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Sammanfattning 
 

Studien handlar om att undersöka en specifik organisation för att se hur de tillgodogör sina 

kommunikativa möjligheter med sociala medier i sitt PR-arbete.  

Syftet är att undersöka hur ett universitets närvaro ser ut på Facebook för att få en bild av till vilken 

utsträckning nya medier kan skapa nya förutsättningar för kommunikation och interaktion mellan 

organisationsmedlemmar och deras målgrupp. 

Syftet ska besvaras med hjälp av tre frågeställningar: 

• Hur har universitetet valt, ur ett strategiskt PR-perspektiv, att tillgodogöra Facebook i sitt 
användande av sociala medier? 
 

• Genom vilka språkhandlingar och bilder skapar Facebook-sidan interaktion och 
kommunikation med sin målgrupp? 

 
• Vad för typ av innehåll och meddelanden publiceras på Facebook-sidan? 

Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie av Karlstads Universitet och har analyserats med ansatser från 

teorier som berör kommunikation, public relations, PR 2.0 och hur en kan organisation tillgodogör 

sociala medier i sitt PR-arbete. Ansatsen till uppsatsen är deduktiv vilket innebär att den teoretiska 

referensramen kommer att jämföras med den insamlade empirin. Den genomförda studien bygger 

på principer ur kvalitativ forskning.   Empirin som har samlats in har utförts med 

metodtriangulering, den kvalitativa innehållsanalysen kompletteras med en intervju för att få en 

bredare förståelse kring hur Karlstads Universitet använder Facebook i det dagliga 

kommunikationsarbetet.  

Resultatet från studien visar att närvaron på Facebook har gett Karlstads Universitet helt nya 

möjligheter för att kommunicera med sin målgrupp. Att kommunicera via Facebook gör också att 

universitetet kan ur ett PR-perspektiv förmedla vilken bild som visas upp och bygga upp en positiv 

känsla i budskapet till mottagarna. Att denna specifika organisation också medvetet valt i sin PR-

strategi att skapa en egen publiceringskanal med en officiell Facebook-sida har bidragit till att de får 

direktkontakt med den tänkta målgruppen, nuvarande och blivande studenter. Resultatet av min 

kvalitativa innehållsanalys visar också att de språkhandlingar och symboliska element är en viktig del 

av Karlstads Universitets kommunikationsarbete på Facebook. 

 

Nyckelord: public relations, PR 2.0, sociala medier, kommunikation, interaktion, web 2.0  
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Abstract 
 

The study analyses a specific organization to see how they understand their communicative 

possibilities of social media in its public relations work.  

 The aim is to examine how a university presence looks on Facebook to get a picture of the extent to 

which new media can create new opportunities for communication and interaction between 

organization members and their target group. 

 

The aim should be answered with the help of three questions: 

• How has the university chosen, from a strategic public relations perspective, to utilize 

Facebook in its use of social media? 

• Through which acts of languages and images does the Facebook site create interaction and 

communication with its target group? 

• What type of content and messages are posted on the Facebook page? 

The essay is a case study of the University of Karlstad and has been analysed with approaches from 

theories involving communications, public relations, PR 2.0 and how an organization can 

understand social media in its public relations work. The approach of this paper is deductive, which 

means that the theoretical framework will be compared with the collected empirical data. The 

completed study is based on the principles of qualitative research. The empirical data collected have 

been performed with triangulation; the qualitative content analysis is complemented with an 

interview to get a broader understanding of how the University of Karlstad use Facebook in daily 

communication activities. 

The results from the study show that the presence on Facebook has given Karlstad University new 

opportunities to communicate with their target audience. Communicating via Facebook also allows 

the university from a PR perspective to decide what kind of image that should be conveyed and to 

create a positive sensation in the message to the recipients.  

 The fact that this specific organization also deliberately has chosen as a promotional strategy to 

create its own publication channel with an official Facebook site has contributed to a direct contact 

with the intended audience, i. e. current and future students. The result of my qualitative content 

analysis also shows that acts of languages and symbolic elements are an important part of Karlstad 

University’s communication work on Facebook. 

Keywords: public relations, PR 2.0, social media, communication, interaction, web 2.0 
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1. Inledning 
 
I det här inledande kapitlet presenteras inledningen och bakgrunden som ligger till grund för min 

studie om en organisations användande av sociala medier ur ett public relations perspektiv. Här 

presenteras också problemformuleringen, syftet och de frågeställningar som ska besvara mitt syfte. I 

slutet av kapitlet förklaras också de centrala definitioner och begrepp som används i denna studie.  

 

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har sociala mediers framväxt haft en enorm utveckling. Sociala medier är olika 

forum eller platser på internet där användarna bland annat levererar innehållet, skapar interaktion 

och kommunicerar med varandra. Utvecklingen av dessa medier har skapat snabbare och mer 

interaktiv kommunikation mellan sändare och mottagare. Från att ha varit enkelriktad 

kommunikation med informationssidor (Web 1.0) där användarna bara är mottagare av 

informationen till att utvecklas till interaktiva sidor (Web 2.0) där användarna interagerar och skapar 

dialog med sändaren och även eget innehåll. Företag eller organisationer använder nu sociala medier 

som en del i sitt strategiska PR-arbete. Sociala medier har gjort att medielandskapet har förändrats 

och användarna kan nu vara med och interagera. I takt med att mediebruset ökar blir det allt svårare 

för organisationer att nå fram med sina budskap (Heide et al. 2012). Därför krävs det nya PR-

strategier för att nå sin målgrupp.  

 

De nya medierna och internet har förändrat det sätt man levererar information på och man kan idag 

använda sig av sociala medier som kommunikationskanal (Breakenridge, 2009). Att använda sociala 

medier som kommunikationskanal blir allt viktigare för att kunna interagera med sin publik eller 

målgrupp.  Denna interaktion har också all potential att utvecklas med hjälp av sociala mediers 

framväxt. Genom att ansluta sig till dessa sidor och intressegrupper kan användarna få information 

och interaktionen direkt in i sitt eget flöde. Använda sig av sociala medier ska också kunna bidra till 

att organisationer kan skapa och upprätthålla goda relationer med olika grupper, målgrupper och 

publiker (Heide et al. 2012).  

 

För att nå ut i mediebruset idag har allt fler företag och organisationer valt att använda sig av sociala 

medier där användarna och deras målgrupper finns. Att profilera sin organisation på Facebook 

genom en egen officiell Facebook sida har blivit allt vanligare de senaste åren, där kan de själva 

skriva om aktuell information och användarna kan kommunicera med företaget eller organisationen i 



	  8	  

fråga. Genom denna nya kommunikationskanal kan organisationer nå ut med information och 

meddelanden, och användarna kan kommunicera och interagera. ”Följ oss i sociala medier” eller 

”gilla oss på Facebook” har blivit allt vanligare att marknadsföra sin organisation med (Karlstads 

Universitet 2012a). Sociala medier har gjort det möjligt för företag, organisationer eller universitet att 

nå ut med information, kommunicera och interagera med sin publik och målgrupp.  

 

 

 

1.2 Problemformulering 
För att få en bild av hur en organisation tillgodogör sociala medier med sitt PR-arbete kommer min 

uppsats undersöka en specifik organisation för att se hur deras närvaro ser ut på Facebook. 

Meningen är att undersöka hur en organisation tillgodogör de kommunikativa möjligheterna med 

sociala medier i sitt PR-arbete. Genom studien vill jag undersöka om förväntningarna och 

möjligheterna kring sociala medier faktiskt tillämpas i en organisation och därför har jag valt att 

undersöka en organisation, urvalet föll på Karlstads Universitet då de tidigare vunnit pris för sina 

insatser på bland annat webben (Karlstads Universitet 2013b).  

 

Denna undersökning är relevant ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv då den 

behandlar och identifierar hur en organisation ur ett PR-syfte kommunicerar med sin målgrupp och 

varför de valt just att använda Facebook som sin främsta kommunikationskanal ur ett strategiskt 

PR-perspektiv. Den behandlar också hur interaktionen sker på sidan vilket är relevant då det handlar 

om nya medier och nya förändringar som sker i medielandskapet. Undersökningen är relevant då 

den kan ge en ökad förståelse hur en organisation arbetar aktivt via sociala medier, som Facebook, 

för att kunna nå ut till sin tänkta målgrupp.  Det är också relevant att undersöka då public relations 

förändras och där traditionell PR numera kompletteras av digitaliserad PR eller PR 2.0. Därför är det 

relevant att forska för att se hur och om ett specifikt fall tagit till sig detta nya PR-perspektiv och vad 

det är organisationen, sändaren, väljer för information och meddelanden till mottagarna, 

målgruppen. Tidigare forskning har också fokuserat på att använda sociala medier, främst Facebook-

sidor, i sitt strategiska PR-arbete men inte fokuserat på själva sidan, vad det är som faktiskt sänds ut 

till mottagarna och vad det är målgruppen faktiskt ska ”gilla”. Därför är det också relevant att forska 

i denna fråga.  
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1.3 Syfte 
 
Studien handlar om att undersöka en specifik organisation för att se hur de tillgodogör sina 

kommunikativa möjligheter med sociala medier i sitt PR-arbete. 

 

Syftet är att undersöka hur ett universitets närvaro ser ut på Facebook för att få en bild av till vilken 

utsträckning nya medier kan skapa nya förutsättningar för kommunikation och interaktion mellan 

organisationsmedlemmar och deras målgrupp. 

 
 
 
1.4 Frågeställningar 
 
Syftet vill jag besvara med följande frågeställningar:  
 

• Hur har universitetet valt, ur ett strategiskt PR-perspektiv, att tillgodogöra Facebook i sitt 
användande av sociala medier? 
 

• Genom vilka språkhandlingar och bilder skapar Facebook-sidan interaktion och 
kommunikation med sin målgrupp? 

 

• Vad för typ av innehåll och meddelanden publiceras på Facebook-sidan? 

 
 
1.5 Avgränsning 
 
Denna fallstudie är avgränsad till att endast undersöka en specifik organisation, den här 

avgränsningen motiveras genom att syftet var att undersöka en specifik organisation för att se hur de 

tillgodogör sitt PR-arbete med sociala medier, därför var inte tanken att undersökningen skulle 

tillämpas på fler än ett företag. I denna fallstudie har jag valt att studera Karlstads Universitet och 

hur de valt att strategiskt arbete med sociala medier i PR-syfte för att nå ut till sin tänkta målgrupp. 

Denna fallstudie om en specifik organisation kan också eventuellt ge inblick i hur PR-arbetet 

förändras med tiden och anammar nya medier. Det teoretiska ramverk som undersökningen tar 

ansats från är avgränsad till relevanta teorier som berör syftet till denna studie. Det teoretiska 

ramverk som studien tar ansats ifrån är avgränsad till endast teorier som berör public relations då 

studien syftar till att undersöka en organisations PR-arbete. Undersökningen är också avgränsad då 

det gäller de sociala medier som Karlstads Universitet valt att använda sig av. Karlstads Universitet 

använder sig av flera olika sociala medier som kommunikationskanal där Facebook är den primära 
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och främsta kanalen och därför kommer den här studien att vara avgränsad till att endast undersöka 

Facebook.  

 

 
 
1.6 Definitioner av centrala begrepp 
 
För att kunna ta del av denna uppsats bör man känna till följande begrepp.  
 
 
1.6.1 Web 2.0 
Det var amerikanen Tom O’Reilly som först myntade begreppet Web 2.0 (O’Reilly 2012). 

Principerna för Web 2.0 är att Internet är en plattform för interaktivitet (Solis & Breakenridge, 2009, 

S. 37). Användarna står i fokus och kan även själva vara medskapare av innehållet på sidorna när det 

gäller Web 2.0. Sociala medier och nätverk är typexempel på Web 2.0, där interaktivitet är i fokus. 

Från att vara raka informationssidor (Web 1.0) där sändaren var den som kontrollerade vad som 

sändes ut och där publiken ansågs som passiv var det nu istället dynamiska sidor, skapade för 

interaktivitet mellan sändaren och mottagarna (Web 2.0). Facebook är ett exempel som uppfyller 

kriterierna för Web 2.0.  

 
 
1.6.2 Sociala medier  
 
Sociala medier är en form av Web 2.0- sidor. Sociala medier är en beteckning på olika forum och 

platser på nätet där användarna levererar innehållet och kommunicerar med varandra. Det mest 

framgångsrika av alla sociala medier är Facebook (Gripsrud, 2011). Hedie m. fl. (2012) beskriver 

sociala medier som ett samlingsbegrepp för medier, eller kommunikationskanaler, där användare kan 

kommunicera direkt med varandra via text, bilder eller ljud (Heide et al. 2012, S. 224). PR-forskarna 

Brian Solis och Deirdre Breakenridge (2009) menar att sociala medier är i princip allting inom ramen 

som använder internet som kanal för att kommunicera. De menar också att sociala medier har gjort 

det möjligt för människor att kunna vara med och påverka innehållet på sidorna.  

 

 

1.6.3 Facebook 
Facebook startades upp 2004 av Mark Zuckerberg men var då endast tillgängligt för studenter vid 

Harvards universitet i USA. I takt med att sidans medlemsantal bara ökade, utökades också 
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medlemsvillkoren och året därpå tilläts också de som inte vara studenter vid Harvard att ansluta sig 

som medlemmar till Facebook (Facebook Newsroom 2012a). Facebooks mål är att göra världen mer 

öppen och sammansluten. I oktober 2012 passerade Facebook över en miljard användare som aktivt 

använder sidan varje månad och i september 2012 var det 584 miljoner medlemmar som dagligen 

var inloggad på Facebook (Facebook Newsroom 2012b). Grundtanken med det sociala nätverket är 

att man ska hålla kontakt världen över med vänner och familj. På Facebook går det att kommunicera 

på många olika sätt, till exempel genom chatt, personliga meddelanden mellan personer, 

loggmeddelanden, sidor, olika grupper, evenemang, foton, videos. Facebook har också så kallade 

”sociala plugins” som tillåter människor att enkelt dela något som de finner intressant eller visa att 

de ”gillar” något med att trycka på dessa knappar (Facebook Newsroom 2012c). Man kan alltså dela 

intressant information, artiklar man läst eller visa att man ”gillar” en sida. Det är också dessa knappar 

som gör det möjligt för interaktion. Det finns också möjligheter för företag, organisationer eller 

universitet att etablera sin närvaro på Facebook genom att till exempel lansera sin egen officiella sida på 

Facebook (Facebook 2012b).  

 

 

1.6.4 Gilla 
När man som ansluten till Facebook blir ”medlem” på en sida kallas det att man gillar sidan. Alla sidor 

har en knapp som man som användare kan trycka på, genom att trycka på knappen ”gilla” får man 

sedan den sidans information och uppdateringar i sitt eget nyhetsflöde. När man har gillat en sida syns 

det både på sin egen profilsida samt även på ens vänners nyhetsflöde.  

 

 

Figur 1 ”Gilla-knappen”  

 

 

        
 

                                

1.6.5 Sidor 
Det finns olika typer av sidor på Facebook som man som ansluten kan gå in och ”gilla”. 

Organisationer och företag kan därför skapa sin egen officiella sida och använda det som 

kommunikationskanal och profil där anslutna användare kan gå in och gilla deras sida för att få 
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tillgång till information till sitt eget flöde och interagera med företaget eller organisationen och andra 

anslutna användare.  

 

 

 
1.6.6 Nyhetsflöde 
 
Nyhetsflödet är förstasidan på Facebook som man möter när man loggat in. Här finns dina vänners 

statusuppdateringar men också de uppdateringar som görs av de sidor som man som användare gillar. 

Här kan man även se sidor som ens vänner har ”gillat”.  

 

 

1.6.7 Språkhandlingar 
Språkhandlingar innebär hur språket används och hur texterna organiserar sitt budskap som ska 

öppna upp för kommunikation och interaktion. Texternas tilltal och språkhandlingar bidrar till att 

formulera budskapet och informationen som publiceras på sidan. 

 

 

1.6.8 Interaktion 
Interaktion handlar om ömsesidig påverkan mellan människor. Via sociala medier kan sändare och 

mottagare interagera med varandra. Interaktionen handlar om ett samspel mellan sändare och 

mottagare.  

 

1.6.9 Kommunikation  
 

Ursprunget till ordet kommunikation är communicare, som betyder ”att göra något gemensamt för 

flera” (Jansson, 2009). Kommunikation handlar om att skapa dialog mellan flera. Det kan också 

handla om informationsöverföring. Kommunikation är också en grundförutsättning för 

organisationer för att de ska kunna skapas, existera och utvecklas (Heide et al. 2012, S. 15). 

Kommunikation är en process, kommunikation äger rum mellan flera människor och knyter dem 

samman och kommunikationen tycks ha något slags innehåll - alltså det som görs gemensamt 

(Jansson, 2009, S. 15). (Se avsnitt 3.1) 
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1.7 Disposition  
 
Uppsatsen består av sju stycken nivåer: inledning, tidigare forskning, teoretiskt ramverk, metod, 

resultat och analys, slutsatser och avslutningsvis implikationer för samhället. I inledningen 

presenteras problemområdet och bakgrunden till undersökningen, syftet och frågeställningarna 

presenteras även här och definitioner av centrala begrepp. Sedan presenteras tidigare forskning inom 

området. Den teoretiska referensramen presenterar de teorier som ligger till grund för min studie, 

där den största delen av kapitlet fokuserar på public relations (PR) och PR 2.0, meningsskapande 

kommunikation och hur en organisation tillgodogör sociala medier med hjälp av PR 2.0. Den fjärde 

nivån i uppsatsen presenterar metodvalet och genomförandet av undersökningen, där presenteras 

hela forskningsprocessen, där diskuteras också metodval och tillvägagångssättet. Avsnittet avslutas 

med en diskussion om kvaliteten och de etiska aspekterna. I den femte nivån presenteras resultatet 

och analysen av den undersökning som jag genomfört, här jämförs resultaten med teorin. Det sjätte 

avsnittet belyser de slutsatser som jag kommit fram till i min undersökning, här besvaras studiens 

syfte och frågeställningar. Här presenteras också vidare forskning inom området. Avslutningsvis 

presenteras den sjunde nivån där jag diskuterar studiens resultat och slutsatser utifrån ett 

organisationsperspektiv.  
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2. Tidigare forskning 
Det här kapitlet presenterar tidigare forskning inom området. Forskningen kring public relations och 

sociala medier är relativt ny då sociala medier är ännu ett relativt nytt fenomen. Public relations som 

forskningsområde förklarades av forskare nästintill aldrig eller sällan innan 1970-talet (Heath, 2001, 

S. 11). Att använda sociala medier som en del av sin PR-strategi är något som organisationer och 

företag har börjat använda sig av de senaste åren.  

 

De vetenskapliga undersökningarna kring sociala medier har ökat de senaste åren inom medie- och 

kommunikationsvetenskaplig forskning. Det är ett växande ämne och det blir tydligt genom de 

vetenskapliga artiklar och undersökningar som börjat öka markant inom detta område de senaste 

åren. PR-forskaren James E. Grunig, som är en ledande forskare inom public relations, skriver i sin 

vetenskapliga artikel ”Paradigms of global public relations in an age of digitalisation” (2009) om hur PR-

utövare snabbt har omfamnat sociala medier och anser att det är en ny form och mittpunkt i public 

relations. Grunig menar att sociala medier kommer att ha lovande konsekvenser för public relations. 

Genom att public relations omfamnar dessa nya medier kommer PR-arbetet bli mer strategiskt och 

det kommer också leda till att det skapar mer dialog och interaktion med användarna, något som också 

är viktigt när det gäller nya former av PR (Grunig, 2009, S.1). 

 

De vetenskapliga artiklarna kring användandet av sociala medier och vad det har för betydelse för 

organisationer att börja använda dem i sitt eget PR-arbete ökar, detta gör det dock svårt att urskilja 

vilken forskning som än så länge har haft mest betydelse eftersom användandet av de nya 

mediekanalerna i PR-syfte är relativt nytt. Håkan Selg, som är doktorand vid institutionen för 

informationsteknologi på Uppsala Universitet, har gått mer på djupet med sin forskning. ”Om 

professionell användning av sociala medier och andra digitala kanaler” är en fristående fortsättning på två 

större kvantitativa undersökningar om nya användarmönster på internet. Denna studie handlar om 

själva användandet av sociala medier ur ett professionellt synsätt och baseras på 20 stycken 

expertsamtal där experternas erfarenhet varit styrande (Selg, 2010 S. 10). I sin studie kommer Håkan 

Selg fram till att syftet bland annat att organisationer börjar använda sociala medier är för att öka 

synligheten. Organisationer som börjar använda sociala medier gör det för att synliggöra 

organisationen hos målgruppen. Sociala medier handlar inte om envägskommunikation utan det är 

ett medium som kombinerar teknik och social interaktion (Selg, 2010).  

 

Nya former av PR där sociala medier är i fokus har organisationer och företag börjat använda för att 

synliggöra organisationen eller företaget hos målgruppen. Forskningsfältet kring sociala medier och 
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PR expanderar. Den tidigare forskningen har främst fokuserat på hur PR och sociala medier 

förhåller sig till sidor och hur företagen börjar använda Facebook-sidor i PR-syfte för att skapa 

dialog med publiken. För att få en förståelse hur PR, PR 2.0 och användandet av sociala medier, där 

Facebook är i fokus har studier genomförts för att undersöka hur public relations har utvecklats och 

omfamnat en ny form av PR. ”Sociala medier – child of the revolution” (2008) är en kvalitativ studie med 

Facebook i rampljuset där Linda Andersson och Charlotte Brodin har forskat om hur sociala medier 

kan tänkas påverka förhållandet mellan företag som via PR-insatser kommunicerar med sina kunder. 

De har undersökt hur PR-branschen upplever att sociala medier kan påverka förhållandet mellan 

företag och användare. Uppsatsen tar upp om PR och hur nya sociala mediekanaler skapar nya 

förutsättningar för företagen, användandet av Facebook är i fokus. Studien visar att PR branschen 

har förändrats med de sociala medierna och publiken är inte passiva mottagande konsumenter utan 

har nu fått möjligheten att påverka sin omvärld (Andersson och Brodin, 2008).  

 

I studien Relationer i en digital värld – en kvalitativ studie om PR via sociala medier (2010) har Olle Grundin 

och Isabella Sundberg forskat om hur sociala medier används för PR och hur det har utvecklat PR 

från en sändarorienterad PR till en dialoginriktad PR. De har undersökt hur sociala medier används 

för PR och hur relationen påverkas mellan företag/organisation och dess publik när man 

kommunicerar via sociala medier. Studien visar hur sociala medier skapar möjligheter för företag att 

genom tvåvägskommunikation lyssna på och föra dialog med sin publik. Resultatet av forskningen 

visar också att sociala medier inte utgör någon garanti för symmetrisk kommunikation, att skapa 

jämlika relationer ligger också hos användarna. Sociala medierna kan också användas för att komma 

åt sin publik, de målgrupper som organisationerna vill kommunicera med via sociala medier finns på 

internet. Studien visar också att de sociala medierna kan användas i PR-syfte för att skapa innehåll 

med värde, då kommer också målgruppen att bli positivt inställd till organisationen (Grundin & 

Sundberg, 2010).  

 

Studien Att gilla eller inte gilla, det är frågan – hur användare förhåller sig till sidor på Facebook (2010) har Olle 

Hallberg och Sofie Norén Cermén undersökt hur svenska Facebook-användare förhåller sig till 

företags närvaro på Facebook via officiella sidor. Med deras studie har de genom enkätundersökning 

och kvalitativa intervjuer undersökt vad användarna har för förväntningar på sidor, hur de använder 

sidorna och vad användarna har för förväntningar på sidorna. Resultatet av studien visar att den 

generella attityden bland respondenterna var positivt inställda till sidor. Respondenterna uppgav 

också att de tyckte det är bra att företag och organisationer använder Facebook som 

kommunikationskanal och använder sidor för att bygga och stärka relationen med mottagarna. 
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Studien visar också att respondenterna väljer att ”gilla” en sida för att de vill få information från 

företaget och för att visa att man faktiskt gillar företaget/organisationen. Det viktigaste för 

respondenterna är att företagen/organisationer via sidor håller användarna uppdaterade men 

samtidigt är det lika viktigt att de inte uppdaterar för uppdaterandets skull utan det faktiskt har något 

att säga. Användarna har också rätt att ställa krav på hur företag/organisationen ska agera på 

sidorna, det är användarna som också har makten eftersom de kan bestämma om de ska ”gilla” sidan 

eller inte. Det innebär att användarna/målgruppen kan sluta gilla sidan om företaget/organisationen 

inte uppfyller kraven som användarna har på sidan (Hallberg och Norén Cermén, 2010).  

 

Forskningen visar att det är viktigt att företag och organisationer börjar använda sociala medier i PR-

syfte för att kunna kommunicera med sin målgrupp, men det är viktigt att användarna också är en 

del av relationen och den symmetriska kommunikationen. Den tidigare forskningen har dock inte 

lyft och undersökt vad det faktiskt är för innehåll på de officiella sidor som användarna faktiskt ”gillar”. 

Därför ämnar denna studie att undersöka vad en specifik organisation väljer att publicera på sin 

officiella Facebook-sida och för att få en bild av hur nya medier kan skapa nya förutsättningar för 

kommunikation och interaktion mellan organisationsmedlemmar och deras målgrupp.  
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3. Teori  
I det här kapitlet presenteras de teorier som ligger till grund för min studie, där den största delen av 

kapitlet fokuserar på public relations (PR) och PR 2.0.  

 

För att förstå vikten av kommunikation inom public relations har jag valt att först förklara vad 

kommunikation är och de två olika modellerna som baseras på olika synsätt på kommunikation, 

transmissionsmodellen och den meningskapande modellen. Dessa modeller har också betydelse för 

organisationer och hur de kommunicerar med sin målgrupp.  

 

I nästföljande avsnitt förklarar jag public relations och dess ursprung, detta för att kunna får en 

förståelse hur public relations har fungerat och utvecklats genom åren, där står James E. Grunig och 

Todd Hunts välkända PR-modeller i fokus. Efter den bakgrunden går jag vidare med att presentera 

PR 2.0. I takt med utvecklingen av internet från Web 1.0 med informationssidor till Web 2.0 där det 

handlar om dynamiska och interaktiva sidor har också PR utvecklats och förändrats till PR 2.0.  

 

I PR 2.0 ligger tvåvägskommunikation och interaktivitet i fokus där sociala medier har blivit en viktig del 

för organisationer att finnas närvarande i. Teorikapitlet tar också upp vikten av 

tvåvägskommunikation, interaktivitet samt hur en organisation kan använda sig av sociala medier i 

sitt PR-arbete. Denna teoretiska grund önskar jag att koppla samman med mitt syfte som är att 

undersöka hur en specifik organisation tillgodogör sitt PR-arbete via en officiell Facebook-sida.  

 

3.1 Synen på kommunikation 

Ordet kommunikation härstammar från latinets communicare som betyder ”att göra något 

gemensamt”, kommunikation handlar om processen och informationen står för själva innehållet i denna 

process (Heide et al. 2012, S. 25). Kommunikation är en grundförutsättning för organisationer för 

att de ska kunna skapas, existera och utvecklas. Till exempel utan kommunikation är kundrelationer 

omöjliga att skapa (Heide et al. 2012, S. 15). Kommunikation är ett begrepp som är svårt att 

definiera exakt vad det innebär, Heide m fl. beskriver det på två sätt: 

 

• Kommunikation som överföring av ett budskap 

• Kommunikation som delning av ett budskap 
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Det första synsättet har kritiserats eftersom att mottagaren förstås som att bara ta emot 

informationen och inte är delaktig, medan det andra synsättet betonar att kommunikation innebär en 

gemensam förståelse (Heide et al. 2012, S. 27). André Jansson (2009) menar att det finns tre 

antaganden man kan göra utifrån kommunikationsbegreppets centrala delar: 

 

1. Kommunikation handlar om en process snarare än ett tillstånd 

2. Kommunikation är något som äger rum mellan flera människor och knyter dem samman 

3. Kommunikation har något objekt eller innehåll – det som görs gemensamt (Jansson, 2009, S. 

15).  

 

Kommunikation ligger också till grund för public relations, där det till stor del handlar om att 

kommunicera med sin publik.  

 

3.1.1 Transmissionsmodellen 
Jesper Falkheimer menar att public relations som strategisk teknik inom organisationen utgår från 

olika intressen som allt oftare involverar kommunikativa verktyg. De verktyg som används bygger 

också ofta på transmissionsmodellen (Larsson et al. 2002, S. 32-33). Denna modell baseras på 

sändare – meddelande – mottagare, där kommunikationen jämställs med spridning av information. 

Den här uppfattningen om kommunikation kallas ofta för transmissionssynsättet (Heide et al. 2012, S. 

30). Denna modell har fått utstå mycket kritik på grund av att den är linjär och mottagarna reduceras 

till passiva individer, modellen brister då mottagarna inte kan ge feedback. Tyngdpunkten i denna 

modell ligger på överföringen, medan mottagarnas tolkning av informationen inte uppfattas. Denna 

modell bygger inte på att skapa dialog med mottagarna (Heide et al. 2012, S. 30-31).  

 

3.1.2 Den meningsskapande modellen 
Denna modell har kopplingar till den ursprungliga betydelsen av kommunikation, communicare som 

betyder ”att göra något gemensamt”. Denna modell baseras på en mer rituell syn på 

kommunikation. Kommunikation ses som något mer än bara informationsspridning. 

Kommunikation ses som bland annat det medel som skapar och bevarar relationer, till exempel med 

en organisations målgrupp. Den meningsskapande synen på kommunikation är den äldre av de två 

och baseras på att kommunikationen ses här som ett samspel, där man kommer fram till en 

gemensam betydelse, vilket innebär att det viktigaste är dialogen och att mottagarna också förstås 

som delaktiga, interaktiva och får ge feedback (Heide et al. 2012, S. 33).  
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3.2 Public Relations  
 

För att kunna förstå vad PR 2.0 innebär bör man också känna till public relations ursprung och 

tidigare forskning kring public relations. Public relations historiska framväxt är starkt förknippad 

med medier, kapitalism och USA (Larsson et al. 2002, S. 23). PR-fenomenet kommer ursprungligen 

från USA i början av 1900-talet och där de två första utövarna av PR var två amerikanska konsulter, 

Ivy Lee och Edward Bernays och public relations var också i första hand ett konsultfenomen 

(Larsson et al. 2002, S. 9). Det kapitalistiska systemet karaktäriserades av överproduktion av varor, 

det tillverkades varor utöver behoven och därför var man också tvungen att ”skapa” nya 

marknader/behov vilket ledde till att PR uppstod. Trots att det är över 100 år sedan används många 

av deras strategier och tankesätt än idag, bland annat pressreleaser (Solis & Breakenridge, 2009, S.23) 

Larsåke Larsson (2001) konstaterar att det inom public relations finns två historiska linjer att följa; 

en europeisk och en amerikansk. Den europeiska traditionen inom public relations, som bland annat 

inkluderar den svenska, är ofta förknippad med den offentliga sektorn och olika former av 

samhällskommunikation. Den amerikanska har istället en mer kommersiell inriktning (Larsson, 2001, 

S. 7). PR-industrin i Europa och Sverige har under de senaste åren mer börjat likna den amerikanska, 

och den expansion som skedde där för många år sedan (Larsson et al, 2002, S. 24). 

 

Enligt Robert L. Heath (2001, S. 2) har public relations växt fram ur masskommunikation (ofta 

begränsad till journalistik) och har blivit något mycket mer än så, både när det gäller som 

kommunikationsverktyg och hur disciplinen utövas. Före 1970-talet försökte PR-forskare sällan, 

eller aldrig, att förklara hur PR-utövare arbetade (Heath, 2001, S. 11). Public relations är en 

strategiskt kommunikativ teknik och praktik med många olika utövnings- och tolkningsformer. 

Mellan PR- forskare och PR-utövare kan det vara stora skillnader i hur de väljer att definiera och 

beskriva public relations och organisationskommunikation, och det kan även skilja hur de tänker 

kring syftet och effekterna av PR. James E. Grunig beskriver på följande vis: 

 

”Some see the purpose of public relations as manipulation. Others see it as the dissemination of information, resoultion 

of conflict, or promotion of understanding.” (Grunig, 1992, S. 6).  

 

Förenklat handlar alltså public relations om de strategiska relationer och kommunikationsprocesser 

som olika typer av organisationer deltar i med externa och interna publiker (Larsson et al, 2003, S. 

22). Public relations är också ett verktyg som organisationer och andra konkurrerande grupper 

använder och samverkar för att hantera deras ömsesidiga beroende med deras publik och målgrupp, 
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men också där PR-utövare kan lösa olika konflikter som uppstår (Grunig, 1992, S. 9). Forskare inom 

public relations menar att konfliktlösning är grunden för PR där det till stor del handlar om att 

förebygga och undvika konflikter mellan företag och dess publik (Heath, 2001, S. 2). 

 

Grunig och Hunt (1984) definierar public relations på följande vis:  

 

”We define public relations as the management of communication between an organization and its publics.” (Grunig 

och Hunt, 1984, S. 6).  

 

Många ser public relations som en bredare term där de kan tillämpa kommunikationen genom att 

producera pressmeddelanden, publiceringar eller annat material. Många ser också PR som en 

funktion i organisationer (Grunig, 1992, S. 4). Heath (2001) anser att public relations har flera olika 

mål att uppfylla, till exempel används public relations för att skapa medvetenhet om en produkt, 

vara eller företag. Det används också för att öka eller behålla ett företags image och rykte genom 

promotion (Heath, 2001, S.2). Grunig menar också att en organisation som utövar PR strategiskt i 

sitt arbete utvecklar större möjligheter att kommunicera, både internt och externt, med sin publik 

(Grunig, 1992, S. 12). Många av de centrala funktionerna för public relations och PR-arbetet är att 

bevara och upprätthålla en positiv organisatorisk bild utåt till dess målgrupp.  

 

Vilken del av public relations som är viktigast är svårt att bestämma och definiera. Forskarna inom 

public relations lägger dock störst vikt vid den konfliklösande delen, där PR till stor del handlar om 

att förebygga och undvika konflikter mellan företag och dess publik genom kommunikation. En stor 

del av den internationella forskningen kring PR kretsar kring eller refererar till James E. Grunigs 

välkända PR-modeller och modellerna visar tydligt framväxten av public relations genom åren 

(Larsson et al. 2002, S. 35).  

 

 

I nästkommande stycke presenteras Grunigs fyra välkända PR-modeller som presenterades av 

Grunig och Hunt (1984) för första gången samt den femte modellen som presenterades några år 

senare. Dessa modeller visar hur PR-landskapet har förändrats genom åren.  
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3.2.1 De fyra PR-modellerna 
James Grunig och Todd Hunt presenterade under 1984 fyra public relations-modeller: press/agentry 

publicity, public information, two-way symmetrical samt two-way asymmetrical (Grunig, 1992, s. 285). Dessa 

modeller illustrerar hur public relations har utvecklats genom historien och var och en av modellerna 

beskriver typiska sätt som public relations praktiseras (Heath, 2001, s. 11). Var och en av modellerna 

representerar utvecklingen av public relations som yrkespraktik. De fyra modellerna, dess aktiviteter 

och strategier, används även idag och därför bör man inte se dessa modeller som en tidslinje där en 

modell försvinner och den andra tar vid. De två första modellerna, press/agentry publicity och public 

information, bygger på envägskommunikation, syftet med den kommunikationen är att övertyga 

genom att sprida information från sändare till mottagare. Till skillnad mot two-way symmetrical och two-

way asymmetrical där syftet är tvåvägskommunikation, men dessa två modeller skiljer sig också något 

åt från varandra (Grunig och Hunt, 1984). Public relations har gått från att vara asymmetrisk och 

enkelriktad kommunikation, till mer symmetrisk tvåvägskommunikation där mottagare är lika viktig 

som sändaren. Dessa modeller har blivit ett användbart forskningsverktyg för att analysera hur PR 

praktiseras i många olika former och för att förklara varför PR praktiseras på dessa olika sätt (Heath, 

2001, S. 12).  

 

 

3.2.2 The press agentry/publicity model 
Den första av de fyra public relations-modellerna bygger på envägskommunikation, publiken är 

endast mottagare av informationen som sänds ut av sändaren. Denna modell är baserad på strategier 

som utövades i USA i mitten av 1800-talet fram till i början av 1900-talet. Under den här 

tidsperioden skapades en grund för de så kallade pressagenterna, som ofta praktiserade public 

relations av tvivelaktig sort, deras främsta mål var uppmärksamhet och publicitet (Larsson et al. 

2002, S. 24). 

 

Utövare av pressagentry/publicity-modellen försöker att söka uppmärksamhet för sina 

organisationer på nästan alla möjliga sätt och vis, moral och etik är något som utövarna av denna 

modell inte bryr sig om. De använder sig ofta av övertalning och manipulation för att få med sig 

anhängare och influera sin publik och målgrupp att göra som organisationen vill (Heath, 2001, S.12). 

Enligt denna modell kan organisationer hyra in PR-utövare som skapar en positiv bild av 

organisationens varumärke i medvetandet hos målgruppen genom övertalning. Den här modellen, 

press agentry/publicity modellen, används när organisationer eller företag strävar efter positiv 

publicitet, speciellt i massmedia (Grunig, 1992, S. 18). Denna modell kan kopplas till samman med 
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transmissionssynsättet. PR-syftet med den här modellen var att sprida information via sändare – 

meddelande – mottagare. Tyngdpunkten i pressagentry/publicity-modellen ligger på överföringen av 

meddelandet, inte på hur mottagarnas tolkning av informationen/kommunikationen uppfattades.  

 

 

3.2.3 The public-information model 
Den andra PR-modellen bygger också enbart på envägskommunikation. Denna modell representerar 

de strategier som utövades inom public relations i början av 2000-talet. Grunig (1992) kallar 

utövarna av public-information-modellen för ”journalists-in-residence” som innebär att man har 

PR-specialister som är anställda av företaget för att skriva egna journalistiska texter om företagen. 

Informationen som skrivs är enbart positiv eller neutralt laddad om organisationen eller företaget. 

Informationen sprids sedan vidare genom massmedia med så kallade pressreleaser och via andra 

kontrollerade medier som till exempel nyhetsbrev, broschyrer eller direktreklam (Grunig, 1992, 

S.18). Denna praxis förekommer till viss mån fortfarande idag.  

 

Då företagen eller organisationerna inte vill bli omskrivna negativt i medierna började de att anställa 

dessa PR-specialister för att själva kontrollera vilken information som släpptes till medierna. Till 

skillnad från press agentry/publicity-modellen, håller sig utövarna av denna modell oftast till 

sanningen men det handlade enbart om kontrollerad information och envägskommunikation. Den 

information som de spred vidare via kontrollerade former är korrekt men oftast enbart positiv om 

deras organisationer (Heath, 2001, S. 12). Den stora fördelen med denna modell är att företagen 

själva kan kontrollera vilken information som sprids vidare genom pressmeddelanden istället för att 

vara tysta och invänta negativ publicitet. Med kontrollerade pressmeddelanden kan företagen placera 

meddelandet i rätt sammanhang. Att placera meddelandet/meddelandena i rätt sammanhang är 

viktigt för företagen och organisationerna då meddelandet inte misstolkas lika lätt eller hamnar i ett 

sammanhang som leder till negativ publicitet (Bonner, 2003, S.31). Även denna modell kan kopplas 

samman med transmissionssynsättet, då det handlar om spridning av information och mottagarna 

reduceras som endast mottagare av informationen men kan inte ge feedback. Överföringen står i 

fokus medans mottagarnas tolkning/uppfattning av informationen inte uppfattas. Det skapas ingen 

dialog med mottagarna (Heide et al. 2012, S.30-31).  
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3.2.4 The two-way asymmetrical model 
Både de två första PR-modellerna använder sig av och bygger uteslutande på envägskommunikation. 

Men public relations kom att förändras under åren. Denna modell baseras istället på 

tvåvägskommunikation, där mottagarna av informationen inte reduceras som enbart passiva 

individer, utan faktiskt har möjlighet till dialog. Dock baseras denna modell på att man har en dialog 

med mottagarna för att i ett senare skede ändå kunna övertala sin publik. I two-way asymmetrical-

modellen använder sig PR-utövarna av vetenskaplig forskning för att avgöra hur man på bästa sätt 

ska övertyga målgruppen att göra som organisationen önskar. (Heath, 2001, S.12) Detta leder till att 

effekten av dialogen ändå blir obalanserad och asymmetrisk.  

 

Edward Bernays, en av de två första PR-utövarna, som var verksam i början av 1900-talet satte 

redan då prägel på de strategier som denna modell använder sig av, och som James E. Grunig sedan 

beskriver i denna modell. Bernays menade att man kan övertyga människor för att sedan få dem att 

tycka och agera som man själv vill, så som organisationen önskar. Bernays menade att det hör till 

människans natur att bli ledd, PR-konsulter var den nya nödvändiga ”propagandan” enligt honom. 

Han predikade för organisationernas rätt och skyldighet att övertala sin omvärld i syfte att gagna sina 

egna intressen, public relations för honom var information och övertalning. Han menade också att 

man skulle anpassa till publikens intressen och behovet av ”two-way-street” istället för ”one-way-

street” när det gäller organisationers informationsarbete, detta var långt före Grunig (Larsson et al. 

2002, S. 10).   

 

PR-utövare av denna modell genomför vetenskaplig forskning på sina utvalda målgrupper, för att på 

så sätt förstå och identifiera på bästa sätt hur man ska övertyga dem. Genom att söka feedback från 

intressenterna kan organisationen övertyga sin målgrupp till deras egna åsikter. En organisation som 

använder sig av denna typ av public relations vill inte förändra eller anpassa sig utan man försöker 

att förändra sin målgrupps agerande och attityd, till organisationens fördel. Detta leder till att 

effekten blir obalanserad och asymmetrisk (Heath, 2001, S.302). Strategin är att dominera och styra 

omgivningen med hjälp av information och kommunicera till fördel för organisationen (Larsson et 

al, 2002, S. 40). Denna modell liknar pressagentry/publicity-modellen då både dessa modeller 

handlar om övertalning och att övertyga sin publik vad de ska tycka, men denna modell skiljer sig 

från den första då det i detta fall handlar om tvåvägskommunikation.  
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3.2.5 The two-way symmetrical model 
Den fjärde public relations-modellen, two-way symmetrical model, är också baserad på 

tvåvägskommunikation. Den liknar den two-way asymmetrical-modellen, men den här modellen har 

istället som mål att hantera konflikter och främja ömsesidig förståelse med publiken och målgruppen 

istället för att övertala publiken till organisationens eget intresse (Heath, 2001, S. 302). Denna modell 

bygger på att utövare använder både forskning och dialog för att få till förändringar i tankar, attityder 

och beteenden både när det gäller sina organisationer men också dess tänkta publik och målgrupp 

(Heath, 2001, S. 12). James E. Grunig har beskrivit denna modell där PR-utövare kan förhandla 

fram lösningar på de konflikterna som uppstår mellan organisationer och dess intressenter (Heath, 

2001, S. 302).  

 

Till skillnad från den asymmetriska modellen där utövarna försöker identifiera den kommunikation 

som lyckas övertala och övertyga dem tror utövare av denna symmetriska modell att nyckeln till 

framgångsrik public relations ligger i att förstå sig på sin publik och tänkta målgrupp (Heath, 2001, S. 

12). Tvåvägskommunikation anses också vara nyckeln till framgångsrik public relations (Grunig, 

2009). En av de första PR-utövarna Ivy Lee menade att public relations var ”two-way-street”, där 

han menade att kommunikatörerna var ansvariga att hjälpa företagen med att lyssna på vad deras 

publik ansåg var viktigt för dem och att kommunicera sitt budskap till dem (Solis och Breakenridge, 

2010, S. 23). I denna modell handlar det om att kommunikationen mellan organisationen och 

målgruppen ska vara dialogbaserad istället för monolog. PR-utövarna kan förhandla fram lösningar 

på de konflikter som uppstår med hjälp av tvåvägskommunikation och dialog, där målgruppens 

intressen är lika viktiga som organisationens. Det är lika viktigt att publikens attityder och åsikter ska 

förändras genom övertalning från organisationen, som att organisationens attityd och åsikt ska 

kunna ändras genom övertalning från publiken (Grunig och Hunt, 1984). Det är denna modell som 

är den ideala modellen för public relations i de flesta fallen (Heath, 2001, S. 13) Two-way 

symmetrical-modellen kan också jämföras med den meningsskapande synen på kommunikation, då 

det handlar om ömsesidig förståelse. Här handlar det om att skapa och bevara organisationens 

målgrupp. Grunden i denna PR-modell handlar om ett samspel mellan sändare och mottagare, det 

viktigaste är att det finns en dialog där mottagarna kan vara delaktiga, interaktiva och har också 

chansen att ge feedback.  
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3.2.6 Mixed-motive model 
De fyra första modellerna presenterades första gången av Grunig och Hunt 1984, medan den femte, 

mixed-motive-model eller exellencemodellen, tog sin form under arbetet med projektboken Exellence 

in Public relations and Communication Management (Grunig, 1992). 

 

Mixed-motive-model/exellencemodellen betraktas ömsom som likvärdig med den symmetriska 

tvåvägsmodellen, ömsom som en kombinationsmodell (mixed-motive) där symmetriska och 

asymmetriska ambitioner blandas (Larsson et al. 2002, S.35). Med denna modell försöker 

organisationerna att tillfredställa sina egna intressen samtidigt som de försöker hjälpa sin målgrupp 

att tillfredställa deras intressen (Heath, 2001, S.12).  

 

 

3.3 PR 2.0  
 

Robert L. Heath (2001, S. 3) menar att PR börjar anta nya former. Hjärtat i den nya synen av PR är 

ömsesidiga och fördelaktiga relationer som en organisation behöver för att drivas av. Istället för att 

bara acceptera en linjär PR form, där man som mottagare accepterar produkten eller tjänsten, har 

istället den nya synen på PR gjort att marknaden och publiken dras till organisationer som kan skapa 

ömsesidiga och fördelaktiga relationer. Nyckeln till att skapa och behålla dessa relationer är genom 

kommunikationsprocesser som håller hög kvalité, alltså mer symmetrisk kommunikation än 

asymmetrisk. PR 2.0 handlar till stor del om symmetrisk kommunikation, där den sista av de fyra 

PR-modellerna står i fokus med PR 2.0. PR 2.0 handlar det till stor del att målgruppens intressen är 

lika viktiga som organisationens. Mottagarna ska vara delaktiga, interaktiva och ha chans att ge 

feedback. 

 

Genom att organisationen anpassar sig efter de preferenser som målgruppen använder sig av, blir 

det också lättare att uppnå harmoni och goda relationer. Genom dessa nya synsätt på PR börjar PR-

utövare också kommunicera med sin publik, istället för till sin publik, som det varit tidigare (Heath, 

2001, S. 5). Publiken börjar också allt mer att influera public relations. Genom att stödja eller 

kritisera organisationen ifråga, gör också att publiken får mer makt. Konsekvenserna blir att 

publiken måste få vara en del av dialogen baserat på vad de tycker snarare än vad organisationen 

anser dem att vara (Heath, 2001, S. 7).  

 



	  26	  

Tvåvägskommunikation utgör nu stommen för det nya synsättet på public relations, PR 2.0, där 

ömsesidig dialog och interaktion är en av de viktigaste komponenterna. I PR 2.0 är det interaktion som 

framhävs, att använda sig av de nya sociala mediekanalerna innebär det att sändaren skapar 

tvåvägskommunikation med sin publik och målgruppen blir istället sedda som individer med olika 

behov (Solis och Breakenridge, 2009). Enligt Solis och Breakenridge gäller det för organisationer i 

sin kommunikation via sociala medier att de är aktiva, att de lyssnar på publiken/målgruppen och att 

föra konversationer med dem. På detta sätt engagerar man sin publik och gör det möjligt för dem att 

ge feedback och att de är aktiva i kommunikationen och därmed skapas en dialog mellan 

organisationen och målgruppen (Solis och Breakenridge, 2009). Med PR 2.0 handlar det om att 

skapa dialog med sin publik, vilket leder till att man även i framtiden kan behålla goda relationer med 

publiken/målgruppen.  

 

 

3.3.1 PR 2.0 och nya medier  
PR 2.0 handlar om att publiken och målgruppen ska vara delaktig i public relations. Deirdre 

Breakenridge (2009) menar att organisationer som arbetar strategiskt med sitt PR-arbete idag bör 

använda sig av en balans mellan traditionell PR-strategi med symmetrisk kommunikation men också 

den nya strategin med de sociala medierna. Sociala medier ersätter inte traditionell PR-strategi utan 

ska ses som ett värdefullt komplement. Att använda sig av sociala medier som ett led i sin PR-

strategi kan också bidra till att en organisation kan kommunicera med sin publik. Breakenridge 

menar att sociala medier har gjort det möjligt att kommunicera med sin publik som tidigare aldrig 

varit möjlig (Breakenridge, 2009, S. 244-245). Att kommunicera med sin publik är en av de viktigaste 

aspekterna när det gäller att involvera sociala medier i sitt PR-arbete. Många organisationer använder 

sig idag av PR 2.0 och sociala medier för att förbättra kommunikationen och fånga sin publik och 

målgrupps uppmärksamhet (Breakenridge, 2009, S. 245).  Public relations är en bransch som 

påverkas av trender och den mest dominerande trenden har blivit PR 2.0 och att använda sig av 

sociala medier, för att få inflytande på sin publik och skapa dialog.  

 

James E. Grunig (2009) menar att PR-utövare har snabbt omfamnat sociala medier som 

mittpunkten till vad de anser vara en ny form av PR. De traditionella medierna har blivit ersatt av en 

ny era där sociala medier är mittpunkten. Grunig menar att sociala medier ser ut att ha lovande 

konsekvenser för PR. Om de sociala medierna blir använda till sin fulla potential menar Grunig att 

PR-arbetet kommer att bli mer strategiskt, det kommer att leda till mer tvåvägskommunikation och 

interaktivitet, det kan också leda till att det blir mer symmetriskt och kan leda till mer dialog (Grunig, 
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2009, S. 1). Sociala medier, där Facebook är den största sociala mediekanalen, är en kärnkomponent 

för denna utveckling av PR 2.0.  

 

Sociala medier kan ses som ett led i utvecklingen av internet till Web 2.0 som är kommunikativt och 

interaktivt och inte endast utgörs av statisk information som kännetecknade de tidigare 

webbplatserna (Web 1.0) Med Web 2.0 har det skapats nya förutsättningar för 

organisationsmedlemmar att enkelt delge information och kunskap till andra (Heide et al. 2012, S. 

225). Sociala medier är en form av Web 2.0 sidor och de är viktiga då de representerar en 

demokratisering an nyheter och information som inte funnits tidigare (Solis och Breakenridge, 2010, 

S.46).  Med Web 2.0 och sociala medier har nya möjligheter öppnats för public relations. Brian Solis 

och Deirdre Breakenridge (2010) skriver att man inte längre kan ignorera dessa nya mediekanaler: 

 

”The web has changed everything. And the Social Web is empowering a new class of authorative voices that we cannot 

ignore.” (Solis och Breakenridge, 2010, S. 1).  

 

Med Web 2.0 finns nu möjligheten för alla att publicera innehåll och bygga auktoritet och makt. PR 

2.0 handlar också om att man kan kommunicera med målgruppen direkt via sociala mediekanaler 

(Solis och Breakenridge, 2010, S. 30). Det som särskilt kännetecknar sociala medier är interaktivitet, 

det vill säga tvåvägskommunikation mellan många till många. Med de sociala medierna ges det också 

nya möjligheter till kommunikation för en organisation (Heide et al. 2012, S. 224). Med de sociala 

medierna kan organisationen också bjuda in alla de som är intresserade att delta i diskussion och 

därmed också bidra till innehåll. Användarna kan också kommentera och ha åsikter där 

organisationen lätt och snabbt kan besvara, och det är också lättare för organisationer som använder 

sig av sociala medier att länka till innehåll som belyser organisationen (Heide et al. 2012, S. 225). 

Med PR 2.0 och de sociala medierna kan organisationen nu bevara relationen med organisationens 

målgrupp, PR 2.0 och den meningsskapande synen på kommunikationen har gjort organisationernas 

PR-arbete lett till något mer än bara informationsspridning. Det handlar om ett samspel mellan 

målgruppen och organisationen, där dialogen och interaktionen står i fokus (Heide et al. 2012, S. 33). 

 

 

3.3.2 Nya sätt att kommunicera med PR 2.0 
Larsåke Larsson menar att relationer alltid varit ett viktigt moment för informatörer i betydelsen att 

hålla kontakt med olika intressenter och målgrupper. Det förefaller dock som om relationsaspekten 

under senare år uppgraderats till att också betyda kvalificerade kontakter i termer av att skapa 
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samförstånd och ömsesidig interaktion (Larsson et al. 2002, S. 83). Den nya digitala tekniken har 

också vänt upp och ned på de etablerade kommunikationsmodellerna; mottagarna har blivit 

deltagare (Larsson et al. 2002, S.19) 

 

Heide m fl. (2012) skriver om kommunikation som delning och menar att den tidiga 

kommunikationsforskningen fokuserade på informationsflödet och informationens påverkan på 

effektiviteten, uppfattas kommunikation idag oftare som mer än endast informationsspridning. 

Kommunikation ses numera som det medel som skapa, påverkar och bevarar relationer, iscensätter 

delade värden, gemensamma kulturer och mål, men också det som skapar vår socialt konstruerade 

verklighet (Heide et al. 2012, S. 33).   

 

Lena Carlsson (2010) menar att ny teknik förändrar människors sätt att kommunicera och detta 

påverkar också förutsättningarna för företag och organisationer som vill nå ut till sin publik. 

Organisationer som kommunicerar via sociala medier till sin publik är i första hand inriktad på att 

bygga relationer, öppna upp för dialog och skapa förtroende. Flervägskommunikation i sociala 

medier är långt ifrån den traditionella basmodellen där det är avsändaren som styr vad användarna 

ska ta del av (Carlsson, 2010, S. 35). Ny teknik leder till ny kommunikation och interaktion med 

målgruppen vilket lett till utvecklingen av PR 2.0.  

 

3.4 Hur en organisation tillgodogör sociala medier med PR 2.0 

Allt fler organisationer väljer att använda sociala medier i den strategiska kommunikationen och i sitt 

PR-arbete (Heide et al. 2012, S. 236). Användningen av sociala medier i en organisation förväntas 

kunna bidra med att organisationer ska kunna skapa och upprätthålla goda relationer med deras 

målgrupp och tänkta publik (Heide et al. 2012, S. 223). Lena Carlsson (2009) menar att sociala 

medier ersätter oftast inte traditionella medier, men kan vara ett värdefullt komplement. Hon menar 

också att man inte bör betrakta sociala medier som ett ”eget projekt” från den övriga 

kommunikationen. I grund och botten handlar sociala medier om företagets kommunikation, internt 

eller med omvärlden. Goda relationer mellan organisationer och deras målgrupper är baserad på två-

vägs och symmetriska modeller – det vill säga, relationerna balanserar mellan organisationens 

intressen med målgruppens intressen (Grunig et al. 2002). Heide m fl. (2012) menar att med de 

sociala medierna ges det också nya möjligheter till kommunikation för en organisation och allt fler 

organisationer väljer att använda sig av sociala medier i den strategiska kommunikationen (Heide et 

al. 2012). Frågan handlar inte längre om man ska använda sig av sociala medier utan hur. Maureen 
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Taylor och Michael Kent (refererad i Heide et al, 2012) som är professorer i strategisk 

kommunikation menar: 

 

”The question today is not so much a question of ”if” but ”how” to use social media.” (Heide et al. 2012, S. 223).  

 

De sociala medierna ger, ur ett strategiskt kommunikationsperspektiv, nya möjligheter att sprida 

organisationens budskap. Sociala medier gör det också möjligt för organisationer att fort och 

effektivt får återkoppling och testa olika budskap och meddelanden till sin målgrupp. (Avery et al. 

2010). Ytterligare ett användningsområde för organisationer är att rikta sig mot de grupper som 

frekvent använder sig av sociala medier. Den största fördelen med att använda sig av sociala medier 

ur ett organisationsperspektiv är möjligheten till interaktion och dialog med sin publik och tänkta 

målgrupp. Kommunikatörer har tidigare aldrig haft ett medium som ger så stora möjligheter att föra 

en tvåvägskommunikation med sin publik som sociala medier (Heide et al. 2012, S. 237). Att 

använda sig av sociala medier gör att organisationen kan sprida budskap och skapa 

tvåvägskommunikation med organisationens publik och därmed stärka relationen (Heide et al. 2012, 

S. 241).  

 

En stor fördel med att en organisation använder sig av sociala medier i sin PR-strategi är att de kan 

skapa en egen publiceringskanal i form av till exempel en officiell Facebook-sida. En sådan 

publiceringskanal kan ge direktkontakt med organisationens målgrupp, organisationen kan 

kontrollera över vad det är som faktiskt publiceras och när det publiceras, det ger också en möjlighet 

att skapa dialog och besvara frågor från organisationens publik (Carlsson, 2010, S. 53). Det har med 

andra ord blivit mer och mer självklart för organisationer att använda sig av en officiell Facebook-

sida för att kunna kommunicera via sociala medier med sin publik och målgrupp. Att särskilt rikta 

sig mot de grupper som frekvent använder sig av sociala medier, som till exempel Facebook, är 

också väldigt användbart för organisationer (Heide et al. 2012, S. 237).  

 

Det är också viktigt för publiken att veta vem det faktiskt är man kommunicerar med. Som 

användare är det viktigt att man kan ”personifiera” den man kommunicerar med. När organisationer 

använder sociala medier är det viktigt att man förmänskligar kommunikationen och målgruppen vet 

vem det är man talar med, detta öppnar upp för bättre dialog för man vet vem det faktiskt är man 

kommunicerar och interagerar med (Solis och Breakenridge, 2009). Organisationer som använder sig 

av sociala medier gör det både för att sprida budskap men också som ett verktyg för 
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tvåvägskommunikation och skapa relationer med organisationens olika publiker (Heide et al, 2012, 

S. 241).   

 

 

3.5 Val av källor 
Källorna i det här teoretiska ramverket består både av forskningslitteratur och vetenskapliga artiklar. 

För att få en trovärdig grund till denna studie är det i synnerhet primärkällor som använts. När det 

inte varit möjligt att ta del av förstahandskällan, har andrahandskällor valts med omtanke för ett 

övertygande teoretiskt ramverk.  
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4. Metod  
I det här avsnittet presenteras hela forskningsprocessen. Här kommer forskningens metodologiska 

avsnitt att beskrivas genom att diskutera metodval och tillvägagångssätt. Avsnittet avslutas med en 

diskussion om kvaliteten och de etiska aspekterna i min studie. Då det är en fallstudie går det inte att 

dra några allmänna slutsatser där PR-arbetet med sociala medier och användandet av en officiell 

Facebook-sida fungerar likadant på andra organisationer eller företag, men om det finns samband 

mellan teori och empiri kan man diskutera möjligheten att det eventuellt kan finnas ett samband i 

andra organisationer och företag som arbetar likadant. Då ansatsen är deduktiv kommer resultatet 

att bekräftas eller falsifieras med befintliga teorier och eventuellt se sambandet mellan dem (Östbye 

et al. 2008, S. 110). En deduktiv ansats är lämplig om man har förkunskap om ämnet, sådan 

förkunskap kan vara resultat från tidigare studier och forskning och målet med denna fallstudie är att 

undersöka om analysen kan bekräftas eller falsifieras av fallet jag undersöker (Svenningsson et al. 

2003, S. 205).   

 

4.1 Fallstudie och generalisering 

Fallstudier kan vara väl lämpade för att ge generell kunskap och om det finns bra teori på 

fallstudiens område kan man genom ett genomtänkt val av fall bidra till att pröva teorin. Man kan 

välja ett fall som tycks stämma överens med teorin för att sedan genom deduktiv ansats bekräfta 

resultatet med teorin, på så sätt kan jag med min studie undersöka om det överensstämmer mellan 

fall och teori (Östbye et al. 2008, S. 241).  

Fallstudier är också inriktade på att undersöka specifika händelser, organisationer eller texter. Då 

denna studie är en fallstudie går det inte att dra några allmänna slutsatser om hur andra företag och 

organisationer använder sociala medier som en del av deras PR-arbete, om det finns samband mellan 

teori och empiri kan man dock diskutera att det finns en möjlighet att denna form av PR-arbete 

bedrivs i andra organisationer och har det som en del av deras strategi. I kvalitativa studier är 

ansatsen inte inriktad på generella samband, istället vill man uppnå en djupare förståelse av ett 

fenomen. Detta leder till att man inte kan dra några generella slutsatser om fenomenet, utan man kan 

bara uttala sig om det fall man har studerat. Däremot kan denna studies resultat säga något om 

möjliga tendenser och ge värdefull kunskap som kan behövas för att utveckla eller kritisera tidigare 

teorier (Svenningsson et al. 2003, S. 66). Urvalet till min fallstudie föll på Karlstads Universitet då de 

tidigare vunnit pris för sina insatser bland annat på webben (Karlstads Universitet 2013b). 

Undersökningen kommer endast att undersöka detta fall och studera specifikt hur Karlstads 
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Universitet använder sin Facebook-sida som en del i sitt PR-arbete och hur användarna som valt att 

”gilla” sidan får ta del av kommunikationen och interaktionen som sker.  

 

4.2 Metodval  

När man ska välja metod för en undersökning är det enligt Larsåke Larsson (Ekström & Larsson, 

2011) i första hand ämnet och syftet som ska styra valet av metod. Syftet är att undersöka hur ett 

universitets närvaro ser ut på Facebook för att få en bild av till vilken utsträckning nya medier kan 

skapa nya förutsättningar för kommunikation och interaktion mellan organisationsmedlemmar och 

deras målgrupp. Utifrån detta syfte är det därför lämpligt att använda sig av kvalitativa metoder. 

Genom att analysera hur sidan ser ut och vad det är som publiceras där kommer jag att använda mig 

av kvalitativ innehållsanalys som metod för att kunna besvara mitt syfte och frågeställningar. För att 

få en bakgrund till hur Karlstads Universitet använder sig av sociala medier i sitt strategiska PR-

arbete är det också relevant för syftet att använda en kvalitativ intervju. I kvalitativ forskning 

används ofta olika metoder i kombination för att uppnå en mer mångfacetterad bild av det fenomen 

som studeras (Svenningsson et al. 2003, S. 67). Genom att kombinera den kvalitativa 

innehållsanalysen med en kvalitativ intervju har denna studie använt metodtriangulering.  

Eftersom jag ska observera och analysera en mediekanal som finns på internet är det lämpligt att 

också begränsa datainsamlingen eftersom det hela tiden publiceras nytt material och nya inlägg. Jag 

har därför valt att begränsa mitt urval och har därför samlat in data under en veckas tid då det 

publicerades 15 stycken inlägg, av de 15 inläggen har jag analyserat 12 stycken av dem. Detta är på 

grund av de etiska aspekter jag tagit hänsyn till angående att inte publicera ett resultat där enskilda 

personer kan identifieras och har därför valt bort tre stycken inlägg (se avsnitt 4.5.2). Inläggen som 

har publicerats har sedan analyserats i kronologisk ordning under den vecka jag samlade in data. Den 

specifika vecka som valdes ut var den sista veckan på höstterminen, innan vårterminen startade 

igång. Detta val gjordes för att se vad det är för inlägg som publiceras när det är övergång mellan 

höstterminen och vårterminen, där nuvarande studenter och blivande studenter eventuellt kikar in 

mer på den officiella Facebook-sidan för att ta del av information.  

Kvalitativ innehållsanalys är också den metod som är bäst lämpad för min undersökning och på 

bästa sätt kan ge svar till studiens syfte eftersom kvalitativa innehållsanalyser syftar till att analysera 

innehållet där ingenting räknas eller mäts utan det handlar om tolkningar och analyser. Syftet och 

forskningsfrågorna ämnar inte heller att studera något ur kvantitativ aspekt.  
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Många studenter väljer att ”gilla” Karlstad Universitets officiella Facebook-sida för att de vill ha 

tillgång till information och kunna kommunicera via sidan med organisationen och dess 

kommunikatörer. Därför är det med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys möjligt att studera hur 

organisationen väljer att rikta sig till sin målgrupp och inbjuda till kommunikation och interaktion 

med sin målgrupp. Att välja kvalitativ innehållsanalys som metod gör det möjligt för mig att 

undersöka sociala handlingar utan att behöva förlita mig av de inblandades egna berättelser om 

varför de väljer att ”gilla” sidan eller varför de väljer att kommentera. Det blir möjligt att analysera 

och studera hur en Facebook-sida kan leda till interaktion och kommunikation med målgruppen 

(Ekström & Larsson, 2011, S. 26).  

 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys  

Kvalitativ innehållsanalys skapades för att kunna undersöka innehållet i texter och bilder på ett 

djupare och mer fokuserat plan. Kvalitativ innehållsanalys förutsätter att perspektiv, begrepp och 

frågeställningar ger analysen riktning och förståelse för texterna och dess kontext (Östbye et al. 

2008, S. 63) För uppsatsens syfte kommer en kvalitativ innehållsanalys vara relevant för att 

undersöka hur en organisation använder sociala medier i sitt PR-arbete och hur det leder till 

kommunikation och interaktion mellan organisationen och dess målgrupp, undersökningen måste ha 

alltså ha ett analytiskt syfte (Östbye et al. 2008). Det finns viktiga aspekter som är viktiga att tänka på 

när det gäller analysen av kvalitativ data. Den datainsamlingen som jag gjort med min kvalitativa 

innehållsanalys har sedan förankrats i de frågeställningar och de teoretiska perspektiv som jag belyser 

i teorikapitlet.   

Datainsamlingen till min kvalitativa innehållsanalys har skett systematiskt där jag sedan kartlagt och 

analyserat med olika frågeställningar till inläggen som publicerats med texter och bilder, genom att 

utföra detta i min undersökning har jag sedan fått ut min analys av datainsamlingen (Östbye et al. 

2008, S. 125). I den kvalitativa innehållsanalysen har jag utfört en grundlig beskrivning av de texter 

jag analyserat och de frågor jag ställt till texterna har grundat sig i studiens syfte och 

problemformuleringen.  

Innehållet och beskrivningarna av texterna är också relevanta till de teoretiska begrepp som jag har 

använt mig av i studien (Östbye et al. 2008, S. 75). Det är innehållet som ska analyseras och därför 

lämpar sig denna metod bäst för min studie. Förståelse av innehållet i inläggen har varit det mest 

centrala i min kvalitativa innehållsanalys. För att kunna få svar till frågeställningarna har jag valt att 

analysera inläggen genom textanalys och bildanalys.  
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Eftersom den kvalitativa innehållsanalysen har skett på internet ger det också möjlighet att jag som 

forskare kan vara helt anonym och dold, jag som forskare kan välja att vara passiv och obemärkt. Jag 

har analyserat det som hänt på den officiella Facebook-sidan, Facebook-sidan, de publiceringar som 

skett aktivt av Karlstads Universitet, de kommentarer och den interaktionen som skett utan att jag 

själv gett mig till känna för de andra eller lämnat en kommentar om att jag gör en undersökning i 

forskningssyfte (Svenningsson et al. 2003, S. 110-111). Facebook är en arena på internet som gör det 

möjligt för mig som forskare att själv ”gilla”-sidan utan att själv göra några inlägg eller visa min 

närvaro på något annat sätt under tiden som den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes 

(Svenningsson et al. 2003, S. 111).  

 

4.3.1 Textanalys 

För att förstå hur texterna organiserar sitt budskap har jag utgått ifrån diskurstyp som handlar om 

hur texterna och bilderna organiserar sitt budskap. Jag vill med denna innehållsanalys undersöka hur 

texternas tilltal och språkhandlingar bidrar till att nå ut med sitt budskap, information och hur det 

också leder till eventuell interaktion och kommunikation (Östbye et al. 2008, S. 72).  

Kontext innefattar också begreppet intertextualitet som handlar om samspelet och interaktionen 

mellan texterna och deltagarna. Intertextualitet omfattar också begreppet adressivitet handlar om att 

det finns en dialogisk förutsättning i alla yttranden som sker, texten kan rikta sig framåt och 

förväntar sig oftast någon slags respons (Ekström & Larsson, 2011, S. 156). Interaktion kan liknas 

vid samspel och de flesta texterna riktar sig också till en större målgrupp. All kommunikation 

handlar också om att nå fram till någon, påverka, stärka och förbättra en relation. Det som kan 

försvåra detta relationsbyggande är att masskommunicerade texter och bilder riktar sig till en stor 

målgrupp och många läsare samtidigt, därför krävs det också språket och tilltalet i texten har 

placerats i rätt kontext när det gäller vilken mediekanal texten är placerad i (Ekström & Larsson, 

2011, S 158).  

 

4.3.2 Bildanalys  

Den kvalitativa innehållsanalysen omfattar även bildanalys, där jag kommer att analysera bilderna 

som eventuellt publiceras tillsammans med texterna ur ett semiotiskt perspektiv. Semiotik handlar 

om tecken och koder som finns i bilder. När man läser av en bild gör man det i två steg, båda 

delarna uppfattar man mer eller mindre samtidigt. Dessa två betydelser vi läser av kallas inom den 
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semiotiska teorin för denotation, som är den första direkta betydelsen, och konnotation som är den 

andra indirekta betydelsen (Gripsrud, 2011, S. 148). Denotation är grundbetydelsen och konnotation 

är medbetydelse, vilket innebär att konnotationen hos ett fenomen är lika välbekant som 

denotationen (Gripsrud, 2011, S.148). De konnotativa betydelserna är, precis som de denotativa, 

reglerade av koder, av konventioner eller regler som förbinder uttryck med innehåll. Detta är alltså 

knutet till vissa kulturella kollektiv som delar dessa konventioner i fråga. Kultur kan i detta 

sammanhang definieras som en gemenskap baserad på gemensamma delade koder (Gripsrud, 2011, 

S.150). Målgruppen som läser av dessa bilder ingår i ett kulturellt kollektiv som har gemensamma 

delade koder. Bilderna, precis som texterna, kan läsas som ”text”. Det finns ett vidgat textbegrepp 

vilket innebär att bilder också betraktas som text. Dessa bilder är uppbyggda av betydelsebärande 

och tolkningsbara tecken. Med andra ord bilden använder, istället för ord, bilduttryck som i 

kombinationer med varandra kan bilda olika påståenden eller budskap. När dessa uttryck används 

eller tolkas så fungerar de som bildtecken det vill säga ett bildspråk (Carlsson & Koppfeldt, 2008, S. 

19). Med denna innehållsanalys av bilderna kommer jag att undersöka hur användarna betraktar 

bilderna, när man ”tar emot” dem, sedan kommer jag att beskriva dem kortfattat och därefter tolka 

vad bilden kan säga med denotationen och konnotationen och hur bilden genom bildspråket gör det 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008, S. 16).  

 

4.4 Semistrukturerad intervju  

För att få svar på hur organisationen arbetar aktivt och strategiskt med sociala medier i sitt PR-

arbete krävdes det en kvalitativ intervju med en av kommunikatörerna på Karlstads Universitet. 

Syftet med intervjun var att få svar på hur Karlstads Universitet aktivt arbetar med deras officiella 

Facebook-sida för att nå ut till sin målgrupp. Jag ville med denna intervju också undersöka vad för 

slags överväganden som görs av kommunikatören när denne lägger ut material och information på 

deras officiella Facebook-sida. En intervju kan ske i många olika former och med olika intentioner, 

beroende på hur studien ser ut bör också intervjun anpassas efter studiens syfte och fördelarna med 

en kvalitativ intervju är att jag direkt kunde få svar av en av Karlstads Universitets kommunikatörer 

som arbetar med deras sociala medier där Facebook är inkluderat (Östbye et al. 2008). Urvalet av att 

bara göra en intervju gjordes därför att det inte är så många kommunikatörer på Karlstads 

Universitet och intervjun genomfördes för att få en bakgrund och förståelse hur arbetet går till på 

deras officiella Facebook-sida. Genom att använda en bakgrundsintervju som en del av studiens 

forskningsmetod kunde jag också få svar som annars kan vara svåra att få tillgång till, jag kunde 
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också med hjälp av min intervju få bekräftelse och kommentarer kring hur de arbetar med sin 

officiella Facebook-sida (Östbye et al. 2008, S. 101).  

Det finns också olika typer av kvalitativa intervjuer, den intervjuform jag använde mig av var en 

semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju kännetecknas av att man på förhand 

definierat de teman som utfrågningen gällde och att jag hade utarbetat en intervjuguide före 

intervjun (Bilaga 1). Eftersom att mitt syfte med intervjun var väldigt tydligt var det också denna 

form av intervju som passade bäst in i mitt metodval. En semistrukturerad intervju gav mig också 

stor flexibilitet eftersom jag kunde ställa uppföljande frågor, när det behövdes (Östbye et al. 2008, S. 

103). Intervjun hade tre definierade teman med utgångspunkt i de olika teoretiska grunderna om PR 

2.0 och meningsskapande kommunikation. Frågorna handlade även om vilka strategier Karlstads 

Universitet valt att använda när det gäller användningen av sociala medier och vilka publiceringar som 

görs på den officiella Facebook-sidan.  

Innan intervjun tog plats hade en pilotintervju genomförts för att testa intervjumanualen (Bilaga 1) 

för att se vilka svagheter det fanns och därmed också ha möjligheten att korrigera dessa frågor. 

Genom en pilotintervju blir man bekväm med vilka frågor som ska ställas och hur lång tid intervjun 

kommer att ta. Efter denna intervju gjordes inga fler ändringar kring intervjumanualen. Intervjun tog 

plats på Karlstads Universitet och under intervjutillfället var endast respondenten och informanten 

närvarande.  

Jag spelade in intervjun och genom att intervjun dokumenterades med hjälp av inspelning gav det 

mig också möjlighet att efterbehandla materialet. Genom att transkribera intervjun kunde jag tolka 

och läsa in materialet, dessutom kunde intervjun genom transkribering bli mer givande då den skrivs 

ut i sin helhet och man kan utläsa kommentarer eller svar på ett mer utförligt sätt som inte gick att 

utläsa vid intervjutillfället (Östbye et al. 2008, S. 106).  Då denna intervju var väldigt kort ses den 

också endast som en bakgrundsintervju, som kunde leda vidare och bekräfta det resultat som jag fick 

fram i min huvudmetod, som är den kvalitativa innehållsanalysen av den officiella Facebook-sidan 

för Karlstads Universitet.  

 

4.5 Kvalitetsdiskussion 

Inom forskningen finns det tre viktiga aspekter som bedömer metodkvaliteten hos ett 

forskningsprojekt: validitet, reliabilitet och generalisering (Östbye et al. 2008, S. 120). I detta stycke 

kommer jag att gå igenom vad dessa begrepp innebär och hur jag i min studie har försökt att stärka 
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dessa så att min studie är giltig och tillförlitlig. Jag kommer också att gå igenom de etiska aspekter 

som jag har tagit hänsyn till vid utförandet av min undersökning.  

 

4.5.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet används inom vetenskapliga undersökningar för att värdera kvalitén i 

arbetet. Generalisering gäller i vad mån studiens resultat kan göras allmängiltiga. Det är viktigt att 

studien har hög validitet när det gäller forskning. Validiteten innebär, giltigheten och styrkan i ett 

resultat och i vilken utsträckning mina analyser speglar det jag avsett att studera. Validiteten handlar 

till stor del om en undersökning har studerat vad den avsåg att studera. Validiteten eller giltigheten i 

studien handlar om undersökningen studerar rätt fenomen. Med andra ord undersöks det som det 

står i syftet och problembeskrivningen, vilket alltså innebär hur pass relevant data och analyserna är i 

förhållande till problemformuleringen (Östbye et al. 2008, S. 40).  

Den kvalitativa forskningens giltighet baseras ofta på relevans, vilket innebär hur nära verkligheten 

undersökningen kommer ifrån. Validiteten i studien handlar om metodernas möjlighet att samla in 

det som ska undersökas (Svenningsson et al. 2003, S. 66-67). De metoder som jag använt mig av har 

gjort det möjligt att samla in exakt det som ska undersökas i denna studie. För att styrka validiteten 

ytterligare har jag sparat alla de inlägg jag har analyserat i min kvalitativa innehållsanalys, det handlar 

om att man säkerställer att man har bearbetat materialet på ett forskningsmässigt korrekt sätt 

(Ekström & Larsson, 2011, S. 77).  

Reliabiliteten i en studie är resultatets konsistens och tillförlitlighet och den behandlas ofta i relation 

till frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare (Kvale, 2009). 

Reliabiliteten eller tillförlitligheten handlar om att se om undersökningen har utförts på rätt sätt. Med 

andra ord handlar det om studien har tillämpat och valt rätt metod för undersökningen och dess 

syfte och tillämpas denne metod på rätt sätt. Det handlar alltså om att min undersökning även ska 

kunna genomföras av andra, oberoende forskare och de ska få samma eller liknande resultat. 

Eftersom jag spelade in och dokumenterade min intervju på band istället för att jag förde 

anteckningar kunde jag då rikta in mig på vad som blev sagt, ord för ord. Detta kan också stärka den 

metodlogiska reliabiliteten i forskningsprojektet och det stärker även undersökningens validitet, en 

inspelning med material som sedan transkriberas kan också ge möjlighet att söka samband med teori 

(Östbye et al. 2008, S. 121).  
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För att ytterligare stärka validiteten i denna undersökning har jag först gjort en intervju med en av 

kommunikatörerna på Karlstads Universitet för att sedan validera den kvalitativa innehållsanalys jag 

gjort med de svar och bekräftande jag fick av intervjun. På det sättet får jag en högre giltighet till min 

studie. Projektets validitet kan också stärkas genom triangulering. Vid metodologisk triangulering 

söker forskaren kompensera för svagheter hos en metod genom att också använda andra 

metodansatser. Denna slags triangulering innebär att jag har använt flera olika kvalitativa metoder 

för att kunna analysera frågeställningarna (Östbye et al. 2008, S. 122). För att styrka validiteten i den 

kvalitativa innehållsanalysen har jag också kompenserat med en kvalitativ intervju för att stärka 

empirin.  

 

4.5.2 Etiska aspekter 

När man observerar på internet måste man följa vissa etiska aspekter och riktlinjer. De analyser som 

utförs anonymt, utan att jag som forskare är känd på platsen, aktualiserar särskilda etiska problem. 

När jag har utfört min kvalitativa innehållsanalys har jag inte publicerat något resultat där enskilda 

personer kan identifieras (Ekström & Larsson, 2011, S. 31). Därför har jag valt bort två inlägg som 

publicerades under denna vecka jag gjorde insamlingen, detta för att för- och efternamn med bild 

var publicerade i inläggen. Därför valde jag också att inte ta med de inläggen i insamlingen och 

kommer därmed inte publicera något resultat där enskilda personer kan identifieras.  

Svenningsson m. fl. (2003) redogör fyra etiska huvudkrav för forskning. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet är till för att forskaren ska 

säkerställa och informera de berörda om att forskning pågår, om deras roll i forskningen och om 

forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet handlar om att uppgiftslämnaren ska ha rätt att 

bestämma om denne vill vara med undersökningen eller inte och på vilka villkor de ska delta i 

studien. Konfidentialitetskravet är till för att säkerställa att de som deltar ska ges högsta möjliga 

konfidentialitet och att den information som deltagande lämnar i undersökningen behandlas så att 

obehöriga personer inte kan ta del av den, det är alltså ett skydd mot den personliga integriteten. 

Nyttjandekravet går ut på att de insamlade uppgifterna till undersökningen endast får användas till 

forskningens avsedda syfte (Svenningsson et al. 2003, S. 176-177).   

Vid min intervju gav jag tydlig information om att intervjun var till en C-uppsats, vilken roll 

bakgrundsintervjun skulle ha i forskningen och om vad mitt syfte var till studien. Jag fick även 

samtycke att uppgiftslämnaren ville vara med i min studie. Den information som lämnades har 

behandlats så att obehöriga inte har kunnat ta del av den, vilket uppfyller konfidentialiteteskravet. 
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Den insamlade data jag gjort i min kvalitativa innehållsanalys har också endast använts till 

forskningens avsedda syfte och forskningsändamål. Allt material som inte är mitt eget refereras 

löpande i texten och återges sedan i referenslistan.   

 

4.6 Metoddiskussion 

Efter att ha genomfört en vetenskaplig studie är det viktigt att reflektera kring valet av metod, vad 

som kunde gjorts annorlunda och vilka brister studien eventuellt har.  Den genomförda studien 

bygger på principer ur kvalitativ forskning. Jag har valt att komplettera den kvalitativa 

innehållsanalysen med en intervju för att få en bredare förståelse kring hur Karlstads Universitet 

använder Facebook i det dagliga kommunikationsarbetet. Själva analysdelen var jag också tvungen 

att begränsa eftersom inlägg publiceras flera gånger dagligen, varje vecka och detta gjorde att jag var 

tvungen att avgränsa till en tydlig tidsperiod då jag analyserade innehållet på sidan. Detta var för att 

göra materialet hanterbart till min analys. Jag har valt i denna undersökning att begränsa materialet 

till en vecka, där inläggen som har analyserats har varit i kronologisk ordning. Genom att analysera 

dessa inlägg kan man se hur Karlstads Universitet väljer att kommunicera med språkhandlingar och 

bilder för att skapa dialog och interaktion med sin målgrupp. Den vecka som valdes ut till den 

kvalitativa innehållsanalysen valdes ut efter jag genomfört min intervju. Då respondenten 

poängterade att det var mer trafik till sidan i samband med terminsstarter valde jag därför att 

analysera inlägg som publicerades veckan innan den nya vårterminen startade. Valet av vecka kan 

påverka validiteten i studien eftersom validiteten baseras på relevans, alltså hur nära verkligheten 

undersökningen kommit. Då det är mer trafik till sidan under terminsstarter kan det ha varit mer 

interaktion och kommunikation på sidan, det kan också ha publicerats fler inlägg än en normal vecka 

vilket kan ha påverkat studiens resultat. Validiteten stärks av den kvalitativa samtalsintervjun där 

respondenten bekräftade att det publiceras mellan 4-6 inlägg per dag vanliga veckor och under den 

vecka jag valde att samla in data publicerades det 15 inlägg. Det publicerades varken mer eller 

mindre för att vara en vecka i samband med en ny terminsstart. Eftersom det handlar om en kanal 

på internet har jag också haft möjlighet att samla in data i efterhand, vilket gjorde inläggen som 

publicerats legat upp i en vecka och därför också haft möjlighet att få mer kommentarer, ”gilla”-

markeringar och delningar. Tidsaspekten när det gäller att samla in data i efterhand kan också ha 

påverkat resultatet. För att därför kunna styrka validiteten i denna studie, har jag valt metoder som 

gjort det möjligt att samla in exakt det som ska undersökas. Detta övervägande av val av metoder 

gjordes noggrant, då jag valde mellan kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ innehållsanalys, men 

eftersom jag inte skulle mäta mängden inlägg utan vad det faktiskt var för innehåll som publicerades 
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blev valet att göra en kvalitativ innehållsanalys med en kompletterande kvalitativ samtalsintervju. Det 

som kunde gjorts annorlunda hade varit att göra en enkätundersökning för att mäta vad studenterna 

på Karlstads Universitet anser om att universitetet använder sig av en Facebook-sida i PR-syfte för 

att nå ut till sin målgrupp och tipsa studenterna om olika saker.  
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet från min kvalitativa innehållsanalys samt resultatet från den 

bakgrundsintervju som genomfördes. Här presenteras också analysen av resultatet från uppsatsens 

teoretiska och forskningsmässiga ramverk.  

Med den kvalitativa innehållsanalysen jag genomfört har jag samlat in primärdata i syfte att kunna 

kartlägga hur kommunikationen och interaktionen sker på den officiella Facebook-sidan (Facebook 

2013c). Detta för att få en förståelse hur en organisation använder sig av en officiella Facebook-sida 

i PR-syfte. Det datamaterial som jag har samlat in har skett under en begränsad tidsperiod och ett 

begränsat antal inlägg.   

 

5.1 Resultat kvalitativ innehållsanalys  
Här presenteras den kvalitativa innehållsanalysen. Utifrån en kvalitativ innehållsanalys har jag 

undersökt hur Karlstads Universitet väljer att profilera sig själva utåt till sin målgrupp via text och 

bilder.  

På Karlstads Universitets officiella Facebook-sida (Facebook 2013c) har de valt att skriva i den lilla 

presentationsrutan: ”Förändra framtiden! 70 utbildningsprogram, 900 kurser. Samverkan med 

omvärlden är en av våra styrkor. Vi finns även på twitter” och som bakgrund har de en bild på tre 

studenter som sitter i universitetets bibliotek, i högra hörnet på bilden står det förändra framtiden 

som också är ett av Karlstads Universitets ledmotiv. Alla tre på bilden har ett positivt uttryck. I den 

lite mindre bilden har de Karlstads Universitets officiella logotyp. Sidan har över 4000 ”gilla” 

markeringar.  

Figur 2 Karlstads Universitets Facebook-sida  

 
Figur 2: Denna skärmdump är tagen när Karlstads Universitets Facebook-sida precis passerat 4000 ”gilla”-markeringar.  
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Genom att utgå från diskursteori och semiotik till min innehållsanalys kan jag se hur texterna och 

bilderna organiserar budskapet och når den tänkta målgruppen.  

Mediet som datainsamlingen har skett i är på den officiella Facebook-sidan (Facebook 2013c) för 

Karlstads Universitet. Kontexten är viktig när man analyserar texter, texterna och bilderna ingår i ett 

sammanhang, här handlar det om att texterna och bilderna konsumeras via Facebook där det gäller 

att genom korta texter och bilder fånga målgruppen och att inläggen når ut till dem. Sammanhanget 

här handlar också om att allt publiceras via sociala mediet Facebook som är den primära kanalen för 

Karlstads Universitet. Det är också av vikt att kontexten är anpassad efter de sociala aspekter och 

vilken målgrupp inläggen är skapade för.  

5.1.1 Inlägg från den officiella Facebook-sidan  
Det som följer här är en djupgående analys av de inlägg som har publicerats under den utvalda 

tidsperioden.  

Figur 3 Inlägg 1 
Inlägg 1 publicerades 2013-01-14 

 
Figur 3: Skärmdump av inlägg 1 

”God morgon! Nu drar vi igång höstterminens sista vecka. Betyder det att våren snart är här?” 

Inlägget har fått 82 ”gilla”-markeringar och en kommentar. I detta inlägg är det texten som är i 

fokus, då inlägget publicerades utan bild. Texten är kort, passar kontexten och de samspel som leder 

till interaktion mellan sändaren (organisationen) och mottagarna (målgruppen). Texten har 

organiserat sitt budskap genom att meddelade att höstterminens sista vecka har börjat och att det 

snart är dags för vårtermin. Texten innefattar adressivitet eftersom den blickar framåt genom 

meningen ”betyder det att våren snart är här?”. Det finns också en dialogisk förutsättning i texten 

eftersom den avslutas med en öppen frågeställning som förväntar sig någon slags respons. Denna 

respons kan ske både med interaktion och också kommunikation som har skett i detta inlägg. Tilltalet i 

texten är starkt positiv och därför kan också relationen med målgruppen stärkas, man kommunicerar 

med dem och öppnar för dialog. Detta stärker relationen med sändaren och mottagare, mottagarna 
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får en positiv bild av organisationen när de använder det här positiva tilltalet. Texten har organiserat 

sitt budskap så att det också når ut till målgruppen.  

 

Figur 4 Inlägg 2 
Inlägg 2 publicerades 2013-01-14 

 
Figur 4: Skärmdump av inlägg 2 

 

”Sådär! Nu har alla studenter som omfattas av bostadsgarantin fått bostad genom KBAB. Det betyder att studenter 

som redan bor i Karlstad (eller inom pendlingsavstånd) kan söka. http://www.kbab.se/”	  

Inlägget har fått nio ”gilla”-markeringar. Här är både text och bild i fokus. Texten har organiserat sitt 

budskap på ett informativt sätt som visar att universitetets bostadsgaranti för studenterna har 

uppfyllts då alla studenter fått bostad. Texten inleds med ett positivt tilltal med ”sådär!”. Texten har 

placerats i rätt kontext eftersom den når ut till sin målgrupp. Här har bilden en stor del av inlägget, 

bilden består av ett kollage med flera olika bilder som är sammansatta. Bilden symboliserar 

studentlivet. Bildspråket här symboliseras till stor del av positiva tecken. När man som användare 

läser av och ”tar emot” bilderna får man ett positivt intryck av den första läsningen, denotationen. 

Med den andra läsningen, konnotationen, finns det ett underliggande PR-syfte. Tecknen i bilden där 

det är positiva tecken och glada människor tillsammans med texten att nu har universitetet uppfyllt 

bostadsgarantin gör att PR-perspektivet lyfts fram. Tolkar man bilden utifrån semiotiken ser man 

också att det är gemensamma kulturella koder i bilden. Universitetet innebär inte bara studier utan 

det finns ett roligt liv utanför också. Studentlivet innebär så mycket mer, där man kan få nya 

bekantskaper och nya roliga tider att se fram emot när man läser av och tolkar denna bild. Att alla 

studenter fått bostad innebär också att man kan tolka bilden som att man kan ägna sig åt roligare 

saker än att försöka hitta en bostad.  
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Figur 5 Inlägg 3 
Inlägg 3 publicerades 2013-01-14 

 
Figur 5: Skärmdump av inlägg 3 

”Dags att plocka ut din rättade tenta? Numera hämtar du den i vårt nya Välkomstcenter, precis innanför 

huvudentrén. I den gamla studentexpeditionen sitter nu Karlstads Studentkår.” 

Inlägget har fått 23 stycken ”gilla”-markeringar. Här har diskursen i texten organiserat budskapet 

genom en öppen frågeställning i början. Adressiviteten och den dialogiska förutsättningen handlar här 

om att de har inbjudit till dialog med att börja meningen med en fråga. Det finns en förutsättning för 

tvåvägskommunikation och dialog, men det har ändå bara blivit en form av interaktion då 

mottagarna bara har valt att ”gilla” bilden men inte att lämna en kommentar. Inlägget har publicerats 

med en bild som visar universitetets nya välkomstcenter. Här är PR-syftet tydligt i inlägget då 

universitetet vill visa sin målgrupp vart det nya välkomstcentret är, ”..i vårt nya Välkomstcenter, 

precis innanför huvudentrén”. Bilden visar hur det nya välkomstcentret ser ut i huvudentrén. 

Genom den denotationen läser användarna av bilden hur det ser ut och vart det ligger, med den 

andra läsningen konnotationen, kan man tolka att universitet vill visa i PR-syfte vart man nu hämtar 

ut sina tentor. Tillsammans med texten och bildspråket finns det en medbetydelse av inlägget som 

handlar om PR för att visa mottagarna, målgruppen, det nya fina Välkomstcentret. Om man tolkar 

bilden utifrån semiotiken visar det också de gemensamma koder som finns bland studenterna som 

läser av bilden och förstår vart det nya välkomstcentret ligger på Universitetet. Genom bildspråket 

kan man tolka och läsa av bilden och få en positiv uppfattning att universitetet förnyar sig och vill 

visa vart man kan vända sig som student.  
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Figur 6 Inlägg 4 
Inlägg 4 publicerades 2013-01-14 

 
Figur 6: Skärmdump av inlägg 4 

”Bedriver du och dina vänner den vackraste fotbollskonst världen någonsin har skådat? Nu är det upp till bevis när 

anrika Copa de KAU går av stapeln (inomhus denna gång). Boka in 25-26 januari och anmäl dig idag! 

http://www.facebook.com/events/189074174567498/”	  

Inlägget har fått fem stycken ”gilla”-markeringar. Texten har organiserat sitt budskap med en öppen 

frågeställning som riktar sig till målgruppen i inledningen av texten. Adressiviteten riktar sig framåt, 

”nu är det upp till bevis” innebär att texten blickar framåt och förväntar sig också någon slags 

respons, denna respons har skett att mottagarna har valt att interagera istället för att lämna en 

kommentar. Sändaren har i detta inlägg bjudit in till kommunikation och interaktion till sina 

mottagare och det finns en dialogisk förutsättning i texten vilket är viktigt, tvåvägskommunikationen 

är i fokus. Den underliggande responsen som förväntas, bidrar ändå till att mottagarna valt att 

interagera genom att trycka på ”gilla”-knappen och budskapet i texten och bilden har nått fram till 

de som har intresse av inlägget. Inlägget har också publicerats tillsammans med en bild som visar ett 

gäng glada studenter där de har spelat en fotbollsmatch och kanske vunnit. Bildspråket i texten 

symboliserar och signalerar ett positivt budskap vilket gör att man tolkar att det kanske har gått bra 

för universitetet tidigare år och ”nu är det upp till bevis igen”. PR-perspektivet är tydligt då man vill 

belysa universitetets alla verksamheter och bjuda in målgruppen till nya utmaningar.  Det är viktigt 

att belysa andra saker än bara studier som kan locka studenter till ett universitet och här vill man via 

bilden visa hur kul man kan ha det när man studerar. Man kan också tolka det som att det är viktigt 

för universitet att visa sin mångsidighet. Det finns också kulturella gemensamma koder som man 

kan tolka i bilden då det är vanligt bland universiteten i andra länder att det finns aktiviteter och att 

man kan idrotta med sina studiekompisar, här vill universitetet visa att det kan man även göra här. 	  
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Figur 7 Inlägg 5	  
Inlägg 5 publicerades 2013-01-15	  

	  
Figur 7: Skärmdump av inlägg 5	  

”Vid trappan utanför Aula Magna står en låda med pärmar. Varsågod att ta en!”	  

Inlägget har fått sex stycken ”gilla”-markeringar. Samspelet mellan sändare och mottagare ligger här 

att universitetet väljer att dela ut gratis pärmar till sina studenter vilket många av mottagarna 

eventuellt kan komma att uppskatta. All kommunikation handlar om att stärka och förbättra en 

relation mellan sändare (organisationen) och mottagarna (studenterna). Genom att dela ut gratis 

pärmar får universitetet en positiv bild i mottagarnas ögon, PR-syftet stärks därmed och man stärker 

också sin relation med målgruppen. Språket och tilltalet i texten är lättsamt och man kan snabbt läsa 

igenom i mottagarnas eget nyhetsflöde. Texten har organiserat sitt budskap att det inte förväntas 

någon slags respons, eftersom det inte finns någon öppen fråga. Här handlar det mer om att 

informera. Bildspråket är tydligt med att visa upp de pärmar som delas ut i en låda, här finns det 

också en underliggande medbetydelse av att universitetet delar ut pärmar gratis vilket kan i det långa 

loppet stärka relationen med målgruppen och visar upp en positiv bild av organisationen.  De 

tolkningar som kan utläsas av bilden är att universitetet vill vara generösa och dela med sig till sina 

studenter och uppmuntra till studier och organisering. Man kan tolka det som en uppmuntran från 

universitetets sida som också belyser organisationen i positivt ljus. Gemensamma koder i bilden 

handlar också om att studenter ofta lever på mindre pengar och man kan därför tolka det som något 

positivt när man får något gratis. 	  
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Figur 8 Inlägg 6 
Inlägg 6 publicerades 2013-01-14 

 
Figur 8: Skärmdump av inlägg 6 

”Vill du plugga hos oss men inte helt säker på att dina gymnasiebetyg räcker till? Ett resultat från högskoleprovet 

kan öka dina chanser att komma in på drömutbildningen. Anmälan till vårens högskoleprov är nu öppen: 

http://hogskoleprov.nu/” 

Inlägget har fått två stycken ”gilla”-markeringar. Här är adressiviteten i fokus då det finns en dialogisk 

förutsättning, texten riktar sig framåt och förväntar sig också någon slags respons. Texten har 

placerats i rätt kontext då den riktar sig till blivande studenter, som också är en del av sändarens 

målgrupp. Textens tilltal är snabbt och lätt att läsa, man blir också inspirerad av det då den 

uppmuntrar till att studera hos Karlstads Universitet. Där finns också den underliggande tolkningen 

där universitetet vill ur ett PR-perspektiv uppmuntra till att studera hos dem där eventuellt 

mottagarnas drömutbildning finns. I detta inlägg är texten mer i fokus än bilden. Bildspråket 

symboliserar en student på Karlstads Universitet. De tolkningar man kan utläsa av bilden är att det 

är en student som är på universitetet och ser nöjd ut med det hon gör. Man tolkar det som att 

universitetet är en positiv plats att befinna sig på vilket gör att man som student blir sugen att 

studera på universitetet. Här kan man också tolka bilden som en uppmuntran tillsammans med 

texten att inget är omöjligt för att komma dit man vill. De gemensamma koder som det kulturella 

kollektivet delar är att de flesta har någon dröm som man vill försöka nå, vilket gör att man kan 

tolka det som att här uppmuntras man att faktiskt göra det man vill.  
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Figur 9 Inlägg 7  
Inlägg 7 publicerades 2013-01-15 

 
Figur 9: Skärmdump av inlägg 7 

”KAUIF har gratisträning även denna vecka! http://www3.idrottonline.se/KarlstadUniversitetsIF-

Akademiskidrott/”	  

Inlägget har fått en ”gilla”-markering och en mottagare har också valt att dela inlägget. Här är PR-

syftet tydligt i texten, en del av Karlstad Universitet, KAUIF, har gratisträning för studenterna. 

Textens budskap är att tala om och även uppmuntra till att det finns nu gratisträning att vara med 

på. Det finns adressivitet i texten då den riktar sig framåt, hela veckan finns det möjlighet till 

gratisträning. Här handlar det också om att stärka relationen mellan sändare (organisation) och 

mottagarna (studenterna). Genom att erbjuda gratisträning får mottagarna en positiv bild av 

universitetet där det finns många olika möjligheter förutom att studera. Språket och tilltalet är 

lättsamt, vilket också är viktigt då det handlar om att snabbt kunna sända ut sitt budskap i 

mottagarnas nyhetsflöde. Att utnyttja detta med hjälp av ord som ”gratisträning” hjälper det att 

eventuellt kanske fånga mottagarnas uppmärksamhet. Inlägget har också publicerats tillsammans 

med en bild, som visar studenter i idrottshallen på Karlstads Universitet. När läsaren tar emot bilden 

och läser av den genom denotationen handlar det om grundbetydelsen i bilden där människorna är i 

fokus på bilden, genom den andra läsningen, konnotationen, kan mottagaren tolka de tecken som 

finns i bilden och att det finns möjligheter till träning på universitet. För de flesta är träning också en 

viktig del av sitt vardagsliv och för att snabbt komma in i studentlivet kan man också tolka det av 

bilden att här på universitetet är det lätt att komma in i gemenskapen och det nya studentlivet som 

väntar. Om man tolkar bilden och texten visar det att här finns det möjlighet till att få prova på 

träning tillsammans med andra studenter och lära känna nya kompisar. Om man läser av bilden ser 

man också att det är fina lokaler som man kan idrotta i vilket också kan innebär en positiv tolkning 

och läsning av bilden. 	  
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Figur 10 Inlägg 8	  
Inlägg 8 publicerades 2013-01-16	  

	  
Figur 10: Skärmdump av inlägg 8	  

”Snart drar vårterminen igång. Ett tips för att spara pengar är att kolla om kurslitteraturen finns på exempelvis 

universitetsbiblioteket eller hos Campusbokhandeln vid Café Gläntan”	  

Inlägget har fått fem stycken ”gilla”-markeringar och en har valt att dela vidare inlägget till sitt eget 

flöde. Texten har organiserat sitt budskap på ett tydligt sätt då det handlar om att för det första tipsa 

studenterna och för det andra belysa ur ett PR-perspektiv olika ställen på universitetet där 

studenterna kan få tag i den litteratur som de behöver. Adressiviteten riktar sig framåt, ”snart drar 

vårterminen igång” texten riktar sig framåt. Interaktionen handlar också om ett samspel, texterna här 

riktar sig till en större målgrupp som ska ta del av meddelandet. Kommunikationen och tilltalet i 

texten handlar om att nå fram till sina mottagare med tips. Tillsammans med texten har bilden en 

viktig betydelse också. På bilden ser man ingången till Campusbokhandeln som ligger på 

universitetet vid Café Gläntan. Det finns en betydelsebärande tolkning i bilden, genom att visa för 

mottagarna hur Campusbokhandeln ser ut kanske fler studenter väljer att gå dit. Den första 

läsningen av bilden handlar om att se hur det ser ut vid Campusbokhandeln, den andra läsningen av 

bilden – medbetydelsen – kan innebära att studenterna eventuellt väljer att gå dit och då har också 

PR-syftet med inlägget uppnåtts. De gemensamma koderna här handlar också om att man som 

student vill gärna spara pengar och genom bildspråket kan man läsa av och tolka vart man kan hitta 

billigare litteratur som man behöver när nya kurser drar igång. 	  
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Figur 11 Inlägg 9	  
Inlägg 9 publicerades 2013-01-16	  

	  
Figur 11: Skärmdump av inlägg 9	  

”Och där rullar julgranen iväg. För den här gången.” 

Inlägget har fått 21 stycken ”gilla”-markeringar. Här är bilden i fokus där det finns betydelsebärande 

och tolkningsbara tecken i bilden, bildspråket är i fokus. Den första läsningen som mottagarna gör 

när de tar emot bilden är en julgran som rullar iväg, bilden blickar framåt mot nya tider. Den andra 

läsningen, konnotationen, ser man klart och tydligt att universitetet är i fokus med 

Handelshögskolan i bakgrunden. Adressiviteten i texten blickar framåt ”och där rullar julgranen iväg” 

men den finns också en tolkning ”för den här gången” vilket kan tolkas att studerar man kvar på 

universitetet kommer man att få se den igen. PR-perspektivet syns i bilden då universitetet är i fokus 

och genom bildspråket skapar sändaren (organisationen) ett budskap till mottagarna (studenterna). 

Tolkar man bildspråket ser man också de gemensamma kulturella koder som målgruppen har, vi 

kommer att fira jul igen men nu blickar vi framåt mot nya tider och nya studier. Budskapet i 

bildspråket handlar också om att visa upp delar av universitetet.  
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Figur 12 Inlägg 10 
Inlägg 10 publicerades 2013-01-17 

 

 
Figur 12: Skärmdump av inlägg 10  

”Vad gör egentligen en socionom? Det och mycket annat får du veta på Socionomdagen, torsdag den 24 januari. Alla 

studenter hälsas välkomna” 

Inlägget har fått 11 ”gilla”-markeringar. Här har texten organiserat sitt budskap genom att öppet 

ställa en fråga som bjuder in till dialog och tvåvägskommunikation. Dessutom kan man tolka att det 

är en del som inte vet vad en socionom arbetar med, och då är man också välkommen att vara med 

på socionomdagen. Adressiviteten i texten är tydligt då den riktar sig framåt och förväntar sig även 

någon slags respons med den öppna frågan i början.  Kommunikationen handlar om att nå fram till 

de som är intresserade av att vara med på socionomdagen, alla är välkomna. Bilden i inlägget är 

tagen från det event som har skapats till dagen på Facebook. I detta inlägg är det mer fokus på 

texten än på bildspråket. Syftet med budskapet och hur texten är organiserad, är till stor del om att 

lyfta fram events som händer på universitetet för att ur ett PR-perspektiv lyfta och visa olika saker 

och evenemang man som student kan ta del av. Då detta är ett event som delats är det ingen bild 

som är i fokus utan här tolkar och läser av texten som är det viktiga.  
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Figur 13 Inlägg 11 
Inlägg 11 publicerades 2013-01-18 

 
Figur 13: Skärmdump av inlägg 11 

”Säkert soltecken: universitetsbiblioteket har markiserna neddragna. Glädje!” 

Inlägget har fått 59 ”gilla”-markeringar. Här är bilden och bildspråket i fokus, texten har organiserat 

budskapet genom att rikta fokus till bilden. Bilden har betydelsebärande och tolkningsbara tecken. 

Den första läsningen av bilden, denotationen, som läsaren gör och tar emot är att de ser 

universitetet, där biblioteket är det centrala där markiserna är neddragna. Konnotationen, den 

indirekta betydelsen, i denna bild handlar om att universitetet är i fokus och sätts i positivt ljus. PR-

perspektivet är tydligt då de vill sätta universitetet i fokus. Många studenter känner också till att 

markiserna på den glasprydda byggnaden rullar ned när solen ligger på, medbetydelsen av hela bilden 

blir också positiv eftersom texten handlar till stor del om ”glädje!”. De gemensamma koderna som 

målgruppen också delar är att eftersom universitetet ligger i Sverige vet man om att det är stora delar 

av året som markiserna inte kan användas eftersom att det är mörkt. Tolkar man bilden ser man att 

det går mot nya ljusare studietider och att den mörka årstiden snart är förbi.  Det kan också tolkas 

och vara lättare för många att hitta motivationen när ljuset och nya roliga studietider väntar. Textens 

adressivitet är tydlig då den pekar framåt, man kan tolka att texten handlar om att vi lämnar en mörk 

årstid till nya ljusa studenttider. I nedre kanten av bilden är också suddigt, fokus ligger på 

bakgrunden där universitetet ligger. Det finns en dialogisk förutsättning och texten bjuder in till 

interaktion, genom de symboliska element i bilden vill sändaren (organisationen) ge mottagarna 

(målgruppen) en chans att interagera, genom att till exempel trycka på ”gilla”-knappen vilket många 

också valt att göra. Interaktionen är i fokus.  
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Figur 14 Inlägg 12 
Inlägg 12 publicerades 2013-01-18 

 
Figur 14: Skärmdump av inlägg 12 

”Idag är det många som tar examen. Vi vill passa på att gratulera er alla och samtidigt önska er lycka till!” 

Inlägget har fått 172 ”gilla”-markeringar, två stycken har valt att kommentera och en har valt att dela 

inlägget vidare till sitt eget flöde. Här är både text och bild i fokus då det handlar om något som alla 

studenter strävar efter, examen. Adressiviteten är tydlig i texten då riktar sig framåt och förväntar sig 

också någon slags respons. Interaktion och att mottagarna interagerar är det som är tydligast i detta 

inlägg, men det är även tre stycken som valt att interagera och kommunicera på ett annat sätt. 

Bildspråket har betydelsebärande och tolkningsbara tecken. Denotationen, grundbetydelsen, i bilden 

handlar om att man ser studenterna och deras nära och kära har samlats för examensceremoni. Den 

andra indirekta läsningen, konnotationen, handlar om att det är ett mål alla studenter har och det 

visar också universitetets mål med studenternas utbildning och syftet med att studenterna studerar – 

att ta examen och inlägget handlar om något positivt för universitetet. Här handlar det också om att 

inlägget vill påverka andra studenter att nå målet med sin utbildning. Genom att belysa något 

positivt stärker det också relationen med målgruppen som väljer att ge respons och feedback i form 

av interaktion. Tolkar man bilden visar det att de gemensamma koder som finns i bildspråket 

handlar om ett mål som målgruppen har. Budskapet är att studietiden kan utmynna i en examen 

något som många drömmer om. Det finns två kommentarer till inlägget där det står bland annat: 

”Om två år är en utav dem förhoppningsvis jag!” 

Det visar också att den dialogiska förutsättningen och tolkningen av bilden gett resultat då en 

student valt att kommentera och skriva ut sin egen dröm om en examen. 
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5.2 Resultat intervju 

Här presenteras den intervju som genomfördes med kommunikatören på Karlstads Universitet. 

Den insamlade data i nästkommande stycke baseras på intervju med följande respondent: 

Olle, kommunikatör på Karlstads Universitet 

Har jobbat på Karlstads Universitet sedan mars 2012, jobbar med webben och framförallt med 

sociala medier där han ansvarar för universitets närvaro. Ungefär 30 % av tjänsten är dedikerad åt 

arbetet med sociala medier.  

Karlstads Universitet har valt att rikta in sig på framförallt tre sociala medier, där Facebook är den 

primära kanalen. På Facebook är målgruppen nuvarande studenter och blivande studenter. Det 

strategiska PR-arbetet med användandet av sociala medier började de att satsa på för ungefär ett år 

sedan, i början av 2012. 

 ”Facebook är en kanal som ungdomar verkligen använder och ungdomar är vår primära målgrupp, det är ju dem vi 

vill rekrytera så att de blir nya studenter. Då blir det ganska naturligt att vi måste röra oss i samma arenor som 

dem.” – Olle   

Användandet av sociala medier från universitetets sida ses som ett komplement till den vanliga 

hemsidan och de andra traditionella mediekanalerna. Facebook är den primära kanalen eftersom det 

är störst och flest användare finns där. 

”Den lämpar sig väl för det vi vill hålla på med. På Facebook funkar både text, bild och video, den är ju någon slags 

hybrid av de sociala medierna” - Olle 

Regelbundna uppdateringar på sidan är viktigt, det ska vara ett jämnt flöde men samtidigt vill de inte 

lägga ut inlägg för tätt. Detta är för att inte uppfattas som spam, men samtidigt får de inte vara för 

sällan för då syns ju inte inläggen och då uppfattar användarna det som att de inte finns. Det gäller 

att hitta en balansgång menar Olle och i snitt försöker de att publicera 4-6 inlägg per dag beroende 

på hur mycket universitetet har att berätta.  

Det är också vissa perioder som de satsar mer på, hur mycket de arbetar med Facebook.  

”Det är vid terminsstarter för då känner vi att det är ett snabbt sätt för studenterna att få information och det var 

väldigt lyckat nu i höstas och då ser man också att graden av likes ökar” – Olle  
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På alla inlägg de publicerar sker det någon form av interaktion, Karlstads Universitet kan publicera 

ett inlägg med en bild och få 200 stycken som trycker på ”gilla”-knappen utan att få en enda 

kommentar.  

”Vi tänker mer interaktion än kommunikation, om någon gör en ”like” eller gör en ”delning” då har de engagerat 

sig på något sätt och det är det viktiga för oss.” – Olle  

Kommunikationen som sker på sidan handlar främst om att engagera studenterna där interaktionen är i 

fokus. Alla inlägg som publiceras sker det någon form av interaktion på, det handlar om att 

användarna trycker på ”gilla”-knappen, delar inlägget eller till och med kommenterar innehållet. 

Kommunikationen och språket på Facebook skiljer sig åt från andra mediekanaler. På Facebook har 

kommunikatörerna valt att ha en medvetet mer lättsam ton, för att den ska dels passa målgruppen 

men det ska också kännas avslappnat. Om de får in frågor i inläggen så signerar de också alltid med 

namn och deras funktion. En personlig approach är viktigt då studenterna hellre kommunicerar med 

någon man har ett namn och deras funktion/yrkesroll än med bara Karlstads Universitet, vid varje 

kommentar som Olle gör signerar han med namn.  

 

”Man pratar hellre med ”Nordea-Janne” än ”Nordea”, så en personligare approach använder vi på sociala medier” 

– Olle  

 
De inlägg som Karlstads Universitet väljer att lägga ut handlar om saker som är intressant för en 

student.  

”Det kan handla om att vi har fått nya regler för tentor eller om det handlar om att lägga ut en bild på veckans 

student, vi är ganska breda där emellan” – Olle  

 

Inläggen ska bidra med inspiration för andra studenter. Syftet är att studenten ska ha nytta av 

informationen och att det finns ett allmänintresse av inläggen.  

 

”Vi tycker att det är en viktig kanal, vi vet att det är många på universitetet som använder Facebook, som inte gillar 

oss och som vi verkligen tror skulle ha nytta av att gilla oss.” – Olle  
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5.3 Vara aktiv i sociala medier  
Precis som namnet antyder handlar sociala medier om att vara social. När det gäller planerad 

kommunikation och strategiskt PR-arbete från en organisation handlar sociala medier inte om att 

organisationen ska omforma sina andra strategier utan sociala medier kan ses som ett komplement 

för att kunna nå målgruppen på bästa sätt. Förutsättningarna de sociala medierna har gett när det 

gäller strategiskt PR-arbete kan till och med förbättra chanserna att nå målgruppen än de 

traditionella medierna (Grunig, 2009).  

 

Resultatet visar att användandet av sociala medier har gett organisationen nya möjligheter till 

kommunikation och belysa organisationen till en positiv bild. Resultatet visar att samspelet mellan 

målgruppen och organisationen handlar till stor del om att dialog och interaktion står i fokus. Att 

denna specifika organisation också valt i sin PR-strategi att skapa en egen publiceringskanal med en 

officiell Facebook-sida har bidragit till att de får direktkontakt med den tänkta målgruppen, 

nuvarande och blivande studenter. Resultatet visar också att det viktiga är att det finns en möjlighet 

till tvåvägskommunikation, men den kan också yttra sig på olika sätt, det behöver inte handla om 

direkt kommunikation. När studenterna väljer att interagera visar de att de har tagit del av 

meddelandet och sedan trycker på ”gilla”-knappen, det är lika viktig feedback som att lämna en 

kommentar.  

Att använda sociala medier handlar inte om att bara ha en närvaro i medierna som organisation, de 

måste också vara ”sociala” alltså vara aktiva och skapa dialog med målgruppen. Kommunikationen 

som sker på dessa kanaler handlar om att organisationen ska vara aktiv, lyssna på publiken och föra 

konversationer. Utnyttjar man inte denna potential som sociala medier ger kan det istället uppfattas 

negativt av publiken. I detta fall visar resultatet att sändaren är mycket social och sänder ut flera 

inlägg dagligen, vilket gör att de arbetar aktivt för att nå målgruppen och skapa dialog. De lyssnar 

också på publiken och för konversationer med dem.  

 

5.4 Kommunikation och interaktion 

Som teorikapitlet visar så har public relations gått från att vara inriktad på att bara vara 

envägskommunikation, där sändaren står i fokus och målgruppen ses som en enda stor massa som 

inte kan ge feedback. Utvecklingen har lett till att istället bli mer symmetrisk tvåvägskommunikation, 

där nu publiken har möjlighet att ge feedback och publiken är också i fokus. The two-way 

symmetrical-modellen handlar om att främja ömsesidig förståelse med sin målgrupp. Nyckeln i 
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denna modell ligger i att man förstår sig på vad publiken vill ha, framgångsrik PR handlar om 

tvåvägskommunikation och meningsskapande kommunikation där dialog är i fokus och inte 

övertalning. PR 2.0 handlar om att man kommunicerar och talar med sin publik. Resultatet av 

studiens undersökning visar att Karlstads Universitet tydligt väljer att involvera sociala medier i sitt 

strategiska PR-arbete. Det strategiska arbetet med sidan har enligt resultatet av intervjun lett till ökad 

interaktion och dialog med målgruppen.  

 

5.4.1 Stärka relationen 

I de inlägg jag har analyserat har de språkliga handlingarna i texterna bidragit till att stärka relationen 

till sidans målgrupp. Det tydliga i de språkliga handlingarna är att de öppnar upp för dialog, 

mottagarna förstås som delaktiga i texterna och de har möjlighet att vara interaktiva. Med all 

kommunikation är det viktigt att de språkliga handlingarna tilltalar målgruppen på rätt sätt. Det som 

är gemensamt för de flesta av de analyserade inläggen är att de oftast använder ett tilltal som vänder 

sig till mottagaren, man kommunicerar med sin publik. Genom att använda ett tilltal som talar till 

dem öppnar detta upp för att skapa en bättre relation med sin målgrupp. Vissa texter har organiserat 

budskapet med öppna frågor vilket öppnar upp till förutsättningarna för att skapa en dialog och 

kräver något av läsaren. Detta kan också skapa bättre förutsättningar för att stärka relationen med 

målgruppen. Solis och Breakenridge (2009) menar också att det är viktigt för publiken att veta vem 

de faktiskt kommunicerar med och som användare är det viktigt att man som mottagare kan 

”personifiera” den man kommunicerar med. Resultatet av samtalsintervjun visar att detta är också 

man strategiskt valt att göra när man undertecknar med ”Olle/kommunikatör”. Genom att använda 

sig av en mer personlig approach förmänskligar man kommunikationen och målgruppen vet vem 

det är man kan vända sig till. Det gör att man stärker relationen med målgruppen och öppnar upp 

för en bättre dialog då mottagarna vet vem det faktiskt är man interagerar med.  

 

5.4.2 Interaktionen i fokus 

Interaktionen som skapas bygger mycket i detta fall på Facebooks egen ”gilla”-knapp som är lätt att 

trycka på när man ”gillar” ett inlägg, på detta sätt skapas också interaktion mellan sändare och 

mottagare. Sändaren lägger ut ett inlägg som sedan mottagarna tar emot, detta meddelande når 

målgruppen som sedan på något sätt interagerar med sändaren. Mottagarna har därmed också gett 

en bekräftelse på att de har mottagit meddelandet genom att trycka på ”gilla”-knappen. Resultatet 
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visar att målgruppen främst har valt att interagera istället för att kommentera inläggen. Trots 

texternas språkliga handlingar och meningsskapande kommunikation där det finns en dialogisk 

förutsättning och mottagarna är lika delaktiga och har chans att ge feedback är det endast två av de 

tolv inlägg som har kommenterats. Denna dialogiska förutsättning utnyttjas inte fullt ut av 

målgruppen utan de väljer att interagera istället för att faktiskt kommunicera med att lämna en 

kommentar. Under den tidsperiod som den data samlades in lämnades det inte så många 

kommenterar till de inlägg som publicerades. Hade data samlats in en annan vecka och under en 

annan tidsperiod kanske det hade varit mer kommentarer att analysera. Resultatet visar också att en 

del har valt att trycka på ”dela”-inlägget för att sprida det vidare till sitt eget flöde så att fler får ta del 

av budskapet. Interaktionen som sker här kan liknas vid ett samspel mellan sändare och mottagare, 

det är viktigt att man genom sociala medier har möjlighet att interagera med sändaren och vara 

”sociala”.  

 

5.5 Strategiska PR-arbetet med sociala medier  

Meningsskapande kommunikation handlar till stor del om att kommunikationen som sker ses som 

ett samspel och mottagarna av meddelandet är lika viktiga där de får vara delaktiga, interaktiva och 

även har chansen att ge feedback (Heide et al. 2012, S. 33). Något som resultatet visar att Facebook-

sidan strävar efter när de publicerar ett inlägg. Dialogiska förutsättningen för en meningsskapande 

kommunikation finns i de flesta inlägg som publiceras. James Grunigs PR-modell two-way 

symmetrical model handlar också till stor del om att bevara organisationens målgrupp och skapa en 

ömsesidig förståelse, här är samspelet mellan sändare och mottagare viktigt. Resultatet av den 

kvalitativa innehållsanalysen visar att trots bristen på kommentarer har målgruppen ändå varit aktiva 

och interagerat i varje inlägg. PR 2.0 handlar om att målgruppen/mottagarna är lika viktiga som 

sändaren och publiken har fått mer makt än tidigare. Lena Carlsson (2009) menar att använda sig av 

sociala medier ersätter inte traditionella mediekanalerna utan kan ses som ett värdefullt komplement 

som man använder sig av i sitt PR-arbete. Resultatet av den kvalitativa samtalsintervjun med Olle 

bekräftar detta då Karlstads Universitet valt att använda sig av sociala medier i sin PR-strategi som 

ett komplement till de andra traditionella kanalerna. Bra dialog och en närvarande organisation på 

Facebook gör att användarna får en positiv bild av organisationen som helhet.  

Ur ett strategiskt kommunikationsperspektiv ger de sociala medierna nya möjligheter att sprida 

organisationens budskap och gör det också möjligt för organisationen att själva anpassa sina 

meddelanden och använda sig av en mer personlig kommunikation. Teorin visar också att skapa en 

egen publiceringskanal som Karlstads Universitet gjort på Facebook kan ge direktkontakt med 
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organisationens målgrupp. Dessutom är det viktigt att befinna sig där målgruppen är som resultatet 

visar i intervjun, att särskilt rikta sig mot de som frekvent använder sig av Facebook är väldigt 

användbart för universitetet.  

 

5.5.1 PR-strategi i de inlägg som publiceras   

Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen visar att det finns en tydlig PR-strategi i de inlägg som 

publiceras. Organisationer som använder sig av sociala medier bör också ”lyssna” på användarna 

och se vad de faktiskt är intresserade av, denna information gör det också möjligt att utveckla och 

skapa dialog med användarna. Genom att se vad det är för sorts information eller de publiceringar 

som ger mest interaktion eller kommunikation gör det möjligt för organisationen att anpassa sig 

efter vad målgruppen faktiskt vill ha ut av sidan. Att lyssna på publiken från sändarens sida öppnar 

det upp för en symmetrisk tvåvägskommunikation enligt James Grunigs PR-modell. Resultatet visar 

att de medvetet valt en mer lättsam ton för att fånga studenternas intresse. Till skillnad från 

traditionella mediekanaler kan sociala medier användas med ett mycket mer inriktat budskap och till 

direkt uttänkta målgrupper. Karlstads Universitet har valt att ha en inriktad kommunikation som ska 

beröra nuvarande studenter, men också blivande studenter. Som följare av sidan får man tips och 

inspiration som kan leda till ökad kommunikation och interaktion och som på sikt kan leda till 

positiv publicitet. Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen visar med hjälp av textanalysen att 

det är en lättsam ton i texterna som publiceras och av de analyserade inläggen visar att det finns en 

dialogisk förutsättning, texterna riktar sig också framåt och förväntar sig någon slags respons. 

Bildanalysen visar att det finns ett tydligt PR-syfte i bilderna, visa upp universitetet i positivt ljus. PR 

2.0 handlar också till stor del om att utnyttja dessa sociala medier och använda PR-strategin i dessa 

nya kanaler.  
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6. Slutsatser 

I det här avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som jag kommit fram till i min undersökning, 

här besvaras också studiens syfte och frågeställningar. Här presenteras också en slutdiskussion av 

studien och vidare forskning inom området.  

6.1 Syfte och frågeställningar  
Det ursprungliga problemområdet var att undersöka hur public relations har kommit att förändras 

där traditionell PR har utvecklats till PR 2.0 som handlar om att traditionella mediekanaler också 

kompletteras med hjälp av användning av sociala medier. Forskning har visat att företag och 

organisationer valt att använda sociala medier, där främst Facebook-sidor är i fokus som 

publiceringskanal, i sitt strategiska PR-arbete. Studien handlar om att undersöka en specifik 

organisation för att se hur de tillgodogör sina kommunikativa möjligheter med sociala medier i sitt 

PR-arbete. Syftet är att undersöka hur ett universitets närvaro ser ut på Facebook för att få en bild 

av till vilken utsträckning nya medier kan skapa nya förutsättningar för kommunikation och 

interaktion mellan organisationsmedlemmar och deras målgrupp. 

 

Hur har universitetet valt, ur ett strategiskt PR-perspektiv, att tillgodogöra Facebook i sitt 
användande av sociala medier? 

Universitetet har valt att använda Facebook som sin primära kanal när det gäller sociala medier.  

Resultatet av min kvalitativa analys visar att närvaron på Facebook har gett Karlstads Universitet helt 

nya möjligheter för att kommunicera med sin målgrupp. Att kommunicera via Facebook gör också 

att universitetet kan ur ett PR-perspektiv förmedla vilken bild som visas upp och bygga upp en 

positiv känsla i budskapet till mottagarna. Genom dagliga uppdateringar om smått och stort kring 

livet på universitet skapas en form av kompisrelation till följarna. Studenter som följer universitetet 

på Facebook får förhoppningsvis en positiv bild vilket sedan kan spridas vidare till nya potentiella 

studenter. Att denna specifika organisation också medvetet valt i sin PR-strategi att skapa en egen 

publiceringskanal med en officiell Facebook-sida har bidragit till att de får direktkontakt med den 

tänkta målgruppen, nuvarande och blivande studenter. Resultatet visar också att samspelet mellan 

målgruppen och organisationen till stor del handlar om att dialog och interaktion står i fokus. 

Resultatet visar att det strategiska PR-arbetet med de sociala medierna ses också från organisationens 

sida som ett komplement för att kunna nå målgruppen på bästa sätt. Resultatet visar också att i varje 

inlägg finns det också ett underliggande PR-syfte att visa universitetet på bästa sätt genom strategiskt 

PR-arbete via den egna publiceringskanalen. 
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Genom vilka språkhandlingar och bilder skapar Facebook-sidan interaktion och 
kommunikation med sin målgrupp? 

Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen visar att språkhandlingarna tillsammans med bilderna 

är en viktig del av Karlstads Universitets kommunikationsarbete på Facebook. De inlägg som 

publiceras visar att texten är placerad i rätt kontext, där det finns en dialogisk förutsättning och 

adressiviteten i texterna är i fokus, resultatet visar att texterna har en framåtanda och blickar framåt. 

Varje inlägg som publiceras har en dialogisk förutsättning och förväntar sig också respons. Resultatet 

av den innehållsanalys som genomförts visar att det sker någon form av interaktion vid varje 

publicerat inlägg. Tvåvägskommunikationen handlar också till stor del om att publiken och 

mottagarna är aktiva och ger feedback. Resultatet i innehållsanalysen visar att publiken har gett 

någon form av mottagande och bekräftelse på att de tagit emot inlägget, vilket det också handlar om 

i symmetrisk tvåvägskommunikation och användandet av sociala medier. Resultatet visar att bilderna 

också bidrar till att skapa interaktion och kommunikation med målgruppen.  

 

Vad för typ av innehåll och meddelanden publiceras på Facebook-sidan? 

Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen visar att det innehåll och meddelanden som publiceras 

på Facebook-sidan är med lättsamt innehåll som ska tilltala nuvarande och blivande studenter. Det 

ska passa målgruppen och det ska kännas avslappnat. Inläggens innehåll ska också bidra med 

inspiration, syftet är också att studenterna ska ha nytta av informationen och de meddelanden som 

publiceras. Den kvalitativa innehållsanalysen visar också att de meddelanden som publiceras sker 

regelbundet. De meddelanden som publiceras har ofta en fråga som ställs som bjuder in och skapar 

en dialogisk förutsättning. Dessutom publiceras de flesta inlägg med en bild till, detta är också 

anpassat efter Facebook då man både kan publicera bild och text tillsammans som passar in i 

mottagarnas flöden.  

 

6.2 Slutdiskussion 
Interaktiviteten är i fokus när det gäller kommunikationen på universitetets Facebook-sida. Dock kan 

man ställa sig frågan om användarna verkligen har interagerat när de väljer att bara trycka på ”gilla”-

knappen. Tvåvägskommunikation och PR 2.0 handlar om att mottagarna ska vara lika delaktiga och 

kunna ge feedback och vara interaktiva. Men ger mottagarna verkligen feedback tillbaka med hjälp 

av endast en knapptryckning? De frågor som ställs i de meddelanden som publiceras är ofta 

retoriska. Ger de frågorna verkligen tillräckligt bra uppmuntran till interaktivitet? Av de inlägg som 
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presenteras i den kvalitativa innehållsanalysen är det endast två stycken som har fått respons i form 

av kommentarer. Frågan är hur resultatet skulle se ut om universitetet ställde frågorna lite 

annorlunda i de meddelanden som publiceras med en fråga t ex ”Vad anser ni om…?”. På det sättet 

kanske fler skulle välja att lämna en kommentar och fler skulle verkligen interagera och kommunicera.  
 

6.3 Förslag på framtida forskning 

I denna studie har jag undersökt hur en organisation använder sig av sociala medier, där jag främst 

undersökt hur de använder sig av en officiell Facebook-sida.  

Det vore intressant att göra ytterligare forskning på det här ämnet eftersom det blir allt vanligare att 

man som användare vill se om företaget/organisationen har en Facebook-sida som man kan ”gilla”. 

Att se orden ”gilla oss på Facebook” har blivit vanligt att se när man får information och PR från 

organisationer och företag. PR 2.0 handlar om att människor också ska få vara en del och ha 

möjlighet att skapa dialog med företagen och organisationerna, vi som användare har nu sett detta 

och börjar mer och mer se det som en självklarhet att kunna ”tala” med organisationerna via sociala 

medier. Dessa nya kulturer på internet har gjort att användarna har större möjligheter men med det 

kommer också större ansvar, genom att användarna trycker på ”gilla”-knappen på Facebook innebär 

det att de representerar företagen eller organisationerna utåt. Därför skulle man kunna forska vidare 

vad det innebär för företagen att deras användare representerar företagen och är ambassadörer för 

organisationerna och företagen. Med hjälp av intervju skulle man kunna välja ut ett antal företag och 

organisationer och undersöka hur de ser på användandet av sociala medier. För att undersöka vad 

användarna anser skulle man också komplettera med en kvantitativ metod och göra en 

enkätundersökning för att se hur vad de anser om att de är en del av PR-strategin och representerar 

företagen och organisationerna. 
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7. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv 
Denna undersökning visar att använda sig av sociala medier i PR-syfte har blivit allt viktigare för 

organisationer, där främst Facebook är en viktig kanal att använda sig av. För att nå ut i mediebruset 

idag krävs det nya strategier och nya kanaler för att kunna nå sin publik. Teorin visar att PR-

landskapet är i förändring där nya mediekanaler är viktiga att använda sig av.  

Sociala medier gör att även publiken har en chans att påverka och det skapar nya dialogiska 

förutsättningar mellan organisationer och dess publik. Genom att arbeta med sociala medier i PR-

syfte har man en chans att påverka och nå många människor samtidigt. Det nya medielandskapet 

förändrar också samhället och yrkeslivet eftersom människor ägnar allt större tid till internet och 

sociala medier.  

Därför är det också viktigt för företag och organisationer att anpassa sig efter de nya PR-strategier i 

sociala medier för att kunna nå sin publik. Sociala medier ger en möjlighet för organisationer att 

anpassa sina meddelanden och använda sig av en mer personlig kommunikation och det ger också 

möjlighet för målgruppen att kunna ge respons och feedback tillbaka till organisationen.  

Medielandskapet förändras vilket också innebär förändringar i samhället och arbetslivet. Det har 

blivit viktigt att använda sig av tvåvägskommunikation då målgruppen och publiken förväntar sig att 

kunna ge respons till företag och organisationer idag.  
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BILAGA Intervjuguide  

 
Inledningsfrågor 

• Berätta lite kort om dig själv 
• Berätta lite om din yrkesroll som kommunikatör 
• Vad är dina arbetsuppgifter 

Strategier  

• Berätta lite hur ni tänker kring användet av sociala medier.  
• Varför har ni valt att använda er av just Facebook som PR-strategi? 
• Har ni någon policy för arbetet med Facebook-sidan? 

 
Kommunikation och PR 2.0  
 

• Hur mycket kommunikation har ni med studenterna? 
• Vilken typ av information väljer ni att publicera på sidan? 
• Hur ofta uppdaterar ni? Och finns det någon tanke bakom eventuella regelbundna 

uppdateringar? 
 

Publiceringar  
 

• Vad är det som publiceras? 
• Finns det något ni inte väljer att publicera? 
• Vilken respons har ni fått av studenterna? 

 
Avslutningsfråga 
 

• Finns det något mål med sidan? 
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Figurförteckning 
Figur 1: ”Gilla”-knappen 

Figur 2: Skärmdump från den officiella Facebook-sidan för Karlstads Universitet 

Figur 3: Skärmdump av inlägg 1 från den officiella Facebook-sidan för Karlstads Universitet 

Figur 4: Skärmdump av inlägg 2 från den officiella Facebook-sidan för Karlstads Universitet 

Figur 5: Skärmdump av inlägg 3 från den officiella Facebook-sidan för Karlstads Universitet 

Figur 6: Skärmdump av inlägg 4 från den officiella Facebook-sidan för Karlstads Universitet 

Figur 7: Skärmdump av inlägg 5 från den officiella Facebook-sidan för Karlstads Universitet 

Figur 8: Skärmdump av inlägg 6 från den officiella Facebook-sidan för Karlstads Universitet 

Figur 9: Skärmdump av inlägg 7 från den officiella Facebook-sidan för Karlstads Universitet 

Figur 10: Skärmdump av inlägg 8 från den officiella Facebook-sidan för Karlstads Universitet 

Figur 11: Skärmdump av inlägg 9 från den officiella Facebook-sidan för Karlstads Universitet 

Figur 12: Skärmdump av inlägg 10 från den officiella Facebook-sidan för Karlstads Universitet 

Figur 13: Skärmdump av inlägg 11 från den officiella Facebook-sidan för Karlstads Universitet 

Figur 14: Skärmdump av inlägg 12 från den officiella Facebook-sidan för Karlstads Universitet 

 

Skärmdumparna har hämtats från den officiella Facebook-sidan för Karlstads Universitet (Facebook 

2013c).  

	  

	  


