan följer och som redan har en etablerad kontakt med sändaren. Då kan materialet 

stanna där om dessa inte väljer att dela vidare. Som sändare är det viktigt att kommunicera ut i 

sin video att mottagaren ska sprida materialet så att en större spridning uppstår. Svårigheten i att 

använda redan etablerade kanaler blir därmed att nå nya människor. En retweet-funktion likt 

den som används på Twitter hade kunnat vara ett enkelt sätt för livesändningar att få större 

spridning. (Experten, 2017) 

”Vi litar mer på andra människor så blir vi rekommenderade något är vi mer benägna att titta på 

detta om vi har tillit till den som delar.” – Experten (2017) 

De som producerar måste engagera sin publik så att de vill dela materialet. Produktionen måste 

skapa ett engagemang hos publiken som då blir motiverad att dela vidare innehållet till andra 

som i sin tur väljer att interagera. Handlar inte alltid om att skapa nytt utan om att möta de som 

redan följer och sen få dessa att sprida det vidare. (Experten, 2017) 

”Skapa engagemang → motiveras → interagerar” – Experten (2017) 
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3.2 Företaget  

En digital byrå som hjälper företag med strategier till allt från Instagram-captions till 

blogginlägg eller podcastavsnitt. De erbjuder även utbildningar, samt ger tips på hur du bäst 

lyckas i den digitala världen. Vid intervjun närvarade en Projektledare/Kreatör och en 

Skribent/Sociala Medier Expert.  

3.2.1 Livestreaming 

Livestreaming ska inte underskattas då sändaren kommer nära sina följare, tittare vill mer och 

mer ha en avskalad bild där en inblick i organisationen ges. Trenden med rörligt material har 

funnits ett tag men en 30 sekunders video kan ta långt tid att producera. Då kan livestreaming 

bli ett sätt att få ut något rörligt som inte behöver redigeras och därmed effektivisera processen 

samt spara tid. Företagets livesändningar har ett tydligt upplägg med ett förutbestämt ämne och 

utgör en del i den digitala strategin. När strategin byggs upp måste de olika kanalerna ses över 

och beslut tas gällande vad som visas på de olika plattformarna. Ingen vill följa en om samma 

innehåll finns i alla ens kanaler utan följaren måste erbjudas något annat i live-kanalen kontra 

andra kanaler. I strategin ska det både vara tydligt vad som görs i varje kanal och dess olika 

syften. (Företaget, 2017) 

Företaget belyser exempel där både Sveriges Kommunikatörer och bloggaren Blondinbella 

använde sig av livestreaming och som därefter skrev en kort sammanfattning i ett blogginlägg. 

Smart drag då det genererar innehåll till två olika kanaler. (Företaget, 2017) 

”Men samtidigt då är vi där igen, livestreaming kan inte riktigt stå på sina egna ben.” –

Projektledare/Kreatör (2017) 

Ett sätt att ge någonting till de som missade sändningen. Då är vi där igen, det var live, men 

mottagaren kan ändå få tag på informationen i efterhand. Ska denne då välja att titta på live när 

det sänds och “offra” 30 minuter av sin lunchrast eller läsa blogginlägget ikväll då mottagaren 

har tid. Då är det samma där, mottagaren bestämmer själv när denne kan titta. (Företaget, 2017) 

3.2.2 Kommunikation & Interaktion 

Att vi pratar med varandra är inget unikt, det har vi alltid gjort, det handlar bara om sättet på hur 

vi gör det och med vilken teknik. Sociala medier handlar idag om en tvåvägskommunikation 

och sändaren måste vara beredd att bemöta sina följare i kommentarsfälten. Live är väldigt 
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transparent och både de som tittar och den som sänder ser kommentarsfältet. Alla kan se vem 

som kommer och vem som droppar av vilket är ganska läskigt. Där försöker företaget vid sina 

livesändningar uppskatta de som kommer in genom att uppmärksamma att de går med i 

sändningen och svara på kommentarer som ställs. (Företaget, 2017) 

3.2.3 Kundlojalitet 

Företaget anser sig vara mer personliga på Instagram och att följarbasen som finns där är mer 

lojala. Att sända i redan befintliga sociala kanaler underlättar då där redan byggts upp ett stort 

antal följare. Det kan vara smart att som företag genom livesändningar sätta ett ansikte på 

företaget.  Företaget har byggt sitt varumärke kring de personer som arbetar i organisationen 

och samtliga anställda blir därmed ansiktet utåt för företaget. Företaget använder live för att 

stärka relationen till både kunder och de som följer deras kanaler.  

De finner även ett värde i att använda de medier som företaget arbetar med för att på så sätt lära 

sig mer. Genom att vara tidigt ute med en trend har respondenterna möjlighet att bli det företag 

som förknippas med live. Företaget tillägger att det i mediebranschen är viktigt att hålla sig 

uppdaterad och att hålla kolla på vad som händer är lite en del i ens yrkesroll. (Företaget, 2017) 

3.2.4 Hållbart innehåll 

Inom branschen pratas det mycket om hållbart innehåll, vilket inte gäller för live, tid läggs på att 

skapa innehållet och sen går det ändå inte att återanvända. I takt med att förutsättningarna hela 

tiden förändras, att det exempelvis numera går att spara sina livesändningar på Instagram, 

öppnar upp för att möjlighet nu ges att återanvända sitt material. Hållbart innehåll är 

tidseffektivt, har vi skapat det idag kan vi använda det imorgon. Därför kan nog företag vara 

försiktiga med att använda live för att det kanske är lite slöseri med tid. (Företaget, 2017) 

”Företag gillar att kunna mäta och kunna se betydelsen av saker som produceras och det kan 

vara ganska svårt att mäta med live.” – Projektledare/Kreatör (2017) 

När sändaren gör innehåll som är hållbart så kan detta följas upp, det går att fråga vad folk 

tyckte. Vid livestreaming måste sändaren våga släppa kontrollen. Det material som sänds ut kan 

inte kontrolleras och företaget kan inte se hur det mottas eller vad folk tänker. Det går heller inte 

att se om det delas. Det enda sändaren kan mäta är hur många som tittar. (Företaget, 2017) 
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3.2.5 Spridning 

För företaget fungerar deras livesändningar även som en marknadsföringskanal och har via 

dessa knutit kontakter som genererat nya jobb. Dock diskuterar respondenterna spridningen av 

materialet och hur mediet underlättar alternativ försvårar denna. Företaget själva arbetar mycket 

med förhandsarbete och efterhandsarbete, promotar innan och skriver en summering efteråt med 

påminnelse om nästa sändning. (Företaget, 2017) 

“Ja, själva livesändningen är in the moment, det sker här och nu, men förarbetet sker långt 

innan.” – Kreatör/Sociala Medier Expert (2017) 

Inom företaget sprider de anställda det i sina personliga kanaler för att få ytterligare spridning. 

Instagram ger notiser till de som följer en men inte mer än så, det går inte heller att dela med 

vänner. För att få spridning menar företaget att sändaren måste ha så pass bra innehåll att 

människor börjar prata om det, alltså på så grundläggande nivå att vi pratar om mun till mun 

spridning. Företaget menar att det alltid handlar om innehåll, oavsett om det är livestreaming 

eller en artikel så måste sändaren alltid bjuda på innehåll som människor vill ha. Du kan som 

företag göra allting tekniskt rätt och följa algoritmer men är inte innehållet tillräckligt bra så 

kommer ingen dela det eller prata om ditt innehåll. Det kommer inte bli viralt eller börja spridas 

mellan människor om det är ett tråkigt innehåll. (Företaget, 2017) 

3.2.6 Video-on-Demand 

Vi har länge levt i ett samhälle där vi kan bestämma själva när vi vill titta på något. Vid 

livestreaming kräver sändaren mycket av sina tittare genom att sätta en viss tid. För att få 

tittaren att “offra” sin tid måste någonting ges i utbyte. (Företaget, 2017) 

”Bekvämligheten är största fienden till livestreaming och vi är vana vid Video-on-Demand, 

troligtvis mer än vi ens inser.” – Kreatör/Sociala Medier Expert (2017) 

Möjligheterna är oändliga men samtidigt är vi kräsna. Instagram och andra sociala nätverk kan 

försöka styra oss hur mycket de vill, det är fortfarande användarna som gör plattformarna, så 

utan användarna är de ingenting. Försvinner människor som väljer livestreaming så lägger de 

ner funktionen eller så är den där men inte så levande. (Företaget, 2017) 
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3.3 Fokusgrupper 

Resultatet bygger på 2 stycken fokusgrupper med 3 personer i varje. Fokusgrupperna utgjordes 

av personer i åldrarna 21 till 24. Där den ena bestod av personer som aktivt använder 

Snapchat eller Instastories medan den andra bestod av personer med ett mindre intresse för 

dessa funktioner. Detta för att få en bredare bild av mottagaren. Nedan finns en 

sammanställning av svaren från de båda grupperna. 

3.3.1 Livestreaming 

Generellt upplever respondenten att kommunicera via video underlättar då det går att se 

människors respons. En annan respondent tillägger att dennes spontana tanke gällande 

livestreaming är att det är ett bra alternativ för en person som vill gå på exempelvis en konsert 

och ej kan närvara på grund av sjukdom eller annat. Att den då istället kan kolla på 

livesändningen och få vara med. 

 “Livestreaming ger en större möjlighet för FLER människor.” 

Ytterligare en respondent funderar på om denne ens interagerat med live streaming, sett några 

på Instagram men ofta inte haft uppfattningen att de varit så roliga och därför inte stannat kvar. 

Livestreaming är svårt att greppa, är det en privatperson som sänder förstår respondenten inte, 

det handlar lite om motivet bakom. 

3.3.2 Disposable Media 

När det gäller disposable media är det kul att det går att dela med sig av något som händer där 

och då men tråkigt ibland att det försvinner och att det inte går att gå tillbaka och kolla på det.  

En annan respondent tillägger att denne inte har använt funktionerna som berör disposable 

media i Facebook eller Instagram, och heller inte tittar på andras. Respondenten tänker att dessa 

funktioner används för att stressa folk och då kommer de titta för sen är det för sent.  

Respondenten använder Snapchat och där handlar det främst om att denne där valt vilka som får 

följa en där. Upplever att alla sociala medier har olika integritetsnivå.  

”Snapchat känns mer, det här är mina närmsta vänner det blir kul. Medan Facebook känns lite 

mer, se mig nu här”. 
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3.3.3 Live vs On-Demand 

När vi ser till live respektive on-demand så har nog även det med motivet att göra, är innehållet 

ointressant och inget någon skulle titta på så behövs pushen av live. Innan mottagaren vet at 

innehållet är ointressant så är de lite nyfikna på vad som ska hända. 

Mottagaren kanske inte bryr sig så mycket om det faktum att det är live utan att det är först när 

aspekten av ”fear of missing out” adderas som det spelar roll för mottagaren. Om tittaren vet att 

denne bara kan titta där och då så kommer den med större sannolik göra det för att inte missa 

snacket. Det är snarare att live gynnar sändaren mer än vad mottagaren bryr sig. 

”Mottagaren bryr sig endast i den mån att det kanske försvinner sen så därför ser denne till att 

ha tid att titta när det sänds, för shit det är nu eller aldrig jag måste se det.” 

Då blir det att mottagaren ser till att kolla på det när det sänds där och då.  Respondenterna 

gillar tanken av att det blir en push att det sänds live och respondenten tror verkligen det är 

något som hjälper sändaren. Nu eller aldrig sen försvinner detta, det kan ha samma effekt som 

exempelvis SVT play att saker går att se där en viss tid sen försvinner det. Om mottagaren vet 

att det bara sänds en gång så avsätts verkligen tid för det.  

Om vi har live och on-demand i kombination hade samtliga respondenten snarare tagit det och 

kollat på det en kväll då de hade tid då de värderar sin egen tid mer. En av respondenterna 

tillägger dock att det finns en risk att mottagaren tänker titta på det där senare, men att det sen 

glöms bort och inte blir av. Genom att sändaren via live sätter en viss press så kan det leda till 

att fler faktiskt ser det. En annan respondent konstaterar att mottagaren då vill va med i samtalet 

och inte missa sändningen.  

När det gäller livestreaming så finns det fördelar och nackdelar, stressande för mottagaren med 

live men samtidigt ett sätt att få denna att verkligen titta och inte skjuta upp men respondenten 

tror det främst gör skillnad för sändaren.  

”Som mottagare gillar jag On-Demand men för sändare är det troligtvis mer positivt med live.”  

En respondent säger att något ska vara väldigt intressant för att denne ska välja att titta. Det kan 

bli stressande för de som är inne i den här världen och vill ha koll på vad som händer i de 

sociala flödena. Det kan ju också vara så att tiden avsätts för det, som att det bokas in likt ett 

möte och planerar sitt schema kring det som sänds. Kan ju vara att mottagaren faktiskt ser till att 

kolla på det som denne vill se utan att skjuta upp det.   
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3.3.4 Interaktion 

När det gäller interaktionen är det en annan aspekt som belyses som viktig, respondenten säger 

själv att den är dålig på att interagera men uppskattar när andra gör det.  

”Med interaktionen blir ju livestreaming mer en kommunikationsgrej, jag sitter inte bara och 

tittar utan jag är med de som sänder, mer levande.” 

En annan respondent instämmer med att den tror att det är något för de ensamma och de som 

vill vara med och påverka. Respondenten tror inte att den själv hade kommenterat men hade 

tyckt det varit en trevlig grej. 

Ytterligare åsikt gällande interaktionen är att det blir väldigt tillgängligt för alla att vara med 

och kommentera. Respondenten tillägger även att den tänker att det nog är väldigt roligt för de 

som väljer att interagera att kunna nå fram. Säger sig förstå grejen med interaktion men har inte 

så mycket erfarenhet av det själv.  

3.3.5 Företag & Live 

Att företag använder livestreaming gör att de kommer närmare sina kunder. Genom 

livestreaming kommer företag närmare och kunderna får en mänsklig syn på företaget och ser 

inte bara företaget som ett objekt. Mottagaren får se att det faktiskt finns människor bakom 

företaget som jobbar där vilket ger en mjukare approach till företaget.  

”Nuförtiden ska företag vara så tillgängliga som möjligt och kunder ska komma åt företaget i 

alla lägen.” 

Beroende på hur sändaren väljer att livesända blir det enklare att kommunicera. Enklare i den 

mening att via kommentarer komma åt företaget direkt med en rakare, ärligare kommunikation. 

Inte så finslipat och finjusterat utan mer “Här är vi, detta gör vi”. Livestreaming skapar ett 

lättsammare sätt att kommunicera, det är något befriande i att den inte sparas ner.  

En respondent lyfter fram vikten av att ämnet är intressant och att det ger något till mottagaren. 

Den tror heller inte att livestreaming passar alla företag men att det är smart att ta upp aktuella 

ämnen och ha frågestund. En annan respondent tycker dock att frågestund blir mer som en 

föreläsning och konstaterar att denne spontant känner att livestreaming är mer underhållning än 

en kunskapskanal. Exemplifierar sina tankar med att om en bartender som jobbar i en restaurang 

gör en grej av att denne blandar drinkar live så är det bra marknadsföring. 
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4 Teori 

Tillvägagångssättet för att skapa engagemang går från medvetenhet till lojalitet genom stegen i 

the ladder of engagement (se Figur 1 nedan). Teorin inleds med spridning för att skapa 

medvetenhet, därefter vad som påverkar mottagaren och dess intresse, sedan vidare till 

interaktion som leder oss vidare till engagemang för att slutligen nå fram till förespråkare. 

(Hunt, 2013)

 
Figur 1. Visar de fem trappstegen i the ladder of engagement. 
Hunt (2013). 

4.1 Medvetenhet 

Första steget där vi ska skapa medvetenhet hos mottagaren handlar om spridning. Både en 

push- respektive pull strategi samt word of mouth spridning tas upp. Disposable media är även 

en term som förklaras och som kan försvåra spridning av livestreaming då mediet försvinner. 

4.1.1 Push & pull strategi 

Media och dess innehållsproducenter har länge kontrollerat konsumenten som publik där denne 

har varit tvungen att konsumera innehåll hur, när och var industrin tillåtit (Napoli, 2011 

återgiven i Chip & Chakravorty, 2016). Push Pull Strategin kan beskrivas som att konsumenten 

accepterar eller avslår information som är påtvingade på dem (push) och deras 

självbestämmande tillgång till information i sin egen bekvämlighet (pull). Konsumenter kan 
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dock behöva bli informerade om att någonting existerar, exempelvis att en tvkanal har en play-

tjänst, genom push strategi för att sedan välja själv vilket innehåll att konsumera genom pull 

strategi (Chip & Chakravorty, 2016). 

4.1.2 Word of mouth 

Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh och Gremler (2004) beskriver E-WOM som “any positive or 

negative statement made by potential, actual, or former customers about a product or company, 

which is made available to a multitude of people and institutions via the Internet”. Fill (2009) 

menar att framgångsrik kommunikation karaktäriseras av interaktion och word of mouth kan 

göra kommunikationsprocessen rikare. Bickhart och Schindler (2001) anser att Word of Mouth 

har en högre trovärdighet, högre empati och högre relevans för kunder än information som är 

skapad av marknadsförare. Fill (2009) tillägger att åldersgruppen 18–25 helt favoriserar vänner 

eller likasinnade gruppers rekommendationer framför experter. 

4.1.3 Disposable media 

En utveckling bland sociala medier de senaste åren har handlat om innehåll som försvinner, så 

kallad disposable media. Snapchats val att satsa på denna typ av innehållspublicering har 

omformat sociala medier. Numera har även alla facebook-ägda plattformar; Facebook, 

Instagram och Whatsapp en disposable media-funktionalitet. Utvecklandet av 

realtidspublicering sägs ha påbörjats redan via Instagram, där bilderna publicerades för att visa 

på vad vi gör “just nu” snarare än att de produceras för att vi ska minnas. Utbredningen av 

rörligt material i sociala medier är även den en viktig del i utvecklingen. I våra sociala medier 

rör vi oss allt mer mot ett realtidsflöde där innehållet endast är intressant en begränsad tid. Idag 

innefattar sociala medier både on-demand, realtidsflöde och superlive. Dessa befinner sig i olika 

tidsrymder som skapar olika värden och som tillsammans bygger en helhet. Genom att sociala 

medier bygger in allt fler funktioner där vi genom olika format kan få in alla olika 

tidsperspektiv blir plattformarna universella. (Bernhardt & Strandh, 2017) 

4.2 Intresse 
Intresset handlar om att mottagaren ska bli intresserad av det som sänds ut. Teorierna i detta 

steget ser till vad som påverkar mottagarens intresse. On-demand i förhållande till live, fear of 

missing out och vikten av content, alltså innehåll, är ämnen som berörs. 
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4.2.1 Livestreaming vs On-demand 

Streaming kan delas in i två kategorier: live respektive on-demand. Vid livestreaming sprids ett 

innehåll ut till alla användare i realtid och videon spelas upp för alla användare samtidigt. Vid 

det motsatta, on-demand streaming, kan användaren utnyttja dess flexibilitet och titta på vilka 

videoklipp den vill när den vill och videons uppspelning sker ej samtidigt för alla användarna. 

(Liu, Guo & Liang, 2008) Den främsta motivationen till on-demand är dess frihet gällande 

schemaläggning, platsoberoende och utrustnings möjligheter. Mottagaren uppskattar att ges 

tillgång till innehåll som är relevant och personifierat, som de kan konsumera när de vill 

oberoende av var de befinner sig. (Mikos, 2016) 

4.2.2 Fear of missing out 

Känslan av Fear of missing out, FoMO, förverkligas i den virtuella explosionen gällande 

realtidspublicering och underhålls av verktyg som sociala medier tillhandahåller, så som 

mobiltelefoner eller surfplattor. Verktygen ger en möjlighet att konstant titta till vad en kan 

tänkas missa, inte bara i det givna ögonblicket utan även i en bredare övergripande kontext. 

Medan dessa teknologiska bekvämligheter möjliggör ett mer frekvent socialt engagemang, 

förstärker de samtidigt en ökad tillit till den mediala kommunikationen. (Conlin, Billings & 

Averset, 2016) Vid en lägre nivå av de fundamentala behoven; kompetens, självstyre och 

koppling till andra människor samt lägre nivåer på det generella humöret och tillfredställelse i 

livet påvisas högre nivåer av FoMO (Przybylski, Murayama, DeHaan & Gladwell, 2013). 

Behovet att känna koppling till andra människor är starkt kopplat till FoMO, då känslan att 

missa upplevelser och sociala kopplingar kan motivera människor att ta beslut baserad på 

timing snarare än personliga önskemål. FoMO driver också behovet att titta på 

engångshändelser när de sker. (Conlin, Billings & Averset, 2016) 

4.2.3 Innehåll 

Yang & Coffey (2014) menar att inte bara plattformen driver publiken att interagera utan att 

även innehållet är en minst lika viktig faktor. Fokus bör fortsatt ligga vid att hitta innovativa sätt 

att förena mottagare med det innehåll som de vill ha, varumärken som de älskar, via plattformar 

som de själva väljer. Smilansky (2016) tillägger att företagen bör komma fram till vem deras 

publik är och skräddarsy innehållet efter denna.   
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4.3 Interaktion 

Tredje steget är interaktion där det beskrivs teoretiskt varför denna är en väsentlig del. 

Resterande trappsteg utvecklar vidare baserat på interaktionen och den är därmed en 

nyckelspelare i vägen uppför the ladder of engagement. 

Interaktion karaktäriseras av att kommunikationen har flera riktningar mellan sändare och 

mottagare samt att alla deltagande individer har kontroll över kommunikationsupplevelsen 

(Jones, 2003). Idén med interaktion underminerar bilden av en passiv publik och ändrar 

mottagarens epitet från ”publik” till ”användare” (Sundar, 2004). Personlig interaktion med 

kunder leder till ett rikare innehåll och kan hjälpa företag att förstå hur de tänker (Kujur & 

Singh, 2017). Med interaktion går innehållet från ett stillastående objekt till ett utvecklande 

sådant som blir en del i en kommunikationsprocess. Interaktion grundar sig i att människor har 

ett behov av att utrycka sig och tekniken erbjuder en plats att göra detta. Nya generationer 

kommer utnyttja interaktionen till dess fulla potential med den dubbelriktade kommunikationen 

och se innehållet som ett meddelande istället för slutprodukten. (Hausenblas & Nack 2007) 

Interaktion sägs ha en direkt effekt på social närvaro vilket i sin tur har stor inverkan på 

engagemang och uppväckande (Kujur & Singh, 2017). 

4.4 Engagemang 

Tar avstamp i interaktionen och bygger vidare därifrån. Det fjärde steget lägger fokus på vad 

företag gör för att engagera sina mottagare och skapa ett klimat där mottagaren väljer att 

engagera sig. Kundengagemang, deltagarkultur samt autenticitet och transparens är ämnen 

som driver detta.  

4.4.1 Kundengagemang 

Kundengagemang definieras som ” a psychological state that occurs by virtue of interactive, co-

creative customer experiences with a focal agent/ object (e.g. a brand).” (Brodie, Hollebeek, 

Juric & Ilic, 2011). Engagemang fokuserar på konsumenternas kognitiva och känslomässiga 

reaktioner under interaktion med företag medan kundtillfredsställelsen tar vid först efter 

processen (Hollebeek, Glynn & Brodie, 2014). Marknadsförare betraktar engagemang som en 

samlingsterm för de mekanismer som ger konkurrenskraftiga fördelar för de som använder dem 

och bidrar till skapandet av lojalitet. (Mollen & Wilsson, 2010). 
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4.4.2 Deltagarkultur 

Deltagarkultur handlar om en ömsesidig kommunikation mellan personer inom en 

socialsituation eller ett medium. Åskådaren respektive deltagaren har olika strukturella roller 

där åskådaren är en konsument och deltagaren är en producerande konsument alternativt 

konsumerande producent. Deltagarrkultur sägs ha en viss tröskel där åskådaren måste förstå att 

de kan delta innan de kan utvecklas till något mer än passiva betraktare. Det räcker dock inte att 

bara säga att publiken får delta det krävs också att man ger konkreta exempel på hur detta kan 

gå till. (Haggren, Larsson, Nordwall & Widing, 2008) Publiken får mer makt och självstyre när 

de ger sig in i deltagarkulturen I takt med att webben underlättar för en snabb kommunikation 

som sker från många till många så möjliggör denna även ett bredare deltagande gällande 

beslutsfattande, nya former av mötesplatser samt ömsesidigt utbyte av information (Jenkins, 

2006). 

4.4.3  Autenticitet & Transparens 

Mitt i kommunikationstrender som drivs av sociala medier är företagens autenticitet och 

transparens nyckelfaktorer som bygger på publikens sociala engagemang. (Hutchins & Tindall) 

Transparens sägs göra att de sociala medierna upplevs som mer sociala och i det föränderliga 

klimatet av företagsvärlden, ser organisationer allt mer hur dess intressenter får en växande 

makt med hjälp av nya teknologier. Transparens skapar även möjligheter för företag att sträva 

efter en öppen företagskultur med stort engagemang. (Nilsson, 2011) Livestreaming ger en 

autenticitet och charm som ofta är frånvarande i andra format. En sårbarhet är närvarande vid 

livestreaming av video. Där finns även en naturlig förståelse från mottagaren att det inte 

behöver vara helt perfekt vilket gör mediet mer genuint än förproducerad video. (Smilansky, 

2016)  

4.5 Förespråkare 

Vid sista steget handlar det om att vi nått ett starkt engagemang från mottagaren. Vid starkt 

engagemang har vi även en hög lojalitet där även denna följer fem steg i the ladder of loyalty 

(se Figur 2 nedan). Vid hög lojalitet och högt engagemang hittas förespråkarna. 

Kundlojaliteten går att beskriva med hjälp av The Ladder of Loyalty, där Christopher, Payne & 

Ballantyne (återgiven i Fahy & Jobber, 2015) beskriver kundens rörelsemönster i form av olika 
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stadier som alla innebär olika hög lojalitet från kundens sida.

 
Figur 2. Visar de fem trappstegen i the ladder of loyalty. 
Fahy & Jobber (2015). 

De lägre stegen lägger tyngd vid att fånga nya kunder medan de högre stegen fokuserar på 

utveckling och förstärkning av redan befintligt relationer med etablerade kunder. Förespråkare 

är en viktig grupp att nå då dessa aktivt rekommenderar vänner och kollegor.  
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5 Diskussion 
Diskussionen följer likt teorin strukturen i the ladder of engagement och analyserar empirin 

tillsammans med teorin.  

5.1 Medvetenhet 
Det som påverkar medvetenheten om livestreaming är plattformens eventuella begränsningar, 

hur sändaren använder push och pull strategin, hur sändaren arbetar för att göra sitt innehåll 

hållbart samt hur sändaren får mottagaren att dela vidare. 

Företaget belyser hur deras livesändningar används som en marknadsföringskanal och att 

spridningen är viktigt. Samtidigt diskuterar företaget huruvida spridningen av materialet 

försvåras eller underlättas av livestreaming som medie. Experten instämmer i att om företag 

väljer att använda livestreaming via sina sociala kanaler så begränsas dess spridning till att 

endast nå de som redan följer och som redan har en etablerad kontakt med sändaren. Denne 

tillägger då att risken finns att materialet stannar där om dessa inte väljer att dela vidare. Chip & 

Chakravorty (2016) menar att sändaren måste göra mottagaren medveten om att de existerar 

genom en push strategi för att därefter ge mottagaren möjlighet att välja att titta genom en pull 

strategi och locka med innehållet. Företaget anser att för att skapa spridning måste företaget 

själva arbeta mycket med förhandsarbete och efterhandsarbete där de promotar innan och 

skriver en summering efteråt med påminnelse om nästa sändning. Experten tillägger att som 

sändare är det viktigt att kommunicera ut i sin video att mottagaren ska sprida materialet så att 

en större spridning uppstår och menar att svårigheten i att använda redan etablerade kanaler blir 

att nå nya människor. Företaget ser till att sprida det i sina personliga kanaler för att få 

ytterligare spridning dock menar de att Instagram endast ger notiser till de som följer kanalen 

och det går inte att dela livesändningen med vänner. Experten anser det är viktigt för företag att 

hitta kommunikationssituationer där en dialog kan skapas och arbeta med innehållet i 

livesändningen, vara aktiv i hela processen, nå ut i sociala medier och arbeta med att få ut 

sändningen i alla led. Digital Marketing Magazine (2017) menar dock att det finns risker med 

att lägga resurser på att pusha ut budskapet som sen ändå inte når en tillräckligt stor publik och 

att push strategin då blir kostsam och ineffektiv. Experten belyser att en retweet-funktion likt 

den som används på Twitter hade kunnat vara ett enkelt sätt för livesändningar att få större 

spridning.  
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Experten fortsätter och menar att vi litar mer på andra människor och blir vi rekommenderade 

något är vi mer benägna att titta på detta om vi har tillit till den som delar. Bickhart och 

Schindler (2001) instämmer och menar att Word of Mouth har en högre trovärdighet, högre 

empati och högre relevans för kunder än information som är skapad av marknadsförare. Fill 

(2009) tillägger att åldersgruppen 18–25 helt favoriserar vänner eller likasinnade gruppers 

rekommendationer framför experter. Experten menar att de som producerar måste engagera sin 

publik så att de vill dela materialet. Produktionen måste skapa ett engagemang hos publiken 

som då blir motiverad att dela vidare innehållet till andra som i sin tur väljer att interagera. 

Handlar inte alltid om att skapa nytt utan om att möta de som redan följer och sen få dessa att 

sprida det vidare. Företaget menar att för att få spridning så måste de ha så pass bra innehåll att 

människor börjar prata om det och syftar även då till Word of Mouth spridning. Fill (2009) 

tillägger att framgångsrik kommunikation karaktäriseras av interaktion och word of mouth kan 

göra kommunikationsprocessen rikare. 

Företaget belyser även en annan nackdel med livestreaming där tid läggs på att skapa innehållet 

som sedan inte går att återanvända. En del plattformar för livestreaming har dock infört en 

funktion att spara ner sitt material. Företaget menar att hållbart innehåll är tidseffektivt, har vi 

skapar det idag kan vi använda det imorgon. Därför tycker företaget att en försiktighet bör 

anammas vid användandet av livestreaming då det kan vara slöseri med tid. Företaget tillägger 

att det inom branschen gärna ges möjlighet att se betydelsen av det som görs och mäta effekten. 

Vid hållbart innehåll kan detta följas upp och det går att se vad mottagaren tycker medan vid 

livestreaming måste sändaren våga släppa på kontrollen, denne ser inte hur det mottas, vad 

mottagare tänker eller om det delas. Det enda sändaren kan gå på är hur många som tittar. 

5.2 Intresse 
Det som påverkar intresset hos mottagaren är innehåll, rädsla för att missa tillfället och 

uppleva ett utanförskap samt viljan att bestämma över sin egen tid. 

Företaget anser att det alltid handlar om innehåll, oavsett om det är livestreaming eller en artikel 

så måste sändaren alltid bjuda på innehåll som människor vill ha. Yang & Coffey (2014) 

instämmer och menar att inte bara plattformen driver publiken att interagera utan att även 

innehållet är en minst lika viktig faktor. Fokusgrupperna menar att huruvida live respektive on-

demand används har med innehållet att göra, är innehållet ointressant och inget någon skulle 

titta på så behövs pushen av live. Innan mottagaren vet att innehållet är ointressant så är de lite 

nyfikna på vad som ska hända. Företaget tillägger att de kan göra allting tekniskt rätt och följa 
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algoritmer men är inte innehållet tillräckligt bra så kommer ingen dela det, prata om innehållet, 

det kommer inte blir viralt och spridas mellan människor. Fokusgrupperna tillade att något ska 

vara väldigt intressant för att de ska välja att titta. Yang & Coffey (2014) menar att fokus bör 

ligga vid att hitta innovativa sätt att förena mottagare med det innehåll som de vill ha, 

varumärken som de älskar, via plattformar som de själva väljer. Företaget menar att för att få 

tittaren att “offra” sin tid måste någonting ges i utbyte. Fokusgrupperna fortsatte diskutera 

innehåll där meningarna gick isär och ena halvan ansåg att aktuella ämnen och frågestunder var 

intressant medan andra delen spontant upplever livestreaming som mer kopplat till 

underhållning än en kunskapskanal. Smilansky (2016) anser att företagen bör komma fram till 

vem deras publik är och skräddarsy innehållet efter denna.  Företaget menar även att det är 

viktigt att planera vilket innehåll som skall finnas i ens olika kanalerna då materialet tappar i 

värde om samma innehåll publiceras i flera kanaler. Företaget belyser exempel där både 

Sveriges Kommunikatörer och bloggaren Blondinbella använde sig av livestreaming och som 

därefter skrev en kort sammanfattning i ett blogginlägg. Smart drag då det genererar innehåll till 

två olika kanaler men samtidigt visar det att livestreaming inte riktigt klarar sig på egen hand. 

Då blir det ett sätt att ge någonting till de som missade sändningen men då kan mottagaren få 

tag i informationen i efterhand och då välja detta alternativet istället för att följa 

schemaläggning och bestämma över sin egen tid.  

Fokusgrupperna menar att det är gynnsamt för företaget att det blir en push av att det sänds live 

och respondenterna tror verkligen det är något som hjälper sändaren. Nu eller aldrig sen 

försvinner detta, om mottagaren vet att det bara sänds en gång så avsätts verkligen tid för det. 

Conlin, Billings & Averset (2016) beskriver att känslan av Fear of missing out, FoMO, 

förverkligas i den virtuella explosionen gällande realtidspublicering och underhålls av verktyg 

som sociala medier tillhandahåller, såsom mobiltelefoner eller surfplattor. Verktygen ger en 

möjlighet att konstant titta till vad en kan tänkas missa, inte bara i det givna ögonblicket utan 

även i en bredare övergripande kontext. Fokusgrupperna tillägger att det kan bli stressande för 

de som är aktiva på sociala medier och vill ha koll på vad som händer i de sociala flödena. 

Conlin, Billings & Averset (2016) fortsätter och menar att medan dessa teknologiska 

bekvämligheter möjliggör ett mer frekvent socialt engagemang, förstärker de samtidigt en ökad 

tillit till den mediala kommunikationen. (Conlin, Billings & Averset, 2016) Fokusgrupperna 

belyser att mottagaren inte bryr sig så mycket om det faktum att det är live utan att det är först 

när aspekten av ”fear of missing out” adderas som det spelar roll för mottagaren. 

Fokusgrupperna tillägger att om tittaren vet att denne bara kan titta där och då så kommer den 

med större sannolik göra det för att inte missa snacket. Conlin, Billings & Averset (2016) 

instämmer och menar att FoMO driver behovet att titta på engångshändelser när de sker. 
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Experten tillägger att det trots allt finns ett värde i att titta när andra tittar då detta ger en 

samhörighet mellan de olika mottagarna. Conlin, Billings & Averset (2016) understryker att 

behovet att känna koppling till andra människor är starkt kopplat till FoMO, då känslan att 

missa upplevelser och sociala kopplingar kan motivera människor att ta beslut baserad på 

timing snarare än personliga önskemål. 

Fokusgrupperna var eniga i om möjlighet till både live och on-demand var möjligt för en 

sändning så hade samtliga deltagare föredragit on-demand och kollat på det en kväll då de hade 

tid eftersom de värderar sin egen tid mer. Mikos (2016) menar att den främsta motivationen till 

on-demand är dess frihet gällande schemaläggning, platsoberoende och utrustnings möjligheter. 

Företaget tillägger att vi länge levt i ett samhälle där vi kan bestämma själva när vi vill titta på 

något, vid livestreaming kräver sändaren mycket av sina tittare genom att sätta en viss tid. 

Fokusgrupperna belyser dock att det finns en risk att mottagaren tänker titta på det senare men 

att det sedan glöms bort och inte blir av. Genom att sändaren via live sätter en viss press så kan 

det leda till att fler faktiskt ser det. Fokusgrupperna tillägger att det då handlar om att vilja vara 

med i samtalet och inte missa sändningen. Företaget menar att bekvämligheten är största 

fienden till livestreaming och on-demand är starkt cementerat i hur vi konsumerar video. Mikos 

(2016) instämmer och tillägger att mottagaren uppskattar att ges tillgång till innehåll som är 

relevant och personifierat, som de kan konsumera när de vill oberoende av var de befinner sig. 

Företaget belyser att möjligheterna är oändliga men samtidigt är vi kräsna. Instagram och andra 

sociala nätverk kan försöka styra oss hur mycket de vill, det är fortfarande användarna som gör 

plattformarna, så utan användarna är de ingenting. Försvinner människor som väljer 

livestreaming så lägger de ner funktionen eller så är den där men inte så levande. 

5.3 Interaktion 
Interaktion är grundpelaren inom all kommunikation och att använda interaktion inom 

livestreaming leder till en rikare och mer direkt dialog med mottagaren. I the ladder of 

engagement är den en nyckelspelare som de efterföljande stegen engagemang och förespråkare 

bygger vidare på. 

Företaget anser inte att interaktionen i livestreaming är något nytt utan menar att vi alltid har 

pratat med varandra och att det mer handlar om hur vi gör det och med vilken teknik. 

Hausenblas och Nack (2007) instämmer och menar att interaktivitet grundar sig i att människor 

har ett behov av att utrycka sig och att tekniken erbjuder en plats att göra detta. Företaget 

belyser att det på sociala medier idag handlar om en tvåvägskommunikation där det är viktigt 
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som företag att bemöta sina följare i kommentarsfälten. Jones (2003) tillägger att interaktivitet 

karaktäriseras av att kommunikationen har flera riktningar mellan sändare och mottagare samt 

att alla deltagande individer har kontroll över kommunikationsupplevelsen. Detta implicerar att 

företaget inte anser att interaktion är något unikt för livestreaming och att interaktionen snarare 

är basen i all typ av kommunikation. Företaget menar att de istället lägger fokus på 

kommunikation och då främst HUR sändaren väljer att kommunicera i denna nya teknik för att 

få bäst genomslag. 

Fokusgrupperna är eniga i att interaktionen är viktig, det blir att mottagaren är med den som 

sänder och det blir mer levande. Kujur och Singh (2017) instämmer i att interaktivitet sägs ha en 

direkt effekt på social närvaro vilket i sin tur har stor inverkan på engagemang och 

uppväckande. Fokusgrupperna tillägger att interaktionen ger en möjlighet att påverka och nå 

fram till den som sänder samt att det blir väldigt tillgängligt för alla som vill delta i 

konversationen. Sundar (2004) menar att idén med interaktivitet underminerar bilden av en 

passiv publik och ändrar mottagarens epitet från ”publik” till ”användare”. Majoriteten av 

respondenterna uttryckte dock att de själva inte väljer att kommentera men säger sig förstår 

konceptet med interaktion och uppskatta när andra gör det. Detta indikerar att fokusgrupperna 

prioriterar interaktionen i livestreaming som kanal och ser detta som en stor styrka i att komma 

närmare och nå fram till den som sänder. Samtidigt är respondenterna dåliga på att utnyttja 

möjligheten till interaktion med sändaren. 

Experten instämmer med fokusgrupperna i att interaktion är den viktigaste beståndsdelen vid 

livestreaming och tillägger att utan den så finns inget mervärde. Det är viktigt att mottagaren 

kan säga någonting och framgången för livestreaming menar experten ligger i att båda parter 

måste kommunicera. Genom kommunikation kan nämligen en intim kontakt mellan den som 

tittar och den som har innehållet skapas. Hausenblas och Nack (2007) tillägger att med 

interaktiviteten så går innehållet från ett stillastående objekt till ett utvecklande sådant som blir 

en del i en kommunikationsprocess. Experten belyser dock att för att den kommunikation som 

sänds ut ska bli mer värdefull så måste även mottagaren släppas in. Sändaren måste 

kommunicera med sin publik inom livestreaming för att uppnå dess fulla potential. Hausenblas 

och Nack (207) menar att detta är något nya generationer kommer utnyttja och använda 

interaktionen till fullt ut med den dubbelriktade kommunikationen och se innehållet som ett 

meddelande istället för slutprodukten. Experten tillägger att livestreaming även väger in andra 

aspekter av kommunikation, hur vi klär oss, hur vi medieras, hur vi ger respons till varandra i ett 

samtal vilket leder till en rikare situation. Kujur och Singh (2017) instämmer här och menar att 

en personlig interaktion med kunder leder till ett rikare innehåll och kan hjälpa företag att förstå 
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hur dessa tänker. Experten belyser att dialogen blir annorlunda när den sker live och kan ta 

oväntade vägar då det inte ges någon möjlighet till redigering i efterhand. Live erbjuder en 

rikare dialog och är ett argument till varför något med fördel skulle livesändas. Om ett material 

endast sänds ut ges tittaren ingen möjlighet att fråga om denne inte förstår, men vid live så kan 

mottagaren ge respons på att det är korrekt uppfattat. 

5.4 Engagemang 
Det som påverkar engagemang är transparens och öppenhet hos sändaren, möjlighet att genom 

interaktionen engageras som mottagare och ge sig in i deltagarkulturen och skapa innehållet 

tillsammans. 

Företaget belyser att livestreaming är väldigt transparent och både de som tittar och den som 

sänder ser kommentarsfältet. Hutchins & Tindall (2016) menar att mitt i 

kommunikationstrender som drivs av sociala medier är företagens autenticitet och transparens 

nyckelfaktorer som bygger på publikens sociala engagemang. Företaget tillägger att alla kan se 

vem som kommer och vem som droppar av vilket är ganska läskigt. Företaget fortsätter och 

menar därför att det är extra viktigt att uppskatta de som kommer in genom att uppmärksamma 

att de går med i sändningen och svara på kommentarer som ställs. Haggren et. al. (2008) anser 

att deltagarkultur har en viss tröskel där åskådaren måste förstå att de kan delta innan de kan 

utvecklas till något mer än passiva betraktare. Det räcker dock inte att bara säga att publiken får 

delta det krävs också att sändaren ger konkreta exempel på hur detta kan gå till. Företaget menar 

att livestreaming inte ska underskattas då sändaren kommer nära sina följare och tillägger att 

tittare vill ha en inblick i organisationen där en mer avskalade bild ges. Fokusgrupperna 

instämmer och menar att företag kommer närmare sina kunder genom att använda livestreaming 

och att de därigenom får en mänsklig syn på företaget istället för att se det som ett objekt. 

Fokusgrupperna fortsätter och menar att mottagaren får en mjukare inställning till företaget 

genom att denne ser att det finns människor bakom företaget. Företaget har i enlighet med detta 

byggt sitt varumärke kring de personer som arbetar i organisationen och samtliga anställda blir 

därmed ansiktet utåt för företaget vilket blir ett sätt att stärka relationen till kunder.  

Fokusgrupperna belyser att företag nuförtiden ska vara så tillgängliga som möjligt och att 

kunder ska komma åt företaget i alla lägen. Nilsson (2011) menar att det ständigt pågår 

förändringar i företagsvärlden och dess klimat där organisationer ser hur deras intressenter får 

en växande makt med hjälp av sociala medier och andra nya teknologier. Fokusgrupperna anser 

att genom att använda livestreaming kan det bli en mer direkt kommunikation och enklare för 
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mottagaren att komma åt företaget med en rakare, ärligare kommunikation som inte är så 

finslipat och finjusterat. Haggren et. al (2008) menar att deltagarkultur handlar om en ömsesidig 

kommunikation mellan personer inom en social situation eller ett medium. Åskådaren 

respektive deltagaren har olika strukturella roller där åskådaren är en konsument och deltagaren 

är en producerande konsument alternativt konsumerande producent. Fokusgrupperna tillägger 

även att livestreaming skapar ett lättsammare sätt att kommunicera och menar att det är något 

befriande med att det inte sparas ner. Experten belyser återigen att livestreaming blir som en 

kommunikationskanal där möjligheten att som tittare ge feedback är viktigt. Experten menar att 

företag som redan har sin kundbas etablerad med fördel skulle kunna arbeta inte bara med 

reklam utan även med information som är värdefullt för mottagaren. Då ges en möjlighet att 

bjuda in tittarna till samtalet och även bjuda in dem i rummet för att ge en känsla av att vara där. 

Jenkins (2006) tillägger att publiken får mer makt och självstyre när de ger sig in i 

deltagarkulturen i takt med att webben underlättar för en snabb kommunikation som sker från 

många till många så möjliggör denna även ett bredare deltagande gällande beslutsfattande, nya 

former av mötesplatser samt ömsesidigt utbyte av information. Mollen & Wilsson (2010) menar 

att engagemang ger konkurrenskraftiga fördelar för de som använder dem och bidrar till 

skapandet av lojalitet.   

5.5 Förespråkare 
Sista steget i the ladder of engagement korrelerar med the ladder of loyalty där båda avslutas 

med att mottagaren blir en förespråkare. Förespråkare är lojala och engagerade mottagare.  

Företaget menar att de använder live för att stärka relationen till både kunder och de som följer 

deras kanaler. Företaget anser sig vara mer personliga på Instagram och att följarbasen som 

finns där är mer lojala. Att sända i redan befintliga sociala kanaler underlättar då där redan 

byggts upp ett stort antal följare. Kundlojaliteten går att beskriva med hjälp av The Ladder of 

Loyalty (se figur 2, s.24), där Christopher, Payne & Ballantyne (återgiven i Fahy & Jobber, 

2015) beskriver kundens rörelsemönster i form av olika stadier som alla innebär olika hög 

lojalitet från kundens sida. De lägre stegen lägger tyngd vid att fånga nya kunder medan de 

högre stegen fokuserar på utveckling och förstärkning av redan befintligt relationer med 

etablerade kunder. Förespråkare är en viktig grupp att nå då dessa aktivt rekommenderar vänner 

och kollegor. 
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6 Slutsats 
Syftet med studien är att förklara olika faktorer som påverkar livestreaming ur mottagare- 

sändare samt teoretiskt perspektiv för att på så sätt skapa en ökad kunskap gällande dess 

användande och engagemang. Frågeställningarna som i detta avsnitt skall besvaras lyder 

”Vilka faktorer driver sändaren att använda sig av livestreaming? “Vilka faktorer påverkar 

mottagarens engagemang?” ”Hur ska företag förhålla sig till dessa faktorer för att uppnå ett 

större engagemang?”. Avsnittet avslutas med förslag till vidare forskning. 

Sändarens användande drivs av att dess transparens och autenticitet skapar ett deltagande. Även 

interaktionen är en viktig faktor som gör att sändaren kan kommunicera med både potentiella 

och lojala kunder i en öppen dialog med möjlighet till feedback. Livestreaming är tids- och 

kostnadseffektivt vilket företag kan se som gynnsamt och på så sätt vara en drivande faktor till 

användandet. Att livestreaming är en trend är ytterligare en faktor som driver på sändaren att 

använda mediet. Genom FoMO kan sändaren även skapa en gemenskap och komma närmare 

sin publik.  

Mottagarens engagemang drivs av att denne har ett behov av att interagera med sändaren för att 

på så sätt ges möjlighet att påverka. Engagemanget drivs även av ett måste att titta på 

livestreaming när det sänds för att inte efteråt uppleva ett utanförskap. Innehållet är viktigt, detta 

måste vara tillräckligt intressant för att mottagaren ska vilja offra sin egen tid och upplevas som 

relevant för mottagaren. Mottagaren drivs även av att denna blir rekommenderad av andra att 

titta på livestreaming och väljer då att engagera sig eftersom ett förtroende finns för den som 

rekommenderat. 

Företag bör arbeta igenom varje steg i the ladder of engagement. Första steget, medvetenhet, 

kan bli kostsamt i livestreaming sammanhang. Företag kan behöva både pusha ut sitt innehåll 

och även lägga pengar på detta innehåll för att på så sätt dra (pull) till sig mottagaren. Här kan 

det därmed vara effektivt att använda sig av word of mouth spridning. Andra steget, intresse, 

innehållet måste vara relevant och som företag bör målgruppen analyseras så att vad de vill få ut 

av livesändningen framgår. Tredje steget, interaktion, enligt undersökningen är det inte så 

många som väljer att interagera vilket gör att innehållet inte får något mervärde och når sin fulla 

potential. Företagen bör lägga fokus här för att motivera mottagaren att interagera. Fjärde steget, 

engagemang, bygger nämligen vidare på att vi har en fungerande dialog mellan mottagare och 

sändare. Denna dialog skapar en gemenskap genom transparens och öppenhet vilket gör det 

möjligt för mottagaren att engageras. Femte steget, förespråkare, är det sista steget och när detta 
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är uppnått har mottagaren blivit en förespråkare. Denna grupp är de som sedan sprider vidare 

med hjälp av word of mouth och ”trappan” börjar om från början. Här bör vi hellre se på the 

ladder of engagement som ett kretslopp där alla delar bygger på varandra och att arbetet inte 

slutar bara för vi når högsta steget på trappan. 

 
Figur 3. Min adaption av the ladder of engagement där modellen fungerar som ett 
kretslopp istället för en trappa. 
Börjesson (2017). 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Utveckla och forska vidare på livestreaming och dess engagemang genom att testa denna teorin 

på intressenter för att på så sätt fullfölja arbetssättet med den grundade teorin som påbörjades i 

denna studien. 

Jämföra engagemanget för olika sociala medier kanaler och på så sätt undersöka vilken som ger 

störst engagemang. 

Undersöka vilket innehåll som passar bäst för livestreaming och studera vad för typ av innehåll 

som mottagaren föredrar. 

Analysera hur företag kan stärka sitt varumärke med hjälp av livestreaming. 

 



 

 

––––––––––  Livestreaming av företag – En studie gällande engagemanget hos mottagaren ––––––––––– 

34 

Källförteckning 
Adweek (2015). Why Live Streaming Is the Water Cooler of the Future. Hämtad från 

http://www.adweek.com/digital/why-live-streaming-is-the-water-cooler-of-the-future/ 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber AB.   

Andersson, T. (2016, 9 januari). Citizen coverage of the Paris Attacks. [Blogginlägg]. Hämtad 

från http://www.blogs.buprojects.uk/2015-2016/taraanderson/2016/01/09/citizen-coverage-of-

the-paris-attacks/ 

Baker, H. (2015, 10 april). Live Video Streaming: Pros and Cons. [Blogginlägg] Hämtad från 

http://www.enginegroup.com/blogs/2015-4-10 

Bell, J. (2016). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.  

Bernhardt, S. L. & Strandh, N. (Acast). (2015, 5 december). Inget Är För Evigt - Om Superlive - 

Livet Och Disposable Media. [Podcast]. Hämtad från 

https://www.acast.com/socialbydefault/inget-ar-for-evigt---om-superlive---livet-och-disposable-

media  

Bernhardt, S. L. & Strandh, N. (2017, 21 feb) Tre format för perfekt timing i sociala medier: om 

nya trenden av stories och disposable media. [Blogginlägg]. Hämtad från 

http://digitalpr.se/2017/02/21/tre-format-perfekt-timing/ 

Betters, E. (2017, 7 februari). YouTube launches live mobile streaming: Here's how it works. 

[Blogginlägg] Hämtad 2017-09-20 från http://www.pocket-lint.com/news/138067-youtube-

launches-live-mobile-streaming-here-s-how-it-works 

Bickart, B. & Schindler, R. M. (2001). Internet forums as influential sources of consumer 

information. Journal of Interactive Marketing, 15(3), 31-40. doi: 10.1002/dir.1014 

Brodie, R. J., Hollebeek, L. D., Juric, B., & Ilic, A. (2011). Customer Engagement: Conceptual 

Domain, Fundamental Propositions & Implications for Research in Service Marketing. Journal 

of Service Research, 14(3), 252–71. doi: 10.1177/1094670511411703  

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory – a practical guide through qualitative 

analysis. UK: Sage Publication Ltd. 



 

 

––––––––––  Livestreaming av företag – En studie gällande engagemanget hos mottagaren ––––––––––– 

35 

Chip, K. & Chakravorty, D. (2016). Producer push to consumer pull: Who curates new media 

content? Developing strategies for new media environments. The Journal of Product and Brand 

Management, 25(4), 373-386. doi: 10.1108/jpbm-06-2015-0918  

Cision. (2016). Housestjärnan Klingande gör världens första Facebook Live-musikvideo i 

Stockholm. Hämtad från. http://news.cision.com/se/at-night-studios/r/housestjarnan-klingande-

gor-varldens-forsta-facebook-live-musikvideo-i-stockholm,c2076070 

Comcowich, W. (2016, 8 april). How Video Live Streaming Fits into PR & Marketing. 

[Blogginlägg] Hämtad från http://glean.info/how-video-live-streaming-fits-into-pr-marketing/ 

Conlin, L., Billings, A.C. & Averset, L. (2016). Time-shifting vs. appointment viewing: the role 

of fear of missing out within TV consumption behaviors. Communication & Society, 29(4), 151-

164. doi: 10.15581/003.29.4.151-164 

Content Marketing Institute. (2017). B2C Content Marketing, 2017 Benchmarks, Budgets & 

Trends – North America. Hämtad från http://contentmarketinginstitute.com/wp-

content/uploads/2016/10/2017_B2C_Research_Final-rev-10-26-16.pdf 

Cramer, T. (2016, 5 juli). The Key to Social Streaming Success. EContent. Hämtad från 

http://www.econtentmag.com/Articles/Column/T.0/The-Key-to-Social-Streaming-Success-

111911.htm 

Dahlin-Ivanoff, S. & Holmgren, K. (2017) Fokusgrupper. Lund: Studentlitteratur 

Davis, B. (2017, 10 aug). Livestreaming is key to building authenticity. Marketing Week. 

Hämtad från https://www.marketingweek.com/2017/08/10/livestreaming-authenticity/ 

Djerf, K. (2015, 6 augusti). Facebook startar livestreaming - för kändisar. Dagensmedia. 

Hämtad från http://www.dagensmedia.se/medier/digitalt/facebook-startar-livestreaming-for-

kandisar-6087770 

Donia, J. (2015, 16 juni). Social Media's Disposable Content Has Lasting Value. 

Huffingtonpost. Hämtad från http://www.huffingtonpost.ca/joseph-donia/social-media-

disposable-content_b_7072076.html 

Fahy, J. & Jobber, D. (2015). Foundations of Marketing. USA: McGraw-Hill Education 



 

 

––––––––––  Livestreaming av företag – En studie gällande engagemanget hos mottagaren ––––––––––– 

36 

Fill, C. (2009). Marketing Communications – Interactivity, Communities and Content. England: 

Pearson Education Limited.  

Gibson, B. & Hartman, J. (2014). Rediscovering grounded theory. UK: Sage Publications Ltd.  

Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for 

qualitative research. USA. 

Haggren, K. (2008). Deltagarkultur. Göteborg: Korpen. 

Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

Hartman, J. (2001). Grundad teori – teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur. 

Hausenblas, M. & Nack, F. (2007). Interactivity = Reflective Expressiveness. IEEE Multimedia, 

14(2), 1-7. doi: 10.1109/mmul.2007.37. 

Henning-Thurau, T., Gwinner, K. P., Walsh, G., & Gremler, D. D. (2004). Electronic word-of-

mouth via consumer-opinion platforms: what motivates consumers to articulate themselves in 

the internet? Journal of Interactive Marketing, 18(1), 38-52. doi: 10.1002/dir.10073 

Hjerm, M. & Lindgren, S. (2010). Introduktion till samhällsvetenskapliganalys. Malmö: 

Gleerup. 

Hollebeek, L. D., Glynn, M. S., & Brodie, R. J. (2014). Consumer brand engagement in social 

media: conceptualization, scale development and validation. Elsevier. doi: 

10.1016/j.intmar.2013.12.002 

Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur 

Hunt, T. (2013, 25 juni) Can’t buy me love moving too fast on social platforms. Hämtad från 

http://www.tarahunt.com/blog/2013/06/25/cant-buy-me-love-moving-too-fast-on-social-

platforms 

Hutchins, A. & Tindall, N. J. (2016). Public relations and participatory culture.: fandom, social 

media and community engagement [elektronisk resurs]. Hämtad från https://www-dawsonera-

com.proxy.mah.se/abstract/9781315766201 



 

 

––––––––––  Livestreaming av företag – En studie gällande engagemanget hos mottagaren ––––––––––– 

37 

Instagram. (2016). New Ways to Share in the Moment. Hämtad från 

http://blog.instagram.com/post/153474421572/161121-launches  

Israele, E. (2016). Get Camera Ready: Live Streaming is The Future of Social Media. Hämtad 

från http://www.business.com/social-media-marketing/why-live-streaming-is-the-future-of-

social-media/ 

Jade, Z. (2017). 3 Ways Live Streaming on Periscope Can Help Build Social Influence. Hämtad 

från https://hireinfluence.com/blog/ways-periscope-live-streaming-build-social-influence/ 

Jenkins, H. (2006). Fans, bloggers and gamers – Exploring Participatory Culture. USA: New 

York University Press.   

Johannessen, A. & Tufte, P. A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 

Liber AB. 

Jones, S. (2003). Encyclopedia of new media: an essential reference to communication and 

technology. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Klotz-Guest, K. (2016, 25 april). How Brands Are Using Live Streaming Video Successfully. 

[Blogginlägg]. Hämtad från http://www.convinceandconvert.com/digital-marketing/using-live-

streaming-video-successfully/ 

Kujur, F. & Singh, S. (2017). Engaging customers through online participation in social 

networking sites. Asia Pacific Management Review, 22(1), 16-24. doi: 

10.1016/j.apmrv.2016.10.006 

Larsen, A. K. (2009). Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

Malmö: Gleerup. 

Liu, Y., Guo, Y., & Liang, C. (2008). A survey on peer-to-peer video streaming systems. Peer-

To-Peer Networking And Applications, 1(1), 18-28. doi: 10.1007/s12083-007-0006-y  

Mark Zuckerberg. (2016, 6 april). Today we're launching Facebook Live for everyone… 

[Facebook status]. Hämtad från https://www.facebook.com/zuck/posts/10102764095821611 

McLain, T. (2016, 12 februari). A Brief History of Streaming Video. [Blogginlägg]. Hämtad 

från http://www.ustream.tv/blog/streaming-video-tips/a-brief-history-of-streaming-video/ 



 

 

––––––––––  Livestreaming av företag – En studie gällande engagemanget hos mottagaren ––––––––––– 

38 

Mikos, L. (2016). Digital Media Platforms and the Use of TV Content: Binge Watching and 

Video-on-Demand in Germany. Media and Communication, 4(3), 154-161. doi: 

10.17645/mac.v4i3.542  

Minor, J. (2017, 3 april). Twitch and Beyond: The Best Video Game Live Streaming Services. 

PCMag UK. Hämtad från http://uk.pcmag.com/computer-console-gaming-

products/76112/feature/twitch-and-beyond-the-best-video-game-live-streaming-service 

Medium. (2015, 26 mars). Up Periscope. [Blogginlägg]. Hämtad från 

https://medium.com/periscope/up-periscope-f0b0a4d2e486 

Mollen, A. & Wilson, H. (2010). Engagement, telepresence and interactivity in online consumer 

experience: Reconciling scholastic and managerial perspectives. Journal of Business Research, 

63(9-10), 919-925. doi:10.1016/j.jbusres.2009.05.014 

Nilsson, M. (2011). Sociala? Medier? En antologi om en ny tid. Malmö: Manifesto. 

Newberry, C. (2016, 24 augusti). Top Snapchat Demographics That Matter to Social Media 

Marketers. [Blogginlägg]. Hämtad från https://blog.hootsuite.com/snapchat-demographics/ 

Newton, C. (2015, 9 mars). Meerkat is a little app that's turning live video into a big deal again. 

The Verge. Hämtad från http://www.theverge.com/2015/3/9/8164893/meerkat-live-video-

streaming-twitter-yevvo-periscope 

Olsson-Jeffery, M. (2015, 20 oktober). Bambuser: “Ingen har nailat livevideo ännu”. DIgital. 

Hämtad från http://digital.di.se/artikel/bambuser-ingen-har-nailat-livevideo-annu 

Pandell, L. (2016, 16 nov). How Livestreaming Is Transforming Activism Around the World. 

Wired. Hämtad från https://www.wired.com/2016/11/livestreaming-transforming-activism/ 

Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, 

emotional and behavioral correlates of fear of missing out. Computers In Human Behavior, 

29(4), 1841-1848. doi: 10.1016/j.chb.2013.02.014. 

Savage, J. (2016, 10 april). Top 5 Facebook Video Statistics for 2016 Infographic. 

[Blogginlägg]. Hämtad från http://www.socialmediatoday.com/marketing/top-5-facebook-

video-statistics-2016-infographic 



 

 

––––––––––  Livestreaming av företag – En studie gällande engagemanget hos mottagaren ––––––––––– 

39 

Smilansky, O. (2016, juni) Live Video Streaming Lends Authenticity to Outreach. Customer 

Relationship Management, 20(6), 15-15. Hämtad från https://search-proquest-

com.proxy.mah.se/docview/1825198046?accountid=12249 

Spangler, T. (2016, 8 dec). Facebook Live Biggest 2016 Videos: Chewbacca Mom Grabs Top 

Spot. Variety. Hämtad från http://variety.com/2016/digital/news/facebook-live-biggest-2016-

videos-chewbacca-mom-1201937007/ 

Sundar, S. S. (2004). Theorizing Interactivity's Effects. The Information Society, 20(5), 385-

389. doi: 10.1080/01972240490508072 

Tepper, F. (2017, 20 mars). You can now save your Instagram Live streams to your camera roll. 

Techcrunch. Hämtad från https://techcrunch.com/2017/03/20/you-can-now-save-your-

instagram-live-streams-to-your-camera-roll/ 

Universal Music Sweden. (2013). Aviciis fans får avslöja kommande singeln och omslaget till 

albumet True. Hämtad från http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/aviciis-fans-faar-

avsloeja-kommande-singeln-och-omslaget-till-albumet-true-892021 

Universal Music Sweden. (2015). Tove Lo släpper videon till nya singeln ‘Timebomb’ och vill 

se den tillsammans med dig. Hämtad från http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/tove-

lo-slaepper-videon-till-nya-singeln-timebomb-och-vill-se-den-tillsammans-med-dig-1182580 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning.  

Yang, Y & Coffey, A. J. (2014). Audience Valuation in the New Media Era: Interactivity, 

Online Engagement, and Electronic Word-of-Mouth Value. International Journal on Media 

Management, 16(2), 77–103. doi: 10.1080/14241277.2014.943899 

Youtube. (2016, 23 juni). We’ll do it live—a new chapter in YouTube’s live stream. 

[Blogginlägg]. Hämtad från https://youtube-creators.googleblog.com/2016/06/well-do-it-livea-

new-chapter-in.html 

 



 

 

––––––––––  Livestreaming av företag – En studie gällande engagemanget hos mottagaren ––––––––––– 

40 

Bilaga 1 – Intervjufrågor till företaget 
Hur ser ni på livestreaming? 

Hur tänkte ni när ni själva valde att börja använda livestreaming? 

Hur ser ni på fördelar med livestreaming? 

Hur ser ni på nackdelar med livestreaming? 

Hur ser ni på interaktionen? 

Hur ser ni på Instagram Live och Facebook Live? 

Hur ser ni på live vs on-demand? 

Hur når man publiken? 

Hur skapar man engagemang 

Behöver allt vara live? 

Hur ser ni på konkurrensen inom branschen? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide till fokusgrupper 
Lära känna respondenterna – 10 minuter 

Titta på livesändningen från företaget – 15 minuter 

Allmänt om live – 10 minuter 

Interaktion – 10 minuter 

Live vs On-Demand – 10 minuter  

Disposable Media – 10 minuter 

Företag & Live – 10 minuter 

 


