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Sammanfattning 
Sociala medier har blivit en stor del av människors vardag och ger därmed en stor möjlighet för 

organisationer och företag att nå ut till fler människor. Trots att organisationer har haft några år på sig 

att hitta strategier anpassade till just sociala medier så är det fortfarande många som ser det som 

ytterligare en kanal till att endast informera och marknadsföra istället för att använda det till att skapa 

relationer med publiken. Den här uppsatsen har därför som syfte att undersöka hur Friends, som är en 
icke-vinstdrivande organisation, kommunicerar på Facebook för att bygga och vårda relationer med 

deras publik. En relation mellan organisation och publik grundas ur ett gemensamt intresse för varandra 

och ett ömsesidigt engagemang. Studien utgår från teorier kring sociala medier, engagemang, dialog och 

relationsskapande kommunikation för att skapa en större förståelse för hur en icke-vinstdrivande 

organisation använder Facebook som en relationsskapande kommunikationskanal. De metoder som 
använts i studien är en kvantitativ innehållsanalys för att få en övergripande bild över innehållet på 

Friends Facebook-sida och på vilket sätt det engagerar publiken och en kvalitativ innehållsanalys för att 

djupare analysera hur Friends kommunicerar för att skapa relation och engagera publiken och hur de 

hanterar dialogen i kommentarsfältet. Med hjälp av metoderna har Friends Facebook-sida studerats i 

form av inlägg, kommentarer till inlägg, gillningar, delningar och bemötandet av kommentarer. 
Resultatet av analysen visar att Friends till viss del använder Facebook för att nå ut med information 

kring organisationen och dess syfte, men att de även till stor del använder Facebook för att engagera 

publiken på olika sätt. Detta görs genom att bland annat uppmana publiken att själva gå ut och bidra 

till ett bättre samhälle och genom underhållande och glädjande budskap som är kopplade till 

organisationens värderingar. Friends använder sig av många relationsskapande element i inläggen som 
att tacka och uppmärksamma publiken, personliga tilltal och omtal samt värdeladdade ord. De bemöter 

också olika typer av kommentarer på ett sätt som är anpassat till kommentaren vilket gör att de 

efterliknar en riktigt dialog. I de flesta svar använder Friends ett personligt bemötande och en personlig 

signatur som underlättar för fortsatt dialog. 

 
Nyckelord: icke-vinstdrivande organisationer, relationsskapande, engagemang, dialog, Friends, Facebook 
 



Abstract 
Social media has become a big part of people's daily lives and therefore provides a great opportunity for 

organizations and businesses to reach out to more people. Although organizations have had a few years 
to find strategies adapted to social media, there are still many who see it as another channel to merely 

informing and market instead of using it to create relationships with the audience. This essay aims 

therefore to examine how Friends, who is a not-for-profit organization, communicate on Facebook to 

build and nurture relationships with their audiences. A relationship between the organization and the 

audience are based on a shared interest in each other and a mutual commitment. The study is based on 
theories of social media, engagement, dialogue and relationship-building communications to create a 

greater understanding of how a not-for-profit organisation use Facebook as a relationship-building 

communications channel. The methods used in the study is a quantitative content analysis to get an 

overall picture of the content of Friends Facebook page and the way it engages the audience and a 

qualitative content analysis to deeper analyze how Friends communicates to create relationship and 
engage their audience and how they handle the dialogue in the comment field. With the help of the 

methods, Friends Facebook page where studied in the form of posts, comments to posts, likes, shares, 

and answers to comments. The results of the analysis show that Friends partly are using Facebook to 

reach out with information about the organization and its purpose, but also use Facebook to engage the 

audiences in different ways. This is done by, among other things, encourage the audience to go out and 
contribute to a better society themselves and through entertaining and gratifying message that is linked 

to the organization's values. Friends uses many relationship-building elements in posts like giving 

thanks and recognize the audience, personal addressing and emotionally charged words. They also treat 

different kinds of comments in a way that is tailored to the commentary, which means that they mimic 

a real dialogue. In many of the comments Friends uses a personal approach and a personal signature 
that facilitates continued dialogue. 
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1. Introduktion 
Kommunikation har länge setts som ett flöde av information mellan organisationer och deras 

mottagargrupper, där sändaren ofta har haft en dominerande ställning jämfört med mottagarna 
(Larsson, 2014). Detta perspektiv dominerar än idag men Larsson (2014) menar att det inte längre är 

en önskvärd strategi utan att kommunikationen istället bör ses som dialogisk och symmetrisk. Larsson 

(2014) förklarar vidare att symmetrisk kommunikation innebär att man lyssnar av sin omvärld och där 

alla kan komma till tals. Denna strategi underlättas av de sociala mediernas snabba utveckling och 

Lovejoy och Saxton (2012) förklarar att sociala medier har skapat större möjligheter till mellanmänsklig 
förbindelse, interaktivitet och dialog jämfört med traditionella webbplatser och därför har stor potential 

som ett verktyg för organisationer att bygga relationer till sin publik. Trots detta så finns det många 

oklarheter kring hur sociala medier ska användas ur ett organisationsperspektiv och det är många som 

endast ser det som ytterligare en kanal att använda för att marknadsföra och informera, istället för ett 

nytt sätt att skapa dialog med sin publik och engagera dem. Saxton och Waters (2014) förklarar att trots 
att forskare inom public relations ofta har diskuterat möjligheterna till att skapa engagemang och dialog 

med hjälp av sociala medier så har forskningen inte riktigt undersökt denna dynamik utan istället 

fokuserat på mätning av innehåll och struktur av organisatoriska profiler. Därmed finns det en 

kunskapslucka och ett behov av mer forskning inom ämnet.  
 
Det finns endast en handfull studier som undersöker någon aspekt av icke-vinstdrivande organisationers 

användning av sociala medier med ett fokus på dialogisk kommunikation (Nah & Saxton, 2012). För 

icke-vinstdrivande organisationer är det lika viktigt att skapa en fördelaktig relation till sin publik som 

för företag. Eftersom icke-vinstdrivande organisationer inte har som syfte att sälja någonting måste de 

uppmärksamma den egna organisationen och dess syfte. Det är viktigt för dem att skapa en fördelaktig 
relation med sin publik för att växa och överleva, då de främst är beroende av bidrag från allmänheten. 

Om det har utvecklats en god relation mellan organisationen och dess publik är förutsättningarna stora 

att de kommer vara lojala även framöver (Falkheimer & Heide, 2007). För att skapa långvariga 

relationer med sin publik måste man först få dem att engagera sig och uppmuntra dem till dialog. Sedan 

måste man även ta vara på den dialog som uppstår. Hart et al (2013) menar att den främsta fördelen för 
organisationer att använda sociala medier är att användare är benägna att dela med sig av det de gillar på 

sociala medier till sina vänner som i sin tur också delar med sig till sina vänner. På så sätt kan publikens 

engagemang bidra till nya relationer genom att de delar, gillar och kommentarer som på så sätt sprider 

organisationens syfte och budskap vidare.  
 
Då sociala medier är ett stort och relativt nytt fält inom forskningen som ständigt är i utveckling samt 

att det fortfarande finns kunskapsluckor att fylla inom hur just icke-vinstdrivande organisationer skapar 

relationer till dess publik är det av intresse att undersöka detta fenomen. Därför kommer vi i detta 
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examensarbete att undersöka hur den icke vinstdrivande organisationen Friends kommunicerar för att 

bygga och stärka relationer till dess publik genom det sociala mediet Facebook.  

 
1.1 Presentation av undersökningsmaterial 
Undersökningen är avgränsad till det sociala mediet Facebook och den icke-vinstdrivande 

organisationen Friends. Anledningen till att undersökningen är avgränsad till Facebook är för att det är 

Friends huvudsakliga kommunikationskanal vad gäller sociala medier. Det finns även större möjlighet 

att skapa engagemang och föra en dialog på Facebook än övriga sociala medier. En närmare beskrivning 
av urvalet kommer i metoddelen. 

Facebook 
Facebook är en social nätverkssajt som grundades av Harvardstudenten Mark Zuckerberg i februari 

2004. Då var sidan endast öppen för andra studenter och det var först 2006 som sidan öppnades för 
allmänheten. Facebook beskriver själva att deras uppdrag är att “ge människor makt att dela och göra 

världen mer öppen och sammankopplad”. De beskriver också att människor använder Facebook för att 

hålla kontakt med vänner och familj, för att upptäcka vad som händer i världen och för att dela och 

uttrycka vad som är viktigt för dem (Facebook, u.å.). Idag använder drygt en miljard människor 

Facebook. Förutom de tidigare nämnda möjligheterna för vanliga användare öppnar Facebook också 
upp möjligheter för företag och organisationer att på ett nytt sätt nå ut till befintliga kunder, få nya 

kunder, ge support och service och sprida information om företaget (Facebookskolan, u.å.). 
 
Friends: 
Friends grundades 1997 av Sara Damber och är idag en icke-vinstdrivande organisation med ett 40-tal 
anställda som finns utspridda på fyra regionkontor i landet. Friends har utvecklat och arbetar med 

utbildningsprogram som vänder sig till skolor och idrottsföreningar. Friends arbete är långsiktigt och 

deras främsta arbetsuppgifter är att tillhandahålla verktyg till skolor och föreningar så att de själva ska 

kunna arbeta för att stoppa mobbning. Friends drivs helt utan statliga bidrag och det stöd de får 

kommer från privatpersoner och företag via bidrag och sponsring (Friends hemsida, u.å.). Friends 
nuvarande Facebook-sida skapades den 30 november 2010 och har idag 45 530 personer som gillar 

sidan (2015-11-04). Alla har tillgång till att kommentera, diskutera och engagera sig kring Friends 

ämne, trygghet för barn och unga, på Facebook-sidan, vilket även Friends uppmanar till. De uppmanar 

även till att man ställer frågor och de har som ambition att finnas där för att svara på dessa (Friends 

Facebook-sida, u.å.). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syfte med denna studie är att undersöka hur en icke-vinstdrivande organisation använder sin Facebook-

sida för att bygga och vårda relationer till dess publik. För att besvara vår övergripande frågeställning 
kring hur en icke-vinstdrivande organisation använder Facebook som en relationsskapande kanal så har 

vi valt att bryta ner den i två underliggande frågor.  

Frågeställningar  
- Hur kommunicerar Friends för att skapa engagemang och relation hos sin publik? 
- Hur hanterar Friends dialogen som uppstår i kommentarsfälten? 

 
1.3 Centrala begrepp 
Nedan kommer ett antal viktiga begrepp att förklaras för att underlätta fortsatt läsning.  
 
Icke-vinstdrivande organisation: En icke-vinstdrivande organisation är en typ av organisation som 

inte tjänar vinst för sina ägare. Alla intjänade eller donerade pengar till en icke-vinstdrivande 

organisation används för att fullfölja organisationens mål (Investopedia, u.å.). 
 
Sociala medier: “Sociala medier är ett samlingsbegrepp för medier där användare kan kommunicera 
direkt med varandra via text, bilder eller ljud. Sociala medier möjliggör tvåvägskommunikation mellan 

många till många, där enskilda mottagare av information också kan sända på samma villkor som en 

sändare och genom samma medium” (Heide, Johansson & Simonsson, 2012, s. 226). 
 
Publik: Ett av nyckelorden i public relations är ordet publiker som förenklat beskrivs som en grupp 
människor som förenas av att de påverkas av en organisation och står inför ett liknande problem, är 

medvetna om att de påverkas av organisationen och att det existerar någon form av problem, och på ett 

eller annat sätt organiserar sig för att påverka organisationen som är kopplad till problemet och därmed 

försöker göra någonting åt problemet (Strömbäck, 2014). Publikerna består i sig av enskilda 

intressenter. I fortsättningen kommer vi benämna alla som uttryckligen har gillat Friends Facebook-sida 
som publik eller publiken och enskilda individer som intressenter. 
 
Flöde: På Facebook samlas all ens aktivitet i ett så kallat flöde. Det innebär att det man till exempel 

gillar, delar och skriver kan ses av alla ens Facebook-vänner samlat på ett och samma ställe.  
 
Delning: En delning på sociala medier innebär att en användare delar en annan användares inlägg så att 

det blir synligt i ens eget flöde.  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Gillning: En gillning på sociala medier innebär att en användare gillar en annan användares inlägg, 

kommentar eller sida genom att klicka på “tummen-upp-knappen”. 

 
1.4 Disposition 
I kapitel två redogör vi för de teorier och den tidigare forskning som utgör grunden för denna 

undersökning. I kapitel tre redogörs för de metoder som använts i studien. Där diskuterar vi för- och 

nackdelar med de valda metoderna och hur dessa har hjälpt oss att genomföra denna studie. I det 

kapitlet redogör vi även för vårt urval, etiska problem samt diskuterar validiteten och reliabiliteten för 
den här uppsatsen. I kapitel fyra presenteras resultatet från den kvantitativa och kvalitativa 

undersökningen och materialet analyseras utifrån vår teoriram. I kapitel fem presenteras våra slutsatser 

av undersökningen samt en diskussion kring resultatet och förslag till framtida forskning. I det sjätte 

kapitlet presenteras förslag till marknadsimplikationer. Slutligen presenteras källförteckningen över den 

litteratur och andra källor vi har använt oss av samt de bilagor och tabeller som vi har tagit fram under 
studiens gång. 
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2. Teori 
I den här delen behandlas olika teorier som har använts för denna studie och som syftar till att öka förståelsen 

för hur icke-vinstdrivande organisationer kommunicerar på Facebook för att bygga relationer med dess 
publik. 

 
2.1 Strategisk kommunikation på sociala medier 
Falkheimer och Heide (2011, s. 13) definierar strategisk kommunikation som “en organisations 

medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål”. Larsson (2014, s. 50) förklarar att en tidig 
kommunikationsmodell (figur 1:1) som visar kommunikationen mellan en organisation och dess publik 

enkelt kan beskrivas som en sändare som sänder ett budskap via ett medium till en mottagare. 

   
Figur 1:1 Basmodellen i grundversion 

 
Larsson (2014, s. 51) förklarar att denna modell med tiden har kompletterats (figur 1:2) med en 

återföringsfaktorer där mottagaren svarar sändaren och även enheterna kodning och avkodning har lagts 

till, vilket innebär den mening som sändaren lägger in i budskapet och den mening som mottagaren 

läser ut av det. 

                         Kodning    Avkodning  

�  

Figur 1:2 En utvecklad basmodell 

Sociala medier har skapat nya förutsättningar för företag och organisationer att snabbt sända ut budskap 

och även få feedback från mottagaren på olika sätt där de kan se hur meddelandet har avkodats av 

mottagaren. Kaplan och Haenlein (2010) menar att sociala medier inte är till för att marknadsföra 

organisationer och dess produkter, utan att det snarare handlar om att engagera publiken i en öppen 

och aktiv konversation där man också själv deltar. Hart et al. (2013) förklarar att tack vare den ökade 
interaktionen som sociala medier har bidragit till så inser företag och organisationer allt mer vikten av 
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att använda tvåvägskommunikation för att nå ut till dess publik, istället för att endast slänga ur sig 

välformulerade ord för att fånga deras intresse   

 
2.1.1 Sociala medier 

Masskommunikationen som kommer från de traditionella massmedierna som TV, radio och tidningar 

står för en stor del av den dagliga kommunikationen. Men i och med internet och sociala medier så 

finns det idag andra typer av kommunikationer där gränsen mellan dessa till viss del har suddats ut 

(Strömbäck, 2014). Internet och sociala medier bryter mot de traditionella reglerna inom 

masskommunikation då dessa innehåller olika former av kommunikation samtidigt. De rymmer till 
exempel digitala versioner av de traditionella massmedierna, samtidigt som de också rymmer företags 

hemsidor och sociala medier som Facebook och Twitter (Strömbäck, 2014). Sociala medier är ett 

kommunikationsverktyg som används av både privatpersoner, företag och organisationer för att på ett 

snabbt sätt sända ut budskap (Nolan, 2015). En annan viktig aspekt som gör att sociala medier skiljer 

sig från de traditionella massmedierna är att det inte finns någon traditionell sändare eller mottagare i 
och med att alla har möjlighet att producera sina egna texter via till exempel bloggar, videoklipp eller 

genom att kommentera andras inlägg på sociala medier. Idag står internet och sociala medier för en stor 

del av den dagliga kommunikationen och det har bidragit till ett större engagemang hos samhällets 

medborgare i och med att fler kan vara med och bidra till kommunikationen (Strömbäck, 2014). 

 
2.1.2 Varför man använder sociala medier 

För att organisationer och företag på bästa sätt ska nå ut till sina publiker är det viktigt att veta varför de 

använder sociala medier. Heinonen (2011) förklarar att tidig forskning har visat att konsumenter 

motiveras att använda internet som medium av tre olika anledningar och dessa är information, 

underhållning och sociala aspekter. Dessa upptäckter har sedan utvecklats med nyare forskning kring 
användargenererade medier som har identifierat information, underhållning, social interaktion, 

gemenskapsutvecklande, självförverkligande och självuttryck som motiv till användandet. Theaker och 

Yaxley (2013) menar att en strategi inom public relations är att låta publiken etablera relationer med 

varandra, och att låta publiken tala istället för sändaren. Att utveckla gemenskaper på sociala medier kan 

liknas med Jenkins (2012) tankar om kollektiv intelligens som han menar är vanligt förekommande på 
internet. Kollektiv intelligens innebär att man skapar en typ av gemenskap med andra medlemmar 

inom samma intresseområde samtidigt som man delar med sig av sin kunskap. På så sätt kan man dra 

nytta av varandras kunskaper för att komma fram till svar. Det blir som ett forum där man tillsammans 

kan diskutera och skapa dialoger.  
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2.1.3 Icke-vinstdrivande organisationer på sociala medier 

Företag var relativt sena med att börja använda sig av sociala medier medan de icke-vinstdrivande 

organisationerna låg lite i framkant av användandet och såg fördelarna med att använda sig av det 

(Hart, Hendricks & Thorsen Bond, 2013). Som tidigare nämnt är det viktigt för icke-vinstdrivande 
organisationer att skapa och bygga starka relationer med dess publik för att växa och överleva och här 

har det visat sig att sociala medier är en fördelaktig kommunikationskanal för att göra detta. Enligt en 

undersökning som Nolan (2015) gjort så framkom det att det finns tre riktlinjer att förhålla sig till när 

man som organisation ska posta inlägg på sociala medier. Dessa är ett frekvent uppdaterande av inlägg, 

att man utgår från verksamhetens värden samt att man har ett gott språk. Lipsman, Mudd, Rich och 
Bruich (2012) menar att ett frekvent uppdaterande ökar chansen att publiken ser inläggen, men att man 

samtidigt måste vara noga med att innehållet och frekvensen av uppdateringarna går i linje med 

publikens förväntningar och inte irriterar dem eller bryter deras engagemang.  
 
Lovejoy och Saxton (2012) undersökte på vilket sätt icke-vinstdrivande organisationer använder Twitter, 
och kom fram till tre huvudfunktioner med användandet av sociala medier som han benämnde som 

information, community och action. Information innebär att organisationen kan sprida information om 

organisationen, dess verksamhet eller något av potentiellt intresse för mottagaren. Denna funktion 

innebär en enkelriktad interaktion (Lovejoy & Saxton, 2012). Den andra funktionen, community, 

innebär att organisationer främjar relationer och bygger gemenskap med hjälp av sina inlägg. Dessa 
inlägg är uppdelade i två olika grupper: de inlägg som direkt uppmuntrar till interaktiva konversationer 

mellan organisationen och dess publik samt de inlägg som har som huvudsakliga syfte att säga 

någonting som stärker relationen till publiken utan att involvera en förväntan om konversation. De 

kom fram till fyra olika kategorier som uppfyller denna funktion. Två av kategorierna är relaterade till 

dialogaspekten och dessa är att svara på publikens meddelanden och att be om respons av något slag, 
som exempelvis genom direkta frågor och omröstningar. De två andra kategorierna är främst relaterade 

till att bygga gemenskap och dessa är inlägg som ger erkännande och visar på tacksamhet gentemot 

publiken samt inlägg som uppmärksammar aktuella och lokala händelser. Det sistnämnda visar på att 

organisationen är en “god granne” och en del av gemenskapen (Lovejoy & Saxton, 2012). Den tredje 

funktionen, action, har ett syfte att få följare att göra någonting konkret för organisationen för att hjälpa 
den att uppnå sina mål. Detta kan vara att donera pengar, köpa en produkt, delta i ett event, gå med i 

en rörelse eller starta en protest (Lovejoy & Saxton, 2012). De menar att alla tre kategorier är viktiga 

och representerar en hierarki av engagemang. Att sända ut information till publiken är viktigt och 

genom att länka till andra sidor kan de själva välja hur mycket de vill läsa. Att främja dialog och 

gemenskap är början på ett äkta engagemang där mottagarna kan delta i konversationer och ge 
feedback. Att erbjuda publiken en chans att göra någonting för organisationen, genom donation och 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handling, gör att publiken verkligen kan visa sitt engagemang (Lovejoy & Saxton, 2012, s. 350).  

2.2 Engagemang hos publiken 
För att en dialog och relation ska uppstå mellan organisation och dess publik krävs det att publiken blir 

engagerad och intresserad och vill ha en relation med organisationen. Genom sociala medier finns 

många möjligheter att skapa engagemang hos publiken både billigt och effektivt, och genom publikens 

engagemang kan organisationens budskap också spridas vidare till en större publik som på så sätt kan 

skapa nya relationer. Cho et al (2014) förklarar att Facebook är det sociala medium som används mest 
av organisationer och erbjuder publiken en chans att visa sitt engagemang genom tre olika verktyg: gilla, 

dela och kommentera.  

 
2.2.1 Identifikation 

Genom att vara aktiv på internet och sociala medier skapar sig varje individ en identitet online. Genom 
att själv välja vad man vill engagera sig i kan man skapa sin egen unika identitet menar flera forskare 

(Sherblom & Green-Hamann, 2013). På så sätt stärker man sin personliga identitet varje gång man 

delar, kommenterar och gillar saker på Facebook som då syns i det egna flödet och visas offentligt för 

alla ens vänner. När det kommer till icke-vinstdrivande organisationer kan det därför vara gynnsamt att 

visa en offentlig bild av sig själva som publiken vill identifiera sig med för att de på så sätt ska vilja 
sprida deras budskap vidare. Heide et al (2012) förklarar att när intressenter identifierar sig med en 

organisation så känner de sig lojala mot organisationen, vilket medför större engagemang. För icke-

vinstdrivande organisationer kan en stark identifikation från en utomstående person också leda till 

framgång i form av donationer och positiva rekommendationer (Arnett et al, 2003). När deltagare 

känner samband med den icke-vinstdrivande organisationen och värdesätter deras tillgivenhet så arbetar 
de för att förbättra organisationen genom ökat volontärarbete och samarbete. Deltagarna är motiverade 

att alltmer tjäna organisationen eftersom det förbättrar organisationens image och funktionalitet vilket 

då indirekt förbättrar deras egna sociala identitet (Tidwell, 2005). 

 
2.2.2 Interaktivitet och livlighet 

För att stärka engagemanget och interaktionen med sin publik kan organisationer med fördel använda 

massmediekanaler för att kommunicera med dem. Kent och Taylor (2014) menar, med stöd av 

Newsom, Turk och Kruckeberg, att internet är den mediekanalen som bäst lämpar sig för 

relationsskapande med allmänheten. Kent och Taylor (2014) beskriver att det som är fördelaktigt med 

internet är att man kan addera ljud, videoklipp och bilder, vilket man inte kan göra med de traditionella 
medierna, så som tidningar, tv och radio. Även om tv och radio använder sig av både video och ljud så 
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har de inte samma möjligheter att interagera med publiken i realtid och det är fördelen med internet, 

att mycket kan ske i realtid.  
 
De Vries, Gensler och Leeflang (2012) förklarar att det finns lite forskning om vad som gör inlägg på 
sociala medier populära och i och med det uppmanas företag och organisationer att prova olika sätt att 

interagera med sin publik genom att använda sig av exempelvis bilder, videoklipp och frågor i inläggen. 

Mårtensson (2009) förklarar att det finns många fördelar med att använda bilder till texten då en bild 

kan tydas på flera sätt än vad endast en text kan, vilket kan förstärka det tänkta budskapet. 

Organisationer kan också väcka engagemang hos publiken genom att använda känsloväckande texter 
och bilder. De Vries et al. (2012) menar att text, bild och videoklipp kategoriseras under hur levande 

inlägget är, där text är den lägsta nivån, bild är högre nivå än text och videoklipp är den högsta nivån. 

De undersökte sambandet mellan hur levande olika inlägg är och hur många gillningar och 

kommentarer det fått, och resultatet visade att inlägg med videoklipp var mer populära hos publiken än 

inlägg med bild. 
 
De Vries et al. (2012) förklarar att interaktivitet karakteriseras av tvåvägskommunikation mellan 

organisationen och dess publik, eller inom publiken. Berglez och Olausson (2009) förklarar att 

interaktion betyder “utbyte” eller “ömsesidig påverkan” och refererar till såväl mellanmänsklig 

interaktion i det fysiska rummet ansikte mot ansikte, som datormedierad kommunikation i 
cyberrymden. Interaktivitet kan betraktas som en kommunikativ process där någon eller några påverkar 

utvecklingen av kommunikationsskeendet genom att bidra med någon form av respons. Att enbart läsa 

ord beskrivs därför inte som en interaktiv process utan det ska vara möjligt att göra någonting med dem 

för att förändra dem på något sätt, genom att exempelvis lägga till ord eller sysselsätta sig med dem på 

ett sätt som har effekt på hur det visas skärmen. Även De Vries et al. (2012) menar att ett inlägg som 
endast innehåller text har låg interaktivitet, medan ett inlägg med en länk till organisationens hemsida 

har en högre nivå av interaktivitet då det uppmuntrar till att klicka på länken och därmed göra något 

mer än att bara läsa. Inlägg som uppmanar publiken att göra någonting har en högre nivå av 

interaktivitet än länkar och inlägg som innehåller frågor har den högsta nivån av interaktivitet. De 

förklarar också att ett inlägg med högre interaktivitet bidrar till mer gillningar och delningar.  
 
Kommentarerna till inläggen kan vara antingen positiva, negativa eller neutrala. De Vries et al. (2012) 

menar att ju fler positiva kommentarer som finns till inläggen ju mer positivt uppfattas organisationen 

av andra. På samma sätt kan negativa kommentarer påverka publikens inställning till organisationen på 

motsatt sätt. Om ett inlägg får många negativa kommentarer kan det leda till att man följer de andras 
åsikter och därmed väljer att inte trycka på gillaknappen. Däremot menar De Vries et al. (2012) att 
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negativa kommentarer kan leda till ett stort antal kommentarer till inlägget då det ofta kan uppstå 

diskussion eller dialog inom publiken, från både de med negativa och positiva åsikter. 

 
2.2.3 Engagemang på sociala medier 

Insamling av bidrag och donationer är en viktig relationsbyggande aktivitet för icke-vinstdrivande 

organisationer och det är därför viktigt att skapa långvariga relationer till givarna. För att göra detta 

menar Gummesson (2002) att man bör få dem engagerade i organisationen. Sociala medier är ett 

perfekt verktyg för organisationer att på ett strategiskt sätt skapa engagemang hos sina publiken (Stewart 

& Coleman, 2013). Genom att få publiken engagerade på sociala medier så kan detta också bidra till att 
publiken delar organisationens budskap med sina vänner vilket på så sätt kan bidra till nya relationer 

(Cho, Schweickart & Haase, 2014).  
 
Cho et al. (2014) beskriver att Facebook är det sociala medium som används mest av organisationer och 

erbjuder publiken en chans att visa engagemang genom tre olika verktyg: gilla, dela och kommentera. 
Gilla är ett enkelt sätt att visa uppskattning till inlägg utan att behöva säga någonting. Dela möjliggör 

för publiken att bli en frivillig budbärare för organisationens meddelande till sin egen sociala grupp. 

Dessutom kan publiken också arbeta direkt mot organisationens inlägg genom att kommentera det. 

Jämfört med funktionerna gilla och dela så är kommentera den högsta nivån av engagemang eftersom 

det kräver mest ansträngning från publiken att direkt svara på organisationens meddelanden. Med tanke 
på att alla enkelt kan få tillgång till andra kommentarer och följa konversationen så kan publiken också 

delta i pågående dialoger och samarbeta med inte bara organisationen utan även andra som 

kommenterar. Dessa olika funktioner representerar med andra ord olika nivåer av engagemang mellan 

en organisation och dess publik, där gilla är den lägsta nivån och kommentera är den högsta. Cho et al 

(2014) undersökte sambandet mellan dessa olika engagemangsfunktioner och vilken av Grunigs (1992, 
s. 18) fyra PR-modellerna (figur 1:3) som användes på icke-vinstdrivande organisationers 

Facebooksidor. 

Modell Typ av kommunikation Förklaring

Publicitetsmodellen Envägskommunikation Innebär att organisationen försöker sträva mot en 

gynnsam publicitet, speciellt i massmedia.

Informationsmodellen Envägskommunikation Innebär att organisationen strävar efter att nå ut 

med objektiv information främst via kontrollerad 

media

Tvåvägs-asymmentriska 
modellen

Tvåvägskommunikation Innebär att organisationen gör undersökningar för 

att ta reda på vad publiken vill ha för att sedan 

formulera meddelanden som får publiken att göra 

som organisationen vill. 
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Figur 1:3 Grunigs PR-modell  

Av de fyra PR-modellerna så innebär de två olika typerna av tvåvägskommunikation mer engagemang 

med publiken än de två envägsmodellerna. Resultatet av undersökningen visade att 

informationsmodellen var den mest använda, följt av den tvåvägs-asymmetriska, sedan den tvåvägs-
symmetriska och till sist publicitetsmodellen. Resultatet visade också att det inte fanns någon skillnad i 

antalet likes och delningar beroende av de fyra olika modellerna. Däremot fanns vissa skillnader i antalet 

kommentarer, där publiken var mer benägna att kommentera inlägg baserade på den tvåvägs-

symmetriska modellen än inlägg baserade på informationsmodellen och den tvåvägs-asymmetriska 

modellen. Detta indikerar på att publiken är mer benägna att lämna synpunkter på meddelanden från 
organisationen som bygger på tvåvägssymmetri, så som att främja dialog, uppmärksamma givare för att 

få stöd och att använda direktkommunikation (Cho et al, 2014).  
 
Även Saxton och Waters (2014) menar att publiken föredrar dialog framför information och att 

organisationer uppnår mer dialogiska resultat om de aktivt söker dialog genom de meddelanden de 
sänder ut. Genom sin undersökning påvisar de att inlägg som visar på organisationens ansträngningar 

att bygga relationer, nätverk och gemenskap genom meddelanden som främjar interaktivitet och dialog 

uppfattas som mer positivt och lockar betydligt fler gillningar och kommentarer än 

informationsmeddelanden. Cho et al (2014) menar att det inte är förvånande att publiken inte visar på 

lika högt engagemang till meddelanden baserade på informationsmodellen, då denna är en 
envägsmodell som inte inkluderar någon konversation. De Vries et al. (2012) menar däremot att 

människor använder sociala nätverkssajter för att informeras och underhållas, och att inlägg som är 

informativa kring en organisation och dess produkter därför genererar mer intresse än de som inte gör 

det. De förklarar också att underhållande inlägg genererar mer intresse än de som inte underhåller. 
 
Undersökningen gjord av Cho et al (2014) indikerade att publiken inte visade högt engagemang på 

meddelanden baserade på den tvåvägs-asymmetriska modellen heller, även om dessa meddelande är 

menade att skapa dialog genom att fråga efter publikens åsikter eller feedback, eller uppmuntra 

publiken att involvera sig i organisatoriska aktiviteter. En möjlig orsak till detta menar de kan vara att 

publiken inte ser denna typ av kommunikation som ett genuint försök att bygga relationer till dem. 
Även om dialogiska meddelande kan generera större chans att samarbeta med publiken i sociala medier, 

så kan publiken ofta skilja mellan huruvida organisationer försöker bygga upp en relation med dem eller 

endast dra nytta av relationsmöjligheterna på Facebook. 
 

Tvåvägs-symmetriska 
modellen

Tvåvägskommunikation Innebär att organisationen använder kommunikation 

som är baserad på dialog för att förstå publiken.
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Saxton och Waters (2014) fann att publikt engagemang inte bara kommer från dialogiska meddelanden, 

utan även från andra typer av meddelanden. Inlägg som uppmanar till handling, där målet tydligt är att 

efterlysa publikens hjälp i lobbying, opinionsbildning och volontärinsatser, framkallade den högsta 

nivån av engagemang från publiken i form av gillningar, och näst högsta vad gäller att kommentera. De 
menar att detta innebär att man borde fokusera mer på dessa meddelanden, och andra meddelande som 

tydligt ber publiken att göra någonting för organisationen snarare än att säga någonting till den. 

Samtidigt bör organisationen förstå att meddelanden skapade för att promota kommande event, få 

mottagaren att köpa någonting eller anropa donationer är minst troliga att ses som positiva eller öka 

nivåerna av dialogiskt engagemang. Trots icke-vinstdrivande organisationers behov av insamling och att 
uppmuntra till deltagande på dess event så genererar inte dessa stor dragningskraft hos publiken. Saxton 

och Waters (2014) menar att det också är viktigt att notera att publikens engagemang skiftar när det 

handlar om deras beslut om vad de ska dela med sitt personliga nätverk. Trots att publiken gillar och 

kommenterar mer på gemenskapsbyggande och uppmanande inlägg så är de mer benägna att dela 

enkelriktade informationsuppdateringar. Publiken är minst benägen att dela inlägg som fokuserar på 
insamlingar, att promota event och dialog- och gemenskapsbyggande. Baserat på denna studie delar 

publiken information om organisationen men de uppmuntrar inte aktivt sina egna sociala nätverk att 

delta genom att dela organisationens inlägg som handlar om insamlingar, event och uppmaningar. 
  
Cho et al (2014) belyser att tvåvägssymmetrisk kommunikation är den mest användbara för 
organisationer för att bygga och underhålla relationer, och är också den som bidrar mest till att 

uppmuntra publiken att aktivt samarbeta med organisationen. Medan många icke-vinstdrivande 

organisationer använder Facebook främst för informationsspridning så innebär detta begränsningar i att 

uppmuntra publikens engagemang och relationsbyggandet, även om informationsspridning kan vara ett 

första steg för att få publiken att uppmärksamma organisationen. 

 
2.2.4 Tystnadsspiralen 

En möjlig anledning till att vissa inlägg på sociala medier får mer genomslag än andra kan grunda sig i 

Elizabeth Noelle-Neumanns teori om tystnadsspiralen. Strömbäck (2004) förklarar att tystnadspiralen 

grundar sig i att människor är sociala varelser som strävar efter att passa in i olika sociala sammanhang 
för att minska risken för social isolering. Detta innebär att människor tenderar att undvika konflikter, 

speciellt vad gäller kontroversiella frågor. Vi vill helt enkelt inte framstå som avvikande, och vill om 

möjligt tillhöra majoriteten eller den sida i en konflikt som i opinionsbildning är på frammarsch. Vi vill 

så långt det är möjligt undvika att tillhöra minoriteten eller den förlorande sidan. Mer eller mindre 

medvetet försöker därför människor att läsa av sin omgivning och göra en bedömning av det rådande 
opinionsklimatet. När människor upplever att de tillhör majoriteten är de mer villiga att ge uttryck för 
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sina åsikter, medan de som upplever att de är i minoritet istället tenderar att hålla tyst om sina åsikter 

(Strömbäck, 2014). 

 
2.3 Relationsskapande kommunikation 
Inom public relations fokuserar man allt mer på att relationen som organisationen har till sina publiker 

spelar allt större roll. Det man främst har kommit fram till är att det är viktigt med starka relationer 

mellan organisationer och dess publiker för att skapa ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete 

(Strömbäck, 2014; Nolan, 2015). En god relation består av förtroende, ömsesidighet, engagemang och 
tillfredsställelse. Vid en relation med en annan människa är vi mer benägna att bry oss om den och dess 

åsikter än om vi inte har en relation till den personen. På samma sätt gäller för de som identifierar sig 

med en organisation (Strömbäck, 2014). Begreppet relation i samband med PR definieras av 

Ledingham och Bruning (1998, s. 62) som: “the state which exists between an organization and its key 

publics in which the actions of either entity impact the economic, social, political and/or cultural well-being of 
the other entity.” Relation skapas till stor del genom en dialog mellan de olika parterna och på sociala 

medier finns möjlighet till att kommunicera direkt med varandra och det erbjuds möjlighet för 

publiken att kommentera organisationernas informationer. På det sättet fungerar det mer dialogiskt än 

monologiskt (Kent och Taylor, 2014). 

 
2.3.1 Relation mellan organisation och dess publik 

Falkheimer och Heide (2007) förklarar att de flesta definitioner av public relations handlar om att det är 

en ledningsfunktion där syftet är att skapa och behålla goda relationer mellan en organisation och dess 

olika publiker. Om publiken har etablerat en god relation med organisationen är det mindre troligt att 

de kommer agera mot denna. Om det finns en god relation och en kontinuerlig dialog menar 
Falkheimer och Heide (2007) att det heller aldrig kommer uppstå konflikter, utan att de istället löses 

under tiden. Relationship management är en övergripande strategi inom public relations som handlar om 

att skapa och bibehålla relationer mellan en organisation och dess publiker genom 

tvåvägskommunikation som utvecklas kring gemensamma intressen och mål (Ledingham, 2006). Inom 

strategin används kommunikation som ett verktyg för att stärka den relationen. En av hörnstenarna i 
teorin är att fokusera på att hantera organisationens offentliga relationer för att generera nytta för både 

organisationen och publiken (Ledingham, 2006). Ledingham (2006) menar också att program som 

syftar till att generera ömsesidiga fördelar som en del av relationsprocessen kan framkalla offentlighetens 

stöd, vilket i sin tur påverkar möjligheten för en organisation att möta publikens förväntningar och för 

att uppnå organisatoriska mål. Något som också är viktigt att ta med när det gäller ett starkt 
relationsbyggande är ömsesidighet och tvåvägskommunikation mellan organisationen och dess publik. 
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Här har de sociala medierna en viktigt roll då det underlättar detta (Ledingham, 2006).  
 
Relationsmarknadsföring har lanserats som alternativ till den traditionella marknadsföringen. Den 

definieras som “marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum” (Gummesson, 
2002, s. 16). En viktig aspekt med relationsmarknadsföring är att skapa samarbete, vilket innebär att 

publiken ses som partners och inte som motståndare och att det är viktigt att alla får ut något positivt av 

relationen samt att publiken känner någon mening med den så att det inte finns någon vinnare eller 

förlorare. Om organisationen kan leva upp till detta så är det stor chans att relationerna blir långsiktiga. 

Det har visat sig att arbetet med att behålla redan existerande intressenter är viktigare än att försöka 
skaffa nya (Gummesson, 2002). Inom relationsmarknadsföring är engagemang och förtroende de 

främsta redskapen då de bidrar till ett beteende som gynnar relationsmarknadsföringens framgång 

(Morgan & Hunt, 1994). Morgan och Hunt (1994) anser att förtroende inom relationsskapandet 

innebär att den ena partnern känner förtroende för den andre partnerns tillförlitlighet och integritet. 

Förtroende skapas ur trovärdighet och hur organisationen väljer att kommunicera är därför en 
avgörande del för att skapa det. 

 
2.3.2 Dialog i sociala medier 

Teorin om relationship management överensstämmer till stor del med den tvåvägs-symmetriska modellen 

framtagen av James E. Grunig. Grunig är en av de främsta forskarna inom public relations och menar 
att det är kvalitativ kommunikation som är nyckeln till givande relationer. Hur kvalitativ relationen är 

beror på om organisationen försöker att samarbeta och kommunicera med publiken snarare än att 

dominera dem och kommunicera till dem (Falkheimer & Heide, 2007). Symmetrisk kommunikation 

innebär att kommunikation ska ses som en dialog mellan två jämlika parter där båda försöker förstå 

varandras argument och kan tänka sig att ändra sin ursprungliga utgångspunkt. Målet med symmetrisk 
kommunikation är att uppnå bra balans, och helst nå en “win-win”-position, mellan organisationens 

och publikens intressen (Falkheimer & Heide, 2007).  
 
Begreppet dialog har sitt ursprung från grekiskan då dialog är en ihopsättning av dia, som betyder 

tankar, och logos, som betyder mening. Tillsammans skapar de benämningen som dialog står för, alltså 
ett flöde av meningsfulla tankar (Isaacs, 2008). Heide et al. (2012) menar att dialog till stor del är 

sammankopplat med delaktighet och att det på så sätt skiljer sig till viss del från andra typer av 

tvåvägskommunikation. De hänvisar till att flera forskare anser att det som skapar mening med dialog är 

det gemensamma skapandet. Vilket innebär att dialog inte endast handlar om att transportera 

information mellan olika parter utan att gemensamt skapa betydelse utifrån informationen. Men det 
innebär inte att konflikter inte anses som dialog, då det är viktiga för nytänkande. Dialog kan också ses 
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som en relation som bygger på engagemang då dialoger även låter oss ta fram våra egna åsikter samtidigt 

som vi behöver vara öppna mot det som andra säger. Isaacs (2008) definierar dialog som något man 

delar. Han menar att en dialog inte är något man har till en annan person, det är något man skapar med 

andra människor. Han menar också att för att kunna utföra en dialog måste man skapa någon slags 
relation med den andra för att kunna bygga upp en förståelse både hos oss själva, men också hos den 

andra. 
 
Isaacs (2008) fortsätter att förklara att dialog kan ses som en form av konversation där människor tänker 

tillsammans, vilket han förklarar som att det inte är meningen att man ska övertala den andra med 
argument, utan mer tänka på att man skapar en relation till varandra och vara öppen till vad den andre 

har att säga. Kent och Taylor (2002) förklarar att en dialog innebär att man måste anstränga sig för att 

se värdet hos den man pratar med och inte endast försöka komma fram till sin egna åsikt. De fortsätter 

förklara att det är viktigt med ömsesidighet, engagemang och öppenhet i en dialog. Kent och Taylor 

(2002) hävdar att dialogrelationsbyggande på internet snarare är en produkt än en process och att den 
symmetriska kommunikationen är ett sätt att få feedback.  
 
En dialog grundar sig i fem komponenter: ömsesidighet, empati, närhet, risk och engagemang. 

Ömsesidighet innebär att erkänna förhållandet mellan organisation och publik. Empati är viktigt för att 

en dialog ska bli lyckad. En dialog med god empati innebär gemensam inriktning och bekräftelse av 
andra. Närhet i en dialog innebär att organisationen alltid är närvarande och engagerade. Att delta i en 

dialog kan även innebära viss risk då man inte kan styra vad som sägs fullt ut. I och med ovissheten kan 

en dialog riskera att bli sårbar och den kan i vissa fall också leda till oförutsedda konversationer. Det 

sista begreppet som beskriver dialog är engagemang. Med engagemang innebär det att dialogen ska vara 

äkta, att det ska finnas engagemang för att föra en konversation samt att man ska vara öppen för 
tolkning (Kent & Taylor, 2002).   
 
Kelleher och Miller (2006) menar att man på internet bör hålla en personlig ton. Detta visar sig genom 

att man är öppen för dialog, välkomnar samtalskommunikation och ger snabb feedback. Förutom detta 

menar man också att det är positivt att kommunicera med ett sinne för humor, erkänna sina misstag 
och behandla andra som likvärdiga. Herbert och Hjalmarsson (2012) förklarar att en gyllene regel på 

sociala medier är att fatta sig kort och enkelt för att få läsarnas uppmärksamhet, men samtidigt ha ett 

vårdat och korrekt språk. Hellspong och Ledin (1997) menar att en personlig ton innebär att man har 

ett direkt tilltal till läsaren som drar in denne i texten och inbjuder till dialog genom att kalla läsaren för 

du. Det kan också innefatta ett omtal av personen som står bakom texten genom att tala om sig själv 
som jag, vi eller med specifika namn (Hellspong & Ledin, 1997). Genom att använda olika typer av 

värdeord kan man direkt påverka andras attityder, men också bekräfta den samhörighet som finns 
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mellan deltagarna. Det finns två olika typer av värdeord – plusord och minusord. Det första uttrycker 

gillande och uppskattning (som bra och viktigt), och det andra ogillande och avståndstagande (som 

dålig och oviktig) (Hellspong & Ledin, 1997). 

 
2.3.3 Att bemöta kommentarer 

Någonting man måste ta hänsyn till när man har en öppen Facebook-sida är att alla har tillgång att 

kommentera inläggen, vilket kan skapa vissa problem. Eftersom vem som helst kan skriva kommentarer 

av negativ karaktär som kan rikta kritik mot organisationen, dess tjänster eller anställda, så måste 

organisationen avsätta resurser för att svara på dessa kommentarer och dessutom svara på ett 
professionellt sätt. Dekay (2012) menar att den lämpligaste metoden att hantera dessa negativa 

kommentarer inte är att ta bort eller censurera dem utan att försöka bemöta dessa på ett så positivt sätt 

som möjligt. Waters, Burnett, Lamm och Lucas (2009) förklarar att när organisationer inte svarar på 

kommentarer eller tar bort dem riskerar det att skada det förtroende de har byggt till dessa intressenter. 

För att främja relationsbyggandet menar Dekay (2012) att organisationen eller företaget måste försäkra 
dess publik att deras röster blir hörda, deras klagomål tas på allvar och att problemen håller på att 

åtgärdas. Negativa kommentarer får inte ignoreras eftersom det visar tydligt på organisationens 

bristande intresse för yttranden från publiken.  
 
Det finns dock vissa negativa kommentarer gjorda av utomstående som inte bjuder in till en genuin 
diskussion mellan organisationen och intressenten, och som inte är avsedd att lösa en specifik fråga eller 

för att främja en konstruktiv interaktion, vilka Dekay (2012) menar att det inte finns någon bra 

anledning att svara på. Dekay (2012) förklarar även att det kan förekomma fall där kommentarer av 

negativ karaktär bemöts av andra än organisationen själva, där dessa personer har tagit på sig rollen som 

försvarare av företaget eller organisationen och därmed behöver inte organisationen själva gå in och 
bemöta dessa. Även Herbert och Hjalmarsson (2012) menar att det finns vissa som kommenterar 

kritiskt och aggressivt, och att det som får dessa att sluta ofta är andra följare som bemöter dessa 

kommentarer.  
 
De viktigaste språkliga verktygen för att uppnå närhet och dialog med läsarna är direkta tilltal, 
uppmaningar och frågor. Det blir också en bättre dialog om läsaren vet om det är samma person de talar 

med eller om det är olika personer och detta lägger grunden för en starkare relation. Därför är det 

positivt att den som svarar skriver under med sitt förnamn (Herbert & Hjalmarsson, 2012). Även 

Stewart och Coleman (2013) menar att det är positivt om personen som svarar på kommentarer till 

inlägget svarar med att skriva under med sitt egna namn och inte gömmer sig bakom organisationen 
som avsändare. Det är dessutom trevligt och socialt att få ett namn på den man pratar med (Herbert & 
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Hjalmarsson, 2012). Att kommunicera på sociala medier fungerar ungefär på samma sätt som i verkliga 

livet. Det som skiljer sig är att det är svårt att uttrycka ett tonläge och humör då man inte kan använda 

rösten. Ett sätt att förtydliga tonen är att använda sig av humörsymboler, som till exempel visuella 

ikoner för att visa på vilket humör eller vilken ton man vill förmedla i konversationen (Herbert & 
Hjalmarsson, 2012). 

2.4 Summering av de teoretiska utgångspunkterna 
Den forskningslucka som denna uppsats syftar till att fylla är hur en icke-vinstdrivande organisation 
bygger och vårdar relationer till sin publik genom engagemang, relationsskapande kommunikation och 

dialog. Hur organisationen kommunicerar för att skapa engagemang hos publiken undersöks med 

forskning kring vad som gör att publiken väljer att engagera sig på Facebook i form av att gilla, dela och 

kommentera inläggen. Vi kommer att titta på hur engagemanget ser ut på Facebooksidan och på vilket 

sätt Friends arbetar med detta. Vi kommer utgå från teorier om hur organisationer använder Facebook 
och teorier om den relationsskapande kommunikationen för att se tydligare hur de kommunicerar för 

att skapa relation till publiken. Teorier om dialog kommer ligga till grund för att besvara vår 

frågeställning kring hur Friends hanterar dialogen som uppstår i kommentarsfältet. 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3. Metod 
I den här delen presenteras de metoder som använts i denna undersökning och varför just dessa passade för 

syftet. Vidare presenteras också urval, insamling av material samt en diskussion kring etik, validitet och 
reliabilitet. 

 
3.1 Val av metod 
Till denna undersökning användes en metodtriangulering i form av kvantitativ innehållsanalys och 

kvalitativ textanalys. Metodtriangulering innebär att flera olika metoder som kompletterar varandra 
används för att undersöka samma ämne och för att kunna säkerställa en djupare och bättre insikt än vad 

man kunnat få med endast en metod (Østbye & Larsson, 2004). En kvantitativ innehållsanalys används 

när man vill göra ett större material tillgängligt för analys och kunna dra generella slutsatser kring 

resultatet (Ekström & Larsson, 2010). Till denna undersökning användes den för att kunna samla in en 

stor mängd material från Friends Facebook-sida, där både inläggen och kommentarsfälten analyserats 
för att kunna dra generella slutsatser kring hur organisationen kommunicerar för att bygga relationer till 

dess publik och på vilket sätt det engagerar publiken. Till denna undersökning gjordes två olika 

kvantitativa innehållsanalyser där den ena har undersökt organisationens inlägg och på vilket sätt de 

skapar engagemang och den andra undersökte inläggens tillhörande kommentarsfält för att ta reda på 

hur organisationen bemöter den dialog som uppstår. En kvalitativ textanalys innebär att forskaren kan 
närma sig texter förutsättningslöst och i detta fall kan man då se hur kommunikationen faktiskt ser ut 

och hur relation skapas. Med en kvalitativ textanalys blev det möjligt att gå djupare i vissa inlägg och 

bemötande av kommentarer för att på en djupare nivå analysera hur organisationen kommunicerar för 

att skapa relation och engagemang och på vilket sätt organisationen hanterar dialogen som uppstår.  
 
Genom att titta på organisationens Facebooksida skapades en viss förförståelse för vissa teman och hur 

kommunikationen såg ut. Utifrån detta och tillsammans med tidigare forskning och teorier skapades 

observationsguider för både den kvantitativa och kvalitativa metoden för att kunna undersöka 

problemställningen. Utifrån det teoretiska ramverket och med hjälp av egna analyser kunde vi sedan 

diskutera kring vad i kommunikationen som gör publiken engagerade och hur relationen mellan 
organisationen och dess publik skapas och vårdas. I och med att sociala medier ständigt är i förändring 

och texter och inlägg kan redigeras och tas bort så innebär detta vissa risker. För att säkerställa att 

undersökningsmaterialet hela tiden varit detsamma har inläggen med dess tillhörande kommentarsfält 

skärmdumpats, vilket innebär att de har fotograferats och sparats i sin ursprungliga utformning.  
 
Intervju och enkät som metoder valdes bort då den tänkta undersökning inte hade kunnat genomförts 

med dessa metoder. Enkäter valdes bort på grund av det inte skulle kunna ge något konkret svar på våra 
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frågeställning. Den skulle däremot kunna vara relevant om undersökningen fokuserat på hur publiken 

upplever organisationens kommunikation. Intervju hade kunnat använts för att undersöka hur 

organisationen tänker kring deras strategi för hur de kommunicerar på sin Facebook-sida, men då 

denna studie fokuserar på hur kommunikationen verkligen ser ut så var kvalitativ innehållsanalys att 
föredra.   

 
3.1.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Utifrån frågeställningar valdes ett antal variabler som ansågs kunde ge ett tillförlitligt svar. För att 

undersöka hur frekvent Friends uppdaterar, vilket kan ge en indikation på hur benägna de är att skapa 
en relation med sin publik, valdes variabeln datum. För att undersöka på vilket sätt Friends 

kommunicerar för att skapa relation och engagemang och hur det skapar engagemang hos publiken 

valdes variabler som undersökte hur inläggen såg ut och hur många gillningar, delningar och 

kommentarer de fått för att på så sätt få fram vad i inläggen som skapar engagemang hos publiken. 

Dessa variabler var om inlägget syftade till att endast informera, uppmärksamma aktuella händelser, 
underhålla och sprida glädje, uppmana till handling, marknadsföra evenemang, uppmana till att donera 

och/eller visa på tacksamhet. Eftersom information förekom på ett eller annat sätt i alla inlägg valde vi 

att titta på hur många inlägg som endast syftade till att informera om organisationen eller dess budskap, 

och därmed inte innehöll inslag av de andra syftena. Resterande syften kan däremot förekomma i flera 

olika inlägg. För att tydligare se vad i inläggen som skapar engagemang och uppmuntrar till dialog 
valdes också variabler som undersökte om inläggen innehåller frågor med syfte att få gensvar, bilder, 

videoklipp och länkar. För att sedan kunna se på vilket sätt dessa skapat engagemang valdes variabler 

som undersökte hur många kommentarer från utomstående som finns till varje inlägg samt hur många 

gillningar och delningar inlägget har fått. Dessa variabler gjorde det möjligt att undersöka om det fanns 

något samband mellan hur de olika inläggen är skrivna och om det finns någon respons till dessa inlägg 
från följarna och om de olika syftena ger olika mycket engagemang hos följarna.  
 
För att undersöka hur Friends hanterar dialogen i kommentarsfältet valdes också ett antal variabler för 

att mäta detta. Dessa variabler är hur Friends omtalar sig själva och tilltalar den som kommenterat, hur 

de använder signaturer, om de ställer en motfråga till den som kommenterat, om de använder sig av 
visuella ikoner (smileys) och om de ger möjlighet att läsa mer, till exempel hänvisar till sin hemsida. 

Dessa variabler ger en indikation på hur benägna Friends är att delta i en dialog med sin publik. Om de 

ställer en fråga tillbaka visar det på intresse till att föra en dialog. Om den som svarar på kommentarer 

skriver under med sitt eget namn istället för organisationen tyder det på en mer personlig kontakt, på 

samma sätt är det mer personligt om svaret är personligt till den som kommenterat eller ställt en fråga i 
kommentarsfältet. Om de bidrar till mer information i form av en länk eller liknande tyder det på att de 

är benägna att vilja svara och underlätta för sina publiken att enklare hitta svaret på sin fundering, vilket 
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skulle kunna stärka relationen. Att använda sig av länkar bidrar även till att de ger publiken möjlighet 

till att engagera sig ytterligare genom att de får chansen att ta till sig mer information. Båda dessa 

kodscheman finns tillgängliga i bilaga 1. 

 
3.1.2 Kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ textanalys innebär att forskaren kan närma sig texter förutsättningslöst och i detta fall kan 

man då se hur kommunikationen faktiskt ser ut och hur organisationen försöker skapa relationer. För 

att på ett tydligt sätt urskilja vissa mönster gjordes en observationsguide med ett antal frågor innan 

studien men till stor del har materialet också analyserats öppet utifrån tidigare presenterade teorier. 
Eftersom studien intresserar sig både för hur Friends kommunicerar för att skapa relation och 

engagemang genom sina inlägg samt hur dialogen ser ut i kommentarsfältet så är frågorna uppdelade i 

två delar – frågor ställda till inlägget och frågor ställda till organisationens bemötande i 

kommentarsfältet. Att kommunicera för att skapa relation och engagemang hos publiken innebär bland 

annat hålla en personlig och informell ton. Det innebär också att använda frågor och uppmaningar som 
öppnar upp för dialog och kräver någonting av läsaren, vilket kan ha större möjlighet att skapa en 

relation än en text som endast påstår någonting om sin omvärld. En text som visar känslor genom 

utrop, värdeord och omdömen har också större chans att skapa en reaktion hos läsaren. Genom att 

använda direkta tilltal och omtal bjuder man också in läsaren till dialog (Ekström & Larsson, 2010). 
 
Texter består i grund och botten av olika system av tecken, exempelvis bokstäver på ett papper. Men om 

man vidgar textbegreppet kan det även innefatta andra teckensystem som skapar mening, exempelvis 

bilder (Ekström & Larsson, 2010). Många inlägg på sociala medier är multimodala, vilket innebär att 

de blandar uttryck av olika typer som språk, färg, bilder, film och ljud (Ekström & Larsson, 2010). 

Eftersom analysmaterialet till viss del består av organisationens inlägg innebär detta att undersökningen 
inte bara innefattar texten i inlägget, utan även bilder och sambandet mellan bild och text. Därför 

undersöktes materialet med hjälp av delar i semiotiken, som grundar sig i att allt består av tecken. De 

begrepp inom semiotiken som vi valt att analysera materialet utifrån är denotation, konnotation och 

förankring. Denotation avser att identifiera vad bilden föreställer (Ekström & Larsson, 2010), 

konnotation innebär den “andra” indirekta betydelsen av bilden, som undersöker ifall att det finns några 
kulturella och kollektiva associationer, och förankring undersöker ifall att bilden präglar uppfattningen 

av texten och hjälper till att förstärka textens budskap (Gripsrud, 2011). Den kvalitativa 

undersökningen innefattade däremot inte videoklipp utan avgränsades till text och bild.  
 
Förutom semiotiken finns också delar ur den retoriska analysen som är användbart i denna 
undersökning. Att skapa förtroende hos publiken och framställa sig själva som trovärdiga är en viktig 

del i relationsskapandet (Morgan & Hunt, 1994). Utifrån den retoriska analysen undersöktes därför 
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begreppen ethos, logos och pathos för att tydligare se hur inläggen är skrivna för att skapa engagemang 

och relation hos publiken. Ethos innebär att använda talare som inger förtroende och att framställa sig 

som trovärdig. Logos innebär att sändaren sakligt håller sig till ämnet utifrån fakta, är neutral i ordval 

och objektiv. Pathos syftar till att väcka känslor hos mottagaren och innebär att sändaren använder sig 
av exempelvis värdeladdade ordval och en iögonfallande stil (Ekström & Larsson, 2010).  
 
För att undersöka hur Friends bemöter dialogen i kommentarsfältet undersöktes hur kommentaren 

utifrån ser ut och på vilket sätt den bemöts av organisationen, om svaret är formellt eller informellt, hur 

tilltal och omtal används, om svaret präglas av ethos, pathos eller logos och hur snabbt organisationen 
besvarar kommentaren. Observationsguiden till den kvalitativa innehållsanalysen finns tillgänglig i 

bilaga 2. 

 
3.2 Urval 
Friends finns på flera olika sociala medier, men denna studie har avgränsats till att endast analysera deras 

Facebook-sida och endast de inlägg som organisationen själva står som avsändare för, de inlägg som 

organisationen har delat har därför inte tagits med i undersökningen. Allt material till den kvantitativa 

innehållsanalysen har samlats in under en sjumånadersperiod. För att få en bild av hur 

kommunikationen på Facebook ser ut i nuläget, och inte hur det har förändrats över tid, så valdes 
tidsperioden maj till november (2015-05-01 till 2015-11-30). Insamlingen av allt material har 

underlättats då alla inlägg bakåt i tiden lagras, vilket gett tillgång till undersökningsmaterialet utan 

större ansträngning. Utifrån det insamlade materialet i den kvantitativa innehållsanalysen valdes tio 

inlägg med tillhörande kommentarer till den kvalitativa innehållsanalysen. Eftersom undersökningen 

fokuserat på både inlägg och kommentarer valdes endast inlägg som haft tillhörande kommentarer ut 
som population och därefter gjordes ett obundet slumpmässigt urval för att få fram tio inlägg med 

tillhörande kommentarer. Urvalet gjordes genom att skriva upp datum på alla inlägg som innehöll 

minst en kommentar på lappar och sedan ta tio slumpmässiga lappar. Det sammanlagda 

undersökningsmaterialet till den kvalitativa innehållsanalysen blev då tio inlägg och 30 svar på 

kommentarer.  

 
3.3 Etiskt perspektiv 
Eftersom inläggen studeras av oss som utomstående kan det bidra till vissa etiska problem. Studien 

undersöker hur Friends bemöter kommentarer, vilket även bidrar till att kommentarer gjorda av 

utomstående har undersökts utan att de är medvetna om det. Efter att ha diskuterat detta problem och 
läst tidigare uppsatser i samma ämneskategori bestämdes dock att det inte var nödvändigt att 

anonymisera och censurera dessa personers namn då Facebook är en öppen plattform där allt material är 
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offentligt för allmänheten. Då Facebook gör det möjligt att se att när ens vänner har gillat ett inlägg har 

däremot dessa namn att censureras då dessa inte är offentliga för allmänheten på samma sätt.  

 
3.4 Validitet och reliabilitet 
Resultaten av en enskild studie ska ge kunskap av generell karaktär och inte bara om de fall och 

händelsen som har studerats (Ekström & Larsson, 2010). Denna studie har undersökt en specifik icke-

vinstdrivande organisation och det är därför svårt att dra generella slutsatser kring hur alla icke-

vinstdrivande organisationer kommunicerar på Facebook, och denna undersökning syftar endast till att 
visa på vissa indikationer på hur kommunikationen kan se ut. 
 
Ekström och Larsson (2010) beskriver att en kvantitativ innehållsanalys görs när man vill göra ett större 

material tillgängligt för analys och kunna dra generella slutsatser kring resultatet. En kvantitativ 

innehållsanalys har därför varit relevant till denna undersökning då det på ett övergripande sätt har gett 
en bild över vad inläggen innehåller och hur olika variabler förhåller sig till varandra. Validitet innebär 

giltighet och att man mäter det man menar att mäta. Detta innebär först och främst hur pass relevant 

data och analyser är i förhållande till problemformuleringen (Østbye & Larsson 2004). Eftersom den 

kvantitativa innehållsanalysen undersökt problemställningen under sju månader så har en större mängd 

material samlats in vilket ger en mer representativ bild och höjer därmed trovärdigheten. Reliabilitet 
innebär tillförlitlighet och mäter kvaliteten i insamlingen av data och analysmaterial. Ekström och 

Larsson (2010) förklarar att reliabiliteten för en kvantitativ innehållsanalys ökar om två kodare kodar en 

och samma analysenhet på samma sätt. Detta kallas interkodarreliabilitet och bör göras en gång i början 

av arbetet för att kunna gå tillbaka och justera olikheter. För att öka reliabiliteten för denna studie 

undersökte vi båda 20 inlägg var med tillhörande kommentarer för att kunna jämföra resultatet och 
sedan kunna justera de olikheter vi haft gällande vissa variabler.  
 
En kvalitativ innehållsanalys används när man analyserar en text på ett djupare plan och där 
en egen tolkning krävs, man har i detta fall inte som syfte att räkna eller mäta innehållet (Bergström & 

Boréus, 2005). I och med att den kvalitativa innehållsanalysen till stor del analyseras genom våra 
tolkningar har vi gjort observationsguider för att undvika för stora missförstånd. Dessa 

observationsguider innehåller frågor tillsammans med förklaringar till varje fråga med stöd från 

litteraturen. Vi har dock inte enbart utgått från observationsguiderna när vi analyserat inläggen utan 

även utgått från tidigare presenterade teorier och forskning. Undersökningen har utgått från ett 

abduktivt förhållningssätt där vi utgått från teorier och forskning för att sedan tolka datan och sedan gå 
tillbaka och uppdatera kapitlet om teorier. Till den kvalitativa innehållsanalysen har vi undersökt tio 

inlägg och 30 kommentarer vilket vi anser är en tillräckligt stor mängd av den sammanlagda 

populationen för att få fram ett trovärdigt och representativt resultat som kan ge en indikator på hur det 
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ser ut överlag. 
 
Materialet på Facebook är fullt tillgängliga för allmänheten, vilket har underlättat undersökningen då 

det inte krävts några åtgärder för att komma åt materialet. Då materialet har undersökts från personliga 
konton finns dock en risk att enstaka inlägg och kommentarer inte varit tillgängliga för oss på grund av 

att Facebook filtrerar bort visst material. Detta innebär att undersökningen endast har innefattat det 

materialet som har funnits tillgängligt under undersökningsperioden. Eftersom sociala medier ständigt 

förändras så har allt undersökningsmaterial skärmdumpats för att försäkras om att det hela tiden är 

samma material som analyseras. 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4. Resultat och analys 
I den här delen presenteras och analyseras resultatet. Kapitlet är uppdelad i två delar där vi först presenterar 

och analyserar resultatet från den kvantitativa delstudien och sedan den kvalitativa delstudien. 

 
4.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Här presenteras och analyseras resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen. Först presenteras vad 

Friends har publicerat på Facebook-sidan under undersökningsperioden och utifrån tidigare forskning 

kring vilka typer av inlägg som har som syfte att skapa relation analyseras hur Friends arbetar kring 
detta. Sedan behandlas hur det som Friends har publicerat har skapat engagemang hos intressenterna 

och hur Friends förhåller sig till detta och till sist hur Friends hanterat dialogen i kommentarsfältet. 

 
4.1.1 Inlägg på Facebook 

Under de undersökta månaderna har Friends själva publicerat sammanlagt 89 inlägg. I figur 3:1 (se 
sidan 65) kan vi se att Friends uppdaterar relativt jämnt under de undersökta månaderna men att 

frekvensen ökade de sista fyra månaderna jämfört med de tre första. Man kan se att de i genomsnitt 

uppdaterar ungefär 15 gånger per månad förutom i juli där det finns en tydlig avvikelse då de endast 

uppdaterat två gånger, vilket skulle kunna bero på att det är under semestertider. Lipsman et al. (2012) 

menar att ett frekvent uppdaterande av inlägg ökar chansen att inläggen når ut till publiken och att de 
faktiskt dyker upp i deras flöde. Att inte uppdatera frekvent kan därmed få motsatt effekt och innebära 

att inläggen försvinner i “bruset” vilket kan resultera i att organisationens budskap inte når ut och 

publikens engagemang avtar.  
 
Tabell 3:2 (se sidan 65) visar hur frekvent Friends uppdaterar olika inslag i sina inlägg under den 
undersökta perioden. Undersökningen har tittat på ifall att inläggen endast är informativa och därmed 

inte innehåller inslag av några av de andra kategorierna, för att se hur ofta de endast använder 

enkelriktad information. Resterande kategorier kan återkomma i flera olika inlägg och därför är 

frekvensen högre än antalet inlägg sammanlagt. Lovejoy och Saxton (2012) förklarar att bara genom att 

finnas på sociala medier signalerar en organisation att man är villig att aktivt engagera publiken. Den 
signalen blir dock mer effektiv om det uttryckligen återspeglas i de meddelanden man sänder ut. De 

menar också att det är viktigt att variera meddelandena på Facebook och både använda sig av rena 

informationsmeddelanden, främja dialog och gemenskap samt uppmana sin publik till att gör 

någonting (Lovejoy & Saxton, 2012). Utifrån tabellen utläser vi att Friends använder sig av enkelriktad 

interaktion som endast fokuserar på att informera kring organisationen, dess budskap eller annat av 
intresse för mottagarna i 28% av inläggen (Lovejoy & Saxton, 2012). Denna kategori är enskilt större 
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än resterande kategorier men fortfarande relativt liten jämfört med de andra tillsammans. De Vries et al. 

(2012) förklarar att människor använder sociala nätverkssajter främst för att informeras och underhållas. 

Eftersom Friends fokuserar på tunga ämnen i samhället så som mobbning och utsatthet så antog vi att 

många inlägg snarare skulle ha ett tydligt syfte att sprida glädje hos publiken än att underhålla dem. 
Under undersökningens gång insåg vi dock att det fanns många inlägg som syftade till att både 

underhålla och sprida glädje, som exempelvis “idag fyller Pippi år” och liknande inlägg som inte hade 

ett informativt syfte utan snarare ett underhållande syfte med viss koppling till organisationens värden 

och budskap. Denna typ av inslag förekom i 17% av inläggen och visade sig därmed vara en av de 

största kategorierna för Friends inlägg. 
 
Vi upptäckte under undersökningens gång att Friends till stor del blandade in olika inslag i inläggen så 

att de inte endast är informativa. I 20% av inläggen finns inslag som visar på tacksamhet gentemot sin 

publik och i cirka 5% av inlägg finns även inslag av att de uppmärksammar aktuella och lokala 

händelser. Ett av dessa var om skolattacken i Trollhättan 2015, som väckte oro hos många. Men endast 
10% av inläggen innehåller frågor riktade direkt till publiken. Utifrån detta kan vi se att organisationen 

till stor del försöker främja gemenskapen och relationen till sin publik främst med hjälp av inslag som 

visar på tacksamhet, och till viss del med inlägg som uppmärksammar av aktuella händelser och 

uppmanar till vidare dialog genom direkta frågor (Lovejoy & Saxton, 2012).  
 
Trots att Friends är en icke-vinstdrivande organisation med stort behov av donationer från sin publik så 

är det endast 12% av inläggen som innehåller inslag av uppmaning till donation eller köp. Även 

marknadsföring av evenemang är en liten kategori med endast 8%. En stor kategori för Friends inlägg 

var istället att uppmana till handling, vilket det fanns inslag av i 23% av alla inlägg. Lovejoy och Saxton 

(2012) menar att denna kategori har ett syfte att få sin publik att göra någonting konkret för 
organisationen för att hjälpa dem att uppnå sina mål, exempelvis genom lobbying och 

opinionsbildning. I Friends fall upptäckte vi att de under undersökningsperioden aldrig tydligt hade 

som syfte att uppmana till exempelvis lobbying eller opinionsbildning, utan istället uppmanade de sin 

publik att själva göra saker för att stoppa och förebygga mobbning genom uppmaningar som till 

exempel “stå upp för varandra”, “sprid nätkärlek” och liknande budskap som på så sätt gynnar 
organisationens syfte. Uppmaningar ses som ett av de viktigaste språkliga verktygen för att stärka 

relationen, uppnå närhet och skapa dialog med sin publik (Herbert & Hjalmarsson, 2012; Ekström & 

Larsson, 2010) vilket vi kan se är en stark kategori för Friends. 
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4.1.2 Engagemang hos publiken 

Tabell 3:3 (se sidan 66) visar hur mycket engagemang de olika inslagen i inläggen har genererat under 

undersökningsperioden. Här visas ett medelvärde på hur många kommentarer, gillningar och delningar 

de olika inläggen har fått, samt en kategori där dessa tre slagits samman (engagemangindex) för att se 
det sammanlagda engagemanget för vardera inslag. Genom att studera tabellen ser vi tydligt att de 

inlägg som syftar till att underhålla och sprida glädje skapar störst engagemang hos publiken i form av 

kommentarer, gillningar och delningar, vilket kan tolkas som att många i publiken följer Friends på 

grund av att underhållas eller glädjas, vilket Heinonen (2011) och De Vries et al., (2012) menar är en av 

de främsta anledningarna till att använda sociala medier. Detta är som tidigare beskrivit också en av de 
största kategorierna för Friends, vilket vi tolkar som att Friends är medvetna om att detta engagerar 

publiken. Eftersom Friends arbete fokuserar på tunga ämnen i samhället kan vi anta att det är en taktik 

de använder för att skapa större uppmärksamhet hos publiken och för att sprida budskapet vidare 

jämfört med om de hade fokuserat mer på tyngre budskap. Inlägg som syftar till att marknadsföra 

evenemang skapar lägst engagemang hos publiken och inlägg med syfte att endast informera om 
organisationen och dess budskap skapar lägst engagemang efter marknadsföring av evenemang, vilket 

motsäger De Vries et al. (2012) som menar att inlägg som är informativa kring en organisation 

genererar mer intresse än de som inte gör det. Cho et al (2014) menar dock att det inte är förvånande 

att publiken inte visar högt engagemang till meddelanden baserade på inlägg som endast innehåller 

information, då denna är en envägsmodell som inte bidrar till någon konversation. Att rena 
informationsmeddelanden genererar lågt engagemang även i Friends fall kan vara en anledning till att 

de anstränger sig för att blanda in andra inslag i inläggen.  
 
Att ställa direkta frågor med syfte att få gensvar ses som en av de viktigaste verktygen för att uppnå 

närhet och dialog med publiken (Herbert & Hjalmarsson, 2012). Cho et al (2014) menar också att 
publiken är mer benägna att kommentera på inlägg som främjar dialog genom frågor. I Friends fall går 

det att utläsa att dessa inlägg med små marginaler genererar tredje mest i kommentarer men inte mycket 

engagemang i övrigt. Att Friends sällan använder sig av frågor kan bero på att det är ett svårt ämne att 

prata om och man bör vara försiktig med vad man frågar för att publiken inte ska tappa förtroende för 

organisationen. Då publiken känner förtoende för organisationens tillförlitlighet och integritet (Morgan 
& Hunt, 1994) tänker vi att detta förtroende kan skadas om Friends skulle välja att ställa allt för 

personliga frågor. Men för att skapa en långvarig relation till publiken är det ändå viktigt att uppmuntra 

till dialog och utifrån tabellen kan vi se ett intresse för just dialog. Därför skulle Friends ändå kunna 

ställa mer öppna frågor för att engagera publiken ytterligare och skapa större möjligheter till dialog. 
 
Saxton och Waters (2014) menar att inlägg som marknadsför event och uppmanar till köp eller 

donationer är minst troliga att ses som positiva och genererar inte engagemang hos publiken. Utifrån 
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tabellen går att utläsa att inlägg som marknadsfört event genererat lågt engagemang, men de inlägg som 

uppmanar till donation är en av de kategorier som skapat mest engagemang hos publiken, speciellt vad 

gäller gillningar, vilket motsäger Saxton och Waters teori om att denna kategori inte ses som positiv. 

Saxton och Waters (2014) menar också att publikt engagemang inte bara kommer från inlägg som är 
menade att skapa dialog utan också inlägg som uppmanar publiken att göra någonting för 

organisationen som exempelvis lobbying och opinionsbildning. Friends använde sig av uppmaningar av 

olika slag, men främst uppmaningar som syftade till att publiken skulle göra saker som gynnade 

organisationens syfte att stoppa mobbning snarare än organisationen själva. Detta var en av de 

kategorier som också genererade mest engagemang från publiken, speciellt i form av delningar.  
 
I tabell 3:4 (se sidan 66) går det att utläsa i hur stor utsträckning inläggen innehåller länkar, text, bild 

och videoklipp. I tabellen går att utläsa att nästan alla inlägg innehåller någon form av text. Vi kan 

också se att Friends till stor del använder sig av bilder till sina texter, vilket Mårtensson (2009) menar är 

positivt i och med att bilden kan hjälpa till att förstärka textens budskap. Bilder kan, förutom att 
förstärka budskapet, även göra inlägget mer levande menar De Vries et al., (2012). De menar också att 

videoklipp klassas som det som gör inlägget mest levande. Utifrån denna tabell kan vi dock se att 

Friends endast använder sig av videoklipp i 6% av inläggen. Friends hänvisar till mer information i form 

av både interna och externa i mer än hälften av de undersökta inläggen. Att länka till mer information 

är enligt Lovejoy och Saxton (2012) viktigt då det erbjuder mottagaren möjlighet att läsa vidare om den 
är intresserad. 
 
Tabell 3:5 (se sidan 66) visar hur mycket engagemang inläggen skapar beroende på om de innehåller 

länkar, text, bild eller videoklipp. Även här visas ett medelvärde på hur många kommentarer, gillningar 

och delningar de olika inläggen fått, samt en kategori där dessa tre slagits samman (engagemangindex) 
för att se det sammanlagda engagemanget för vardera inslag. Utifrån tabellen kan vi se att videoklipp 

genererar väldigt lite engagemang hos publiken, vilket motsäger De Vries et al. (2012), resultat om att 

videoklipp genererar högt engagemang. Att videoklipp genererar lågt engagemang kan bero på att det är 

för ansträngande för mottagarna att titta på en film och att de föredrar att endast se en bild. Friends 

verkar vara medvetna om att videoklipp genererar lågt engagemang då de väldigt sällan använder 
videoklipp i sina inlägg. Däremot visar tabellen att interna länkar skapar ett stort engagemang hos 

publiken främst i form av gillningar, vilket vi tolkar som att meddelanden som hålls relativt korta och 

enkla och låter läsaren själv välja om den vill läsa mer lättare skapar uppmärksamhet hos läsarna 

(Herbert & Hjalmarsson, 2012).  
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4.1.3 Dialog i kommentarsfältet 

I figur 3:6 (se sidan 67) visas en övergripande bild över vilka typer av kommentarer som Friends 

besvarar. I tabellen går att utläsa att Friends främst besvarar kommentarer som innehåller någon form av 

fråga och kommentarer av positiv karaktär. Genom att besvara positiva kommentarer kan man på ett 
smidigt och trevligt sätt förstärka sitt varumärke (Herbert & Hjalmarsson, 2012). 23% av de 

kommentarer som besvaras definieras som övriga kommentarer, varav många innehåller information av 

personlig karaktär, exempelvis kring publikens egna erfarenheter av mobbning. Att inte endast besvara 

kommentarer som innehåller frågor utan även anstränga sig för att bemöta övriga kommentarer tolkar 

vi som att Friends välkomnar samtalskommunikation (Kelleher och Miller, 2006) och är öppen för att 
kommunicera på rent sociala grunder och inte enbart för att man måste.  
 
Slutligen, i tabell 3:7 (se sidan 67), kan man se på vilket sätt organisationen använder tilltal, omtal och 

signatur för att skapa närhet och relation till de intressenter som kommenterat. Genom att studera 

tabellen kan man se att i 94% av fallen besvarar Friends en kommentar med ett personligt tilltal och i 
mer än hälften av gångerna skriver personen från Friends under med sitt eget namn. I ungefär hälften av 

svaren omtalar sig Friends som vi eller oss när de talar om Friends som organisation. Att använda sitt 

personliga namn och ett “vi” eller ”jag”-omtal är något som Hellspong och Ledin (1997) menar är 

positivt då det anser att en personlig kontakt kan få publiken att känna en närmare relation till 

organisationen än om det skulle vara en mer opersonlig ton i svaret. Herbert och Hjalmarsson (2012) 
menar också att genom att använda personliga förnamn från organisationens personal kan skapa ett sätt 

att fortsätta en dialog då man vet att det är samma person man pratar med och att man vet att den 

personen är insatt i fallet.  
 
Att uppmuntra till vidare dialog i svaren visar också på att organisationen vill fortsätta dialogen och 
förstärka relationen ytterligare. Det visade sig dock att Friends endast besvarade 5% av kommentarerna 

med en ny fråga, men i 12% av kommentarerna uppmuntrade de till dialog på annat sätt, exempelvis 

genom att uppmuntra personen till att höra av sig till organisationen personligen via ett annat forum 

eller medium. Detta kan bero på att många av kommentarerna är personliga kring egna erfarenheter om 

mobbning och att Friends anser att det är bättre att prata mer om det på ett annat sätt. 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4.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Här nedan presenteras och analyseras resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen. Här går vi 
igenom varje bild med dess tillhörande kommentarer för sig och analyserar på vilket sätt Friends 

kommunicerar för att skapa relation och engagemang till publiken och hur de bemöter tillhörande 

kommentarer. 

Inlägg 1 

  

Figur 2:1 19 november 2015 Inlägg 1 

Inlägget syftar främst till att informera om och marknadsföra en kommande konferens som Friends 

anordnar. Marknadsföring av evenemang genererar överlag lågt engagemang menar Lovejoy och Saxton 

(2010) vilket man kan se tydligt då detta inlägg inte fått många gillningar och delningar. Att det inte 

skapat mycket engagemang kan också vara för att de riktar sig till en specifik målgrupp, de som arbetar i 

skolan, vilket också innebär att de stänger ute många andra i publiken. Inlägget är till stor del formellt 
skrivet men inleds med en fråga för att fånga uppmärksamheten och få sin publik att fortsätta läsa. Trots 

att det inte är en direkt fråga med syfte att få gensvar så bjuder den in läsaren till ett aktivt samspel och 

har större chans att skapa närhet mellan sändare och mottagare (Herbert & Hjalmarsson, 2012). De 

använder sig även av ett “du”-tilltal och omtalar sig som “vi alla” vilket enligt Hellspong och Ledin 

(1997) fångar in läsaren och inbjuder till dialog, och skapar en gemenskap med den målgrupp inlägget 
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är riktat till. Texten präglas till stor del av logos då det framkommer mycket fakta om konferensen, men 

också till viss del ethos då de tydligt framhäver att det är de som står bakom konferensen. Bilden i 

inlägget visar några ritade glödlampor, varav en är tänd. Om man studerar bilden närmare kan man 

antyda att bakgrunden ska föreställa den svarta tavlan som är vanligt förekommande i skolmiljöer och 
att den tända glödlampan ska symbolisera de idéer och lösningar som konferensen ska komma fram till. 

Att antyda till den svarta tavlan som lätt associeras till skolmiljö istället för att endast ha en bild på en 

glödlampa är ett sätt för Friends att förstärka textens budskap och även Friends övergripande arbete 

inom just skolan. 

Tillhörande kommentarer  

  

Figur 2:2 19 november 2015 Kommentarer 

Den tillhörande kommentaren är positiv till Friends arbete, men har i och med det avslutande 

påståendet en viss negativ ton. Friends besvarar kommentaren med att först tacka för att personen 

tycker att Friends gör ett bra jobb och sedan ett utförligt och formellt svar kring hans fundering. 

Kommentaren innehåller ingen fråga utan ett konstaterande och ändå väljer Friends att svara utförligt 

på kommentaren och även hänvisa till mer information. Detta kopplar vi till de tankar Heide et al. 
(2012) har kring att dialog handlar om att gemensamt skapa betydelse utifrån information och att en 

dialog låter oss ta fram våra egna åsikter samtidigt som vi behöver vara öppna mot det som andra säger. 

Här gjorde Friends en egen tolkning kring kommentaren och svarade med utförlig information för att 

kunna skapa en djupare betydelse i dialogen. Svaret präglas till stor del av logos då personen som svarat 

från Friends använder sig av mycket fakta men till viss del även ethos då de bidrar med information 
kring hur just Friends arbetar med detta. Personen som har svarat från Friends använder sig av ett 

personligt tilltal och en personlig signatur, men i övrigt är svaret väldigt formellt. Kommentaren 

besvaras relativt snabbt med tanke på att kommentaren är gjord under natten och svaret är gjort på 

morgonen.  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Inlägg 2  

  

Figur 2:3 8 november 2015 Inlägg 2 

Inlägget syftar främst till att informera om Friends första kontor utanför Sverige. Friends benämner sig 

själva som “vi” men det finns inget tilltal till publiken. Inlägget är formellt skrivet men har överlag en 
positiv ton där de tydligt uttrycker sin glädje över detta. Genom att använda sig av ordet “jätteglada” 

känns inlägget mer personligt än om de endast skrivit “glada”. Genom att använda ett positivt värdeord 

som detta visar de på starka känslor och har därmed större chans att skapa en reaktion hos publiken 

(Ekström & Larsson, 2010). Inlägget präglas till stor del av logos men förstärks även med visst ethos i 

och med att de nämner deras ambassadör Gabriel Landeskog, som är en känd NHL-spelare i Colorado 
och som många känner igen och kanske även ser upp till. Även i texten under bilden förstärks detta 

ethos genom att de fokuserar på att de är på export till Colorado med hjälp av just Gabriel Landeskog. 

Trots att texten präglas av ethos genom att framhäva Gabriel Landeskog så genererar inte heller detta 

inlägg mycket engagemang från publiken. Detta kan bero på att inlägget är helt och hållet informativt, 

vilket Saxton och Waters (2014) menar genererar lågt engagemang på Facebook. På bilden kan man se 
ett antal personer som står bredvid varandra, vilket bidrar till en känsla av gemenskap, med en skylt 

bakom sig. Alla ser glada ut och med hjälp av informationen i texten drar man kopplingen att bilden är 

tagen vid lanseringen av Friends nya kontor.  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Tillhörande kommentarer  

  

Figur 2:4 8 november 2015 Kommentarer 

Alla kommentarer till inlägget som besvaras av Friends har en positiv ton och har överlag samma sak att 

säga, vilket är lyckönskningar till Friends. Friends besvarar med att ge personliga “tack” till varje 

kommentar. Att besvara positiva kommentarer är ett enkelt sätt att stärka relationen till varje enskild 
intressent och visa att man lyssnar på dem. Svaret till alla kommentarer är anpassade till hur personen 

som kommenterat har skrivit. Exempelvis i de fall där kommentaren innehåller en visuell ikon så 

innehåller även svaret en visuell ikon och i de fall där det inte förekommer en visuell ikon i 

kommentaren så gör det heller inte det i svaret. I första kommentaren där personen skriver “ni är 

fantastiska!” så svarar Friends tillbaka att även hon är fantastisk. Att anpassa svaret på detta sätt kan man 
se som att Friends är engagerade i dialogen och försöker skapa en dialog som liknar en riktig 

konversation där man anpassar sig efter den andres uttryck. Hade man svarat på annat sätt, exempelvis 

genom att endast säga “tack” till den första kommentaren och skrivit “du är fantastisk” till någon av de 

andra hade det kunnat skada relationen snarare än att stärka den då personen som kommenterat inte 

hade fått ett genuint svar tillbaka. Svaren är korta och det är svårt att uttala sig om de retoriska grepp 
som används. Men eftersom svaren visar på tacksamhet och syftar till att framkalla glada känslor, och 

främst genom att besvara den första kommentaren med att hon är ”fantastiskt” vilken vi ser som ett 

värdeladdat ord präglas de av pathos (Ekström & Larsson, 2010). Friends har besvarat kommentarerna 

väldigt snabbt då det endast har gått några minuter mellan kommentaren och svaret, förutom i ett fall 

där svaret dröjde nästan två dygn. I det fallet där kommentaren besvarades sent kan anledningen vara att 
kommentaren gjordes på kvällen medan de andra gjordes på morgonen. 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Inlägg 3 

  

Figur 2:5 8 oktober 2015 Inlägg 3 

Det främsta syftet med inlägget är att uppmana publiken till att köpa produkter från ett företag för att 
Friends ska få bidrag i form av pengar. De använder ett “vi”- omtal när de talar om sig själva som 

organisation, däremot används inget tilltal till publiken. Inlägget är överlag relativt formellt skrivet med 

instruktioner om hur man går tillväga genom en bifogad länk, men med undantag från inledningen av 

inlägget som är mer informellt och lättsamt. Genom att använda ordet “schyssta” skapar Friends en 

personlig känsla som är anpassad till mediet och de använder sig även av ett humoristiskt inslag genom 
uttrycket “trampar vidare”, vilket Kelleher och Miller (2006) menar är positivt när man kommunicerar 

över internet. Eftersom det förekommer många sakliga instruktioner i inlägget klassar vi det främst som 

logos. På bilden kan man se åtta fötter som sitter bredvid varandra och dinglar ovanför marken. 

Förutom att bilden visar på hur strumporna som säljs ser ut så drar den även till sig uppmärksamhet 

med sina färgglada färger. De glada färgerna ger även bilden en viss lekfullhet samtidigt som det ser ut 
som att de sitter ute i solen, vilket också det bidrar till den glädje som bilden vill förmedla. Att bilden 

visar på fyra barn som sitter nära bredvid varandra tillsammans med bildens lekfullhet visar på en 

gemenskap mellan dessa och att de antagligen är vänner med varandra. Detta bidrar till att förankra 

texten på så sätt att man ser hur strumporna ser ut, men det bidrar också till att förstärka Friends 

övergripande värderingar om vänskap och gemenskap. 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Tillhörande kommentarer 

  

Figur 2:6 8 oktober 2015 Kommentarer 

  

Figur 2:7 8 oktober 2015 Kommentarer 

Till detta inlägg har Friends besvarat fem kommentarer. Alla är besvarade av samma person som har 

skrivit under med sitt eget namn. Det finns ett tydligt mönster i dessa kommentarer och innehållet är 
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till största del det samma och alla innehåller även en fråga. Kommentarerna har främst en viss negativ 

ton då intressenterna visar sitt missnöje över att man inte kan köpa strumporna direkt från Friends. 

Även om det finns en negativ ton i kommentarerna svarar Friends positivt och alla svaren är dessutom 

personliga på det sättet att de börjar varje svar med “hej” och den tilltalade personens namn. Att Friends 
anstränger sig för att besvara flera liknande kommentarer istället för att hänvisa till tidigare svar bidrar 

till att alla de intressenter som har klagomål känner sig sedda och hörda vilket är gynnsamt för vidare 

relation (Dekay, 2012). Trots att kommentarerna är till stor del negativa svarar Friends på en av 

kommentarerna med en glad smileygubbe och i två andra skriver de ”kul att du gillar strumporna”. Att 

svara positivt och personligt även på negativa kommentarer kan ses som en taktik för att hantera kritik 
och stärka relationen. I första bilden ser vi att Friends går in och besvarar två av kommentarerna i tråden 

men att vissa intressenter ändå kommenterar negativt efteråt. Där kan man se ytterligare en intressent gå 

in och förklara hur de andra ska gå till väga. Detta kopplar vi till Dekay (2012) och Herbert och 

Hjalmarssons (2012) tankar kring att andra följare ofta agerar försvarare för organisationen och får 

andra följare att sluta kommentera kritiskt. I det tredje och fjärde svaret från Friends svarar de på 
frågorna angående varför strumporna inte säljs separat, men avslutar också svaren med att de tackar och 

tar med sig feedbacken. Detta går att koppla till Falkheimer och Heide (2007) tankar om symmetrisk 

kommunikation, som innebär att kommunikation ska ses som en dialog mellan två jämlika parter där 

båda försöker förstå varandras argument och kan tänka sig att ändra sin ursprungliga utgångspunkt, och 

där målet är att uppnå en “win-win”-position mellan organisationens och publikens intressen. Alla 
kommentarer besvaras inom mindre än en halvtimme av Friends och präglas till stor del av logos då de 

innehåller fakta kring proceduren och även hänvisar till mer information 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Inlägg 4

  
Figur 2:8 5 oktober 2015 Inlägg 4 

Inlägget syftar till att informera om ett nystartat program men även en uppmaning att kolla på 
programmet. De använder sig av ett direkt tilltal till sin publik men omtalar sig själva som Friends. Att 

de omtalar sig med organisationens namn ger ett opersonligt intryck, men förstärker samtidigt deras 

egna trovärdighet då de lyfter fram organisationen och vad den står för. Man kan se att de försöker 

skapa en öppen dialog då de avslutar inlägget med en fråga riktad direkt till publiken. Att Friends aktivt 

söker en dialog genom en öppen fråga i slutet av inlägget menar Saxton och Waters (2014) bidrar till 
större chans att de också upplever ett dialogiskt resultat. Texten i inlägget hålls till största del saklig och 

innehåller mycket fakta, vilket innebär att det präglas till stor del av logos. Friends förstärker texten 

ytterligare med ethos då de väljer att nämna den forskare som medverkar i serien och som även Friends 

har ett samarbete med. Bilden till inlägget hjälper också till att förstärka det ethos som finns i texten då 

bilden föreställer Morgan Alling, som är en känd profil i Sverige och som är en förkämpe för mobbning 
vilket säkerligen många i publiken kan identifiera sig med. Vi tolkar det som att han befinner sig i en 

skolmiljö då vi får uppfattningen av att det är unga människor som rör sig runt honom och trappan han 

sitter i är vanligt förekommande i skolmiljöer. Även i denna bild förstärks textens budskap och man 

associerar det även med Friends egna arbete kring skolan. Till bilden finns också en bildtext där 

meningen “mobbning handlar inte om onda barn - utan om onda mönster” förekommer. Att använda 
sig av orden “onda barn” bidrar till att innehållet även består av pathos då meningen framkallar starka 

känslor hos läsaren Att sedan direkt efter skriva att det handlar om ”onda mönster” bidrar till att 
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inlägget även innehåller logos, eftersom det vädjar till läsarens logiska förnuft. 
 
Tillhörande kommentarer 

  

Figur 2:9 5 oktober 2015 Kommentarer 

  
Figur 2:10 5 oktober 2015 Kommentarer 

I den första kommentaren delar en person med sig av egna erfarenheter och funderingar. Hon ställer 
inte tydligt en fråga men Friends går ändå in och besvarar kommentaren och de funderingar hon 

uttrycker. Friends besvarar personens funderingar med ett formellt svar som till stor del präglas av logos 

då Friends använder sig av logiska argument i svaret. Friends avslutar däremot svaret väldigt personligt 

och tackar för kommentaren. Att Friends ger bekräftelse till personen som kommenterat genom att 

besvara kommentaren och även skriva att det är skönt att hon mår bättre dag visar på empati från 
Friends håll, vilket Kent och Taylor (2002) menar är viktigt för en lyckad dialog. I det här fallet kan 
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man se att relationen mellan Friends och intressenten förstärks då personen som kommenterade svarar 

och tackar Friends svar. Det som ännu tydligare förstärker relationen är då Friends återigen går in och 

besvarar samma person, även om det egentligen inte finns någon tydlig anledning att besvara den. 

Slutligen är det även en utomstående person som går in och visar sitt stöd till den första kommentaren 
där Friends inte svarar vilket går att koppla till Theaker och Yaxley (2013) tankar om att det är viktigt 

att låta publiken etablera relationer med varandra och på så sätt skapa en gemenskap med varandra. 

Man kan tydligt se att dessa svar till största del präglas pathos då de syftar till att framkalla glada känslor 

hos intressenten. Den andra kommentaren som Friends besvarar är mer en konkret fråga. Svaret är 

väldigt formellt och präglas främst av logos då de kommer med mycket fakta angående ämnet och de är 
neutrala i ordvalen. Tilltalet är däremot personligt, vilket även signaturen från Friends svarsperson är. 

Alla kommentarerna besvaras samma dag som de är gjorda. 

 
Inlägg 5 

  

Figur 2:11 1 oktober 2015 Inlägg 5 

Syftet med detta inlägg är att uppmana publiken att på egen hand förebygga mobbning, utanförskap, 

kränkningar och elaka kommentarer genom att ta avstånd från det, vilket de väldigt tydligt förmedlar i 
texten. Genom att avsluta texten med meningen “tillsammans kan vi göra skillnad!” så omtalar man den 

gemenskap som finns mellan organisationen och publiken genom att använda ordet “vi” och 

“tillsammans”. Herbert och Hjalmarsson (2012) förklarar att när organisationer använder ordet “vi” och 

anspelar på både organisationen och publiken så skapar de en större chans att skapa relationer till sin 
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publik då det ger en känsla av gemenskap. Då hela inlägget bygger på olika värdeord så bidrar den till 

att väcka känslor och en stark vilja att bidra till ett bättre samhället. Att uppmana publiken till att bidra 

till ett bättre samhälle på det här sättet kopplar vi till Sherblom och Green-Hamanns (2013) tankar om 

att man skapar sig en egen identitet genom att engagera sig i olika saker på sociala medier. Många som 
följer Friends på Facebook identifierar sig med stor sannolikhet med Friends värderingar och genom att 

lägga upp ett sådant här inlägg ger man publiken möjlighet att visa på att man identifierar sig med dessa 

genom att de kan dela och gilla bilden. 
 
I och med att inlägget vädjar till publikens känslor så präglas det helt av pathos. Genom att titta på 
antalet gillningar och delningar inlägget har fått kan man se att de till stor del lyckats med sitt syfte, att 

skapa en gemenskap hos publiken och engagera dem. Även om budskapet i sig kan kännas självklart för 

många att stödja antar vi att många har gillat och delat inlägget vidare tack vare att man sett andra har 

gjort det. Detta är ett starkt budskap som berör många och vi kan då tänka att om man ser många i sin 

omgivning som gillar och delar inlägget så känner man att man är en del av majoriteten och på så sätt 
själv gillar och delar inlägget (Strömbäck, 2004). Bilden till inlägget uttrycker samma sak som texten, 

men på ett annat sätt. I bilden ser man ett ark med texten “Nej till mobbning på”. När vi analyserar 

bilden kan man se att det texten är skriven på kan liknas vid ett plakat som används i demonstrationer, 

vilket förstärker budskapet de vill förmedla och kan bidra till att mottagaren verkligen tar till sig 

budskapet och engagerar sig som ”en del av protesten”. Att bilden är i en svartvit ton gör även det att 
budskapet känns djupare och starkare i och med att det ger en rå och kall känsla, vilket man kan 

förknippa med mobbning och utanförskap. Här kan vi tydligt se ett känsloväckande budskap i texten 

med en känsloväckande bild till, vilket Mårtensson (2009) menar är ett verktyg för att väcka 

engagemang hos publiken. 
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Tillhörande kommentarer  

  

Figur 2:12 1 oktober 2015 Kommentarer 

  
Figur 2:13 1 oktober 2015 Kommentarer 

Till det här inlägget besvaras tre kommentarer av Friends. Den första kommentaren består till största del 

av en negativ ton och kritik mot Friends. Friends besvarar på ett personligt men generellt sätt och 
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förklarar tydligt var de står i den frågan som tas upp. Svaret präglas till största del av logos då de 

använder många sakliga argument. De avslutar med att de tackar för dennes synpunkter och den som 

svarar skriver under med sitt namn. Om Friends inte hade svarat på denna kommentaren hade det 

riskerat att skada förtroendet hos personen som kommenterat (Waters et al, 2009). Efter att Friends har 
svarat går några andra utomstående in och fortsätter dialogen på egen hand. Slutligen är det även en 

utomstående person som går in och visar sitt stöd till den första kommentaren vilket även här går att 

koppla till Theaker och Yaxley (2013) tankar om att att låta publiken etablera relationer med varandra. 

Vi kopplar det även till Jenkins (2012) tankar om kollektiv intelligens, som innebär att man skapar 

gemenskap med andra medlemmar och diskuterar kring egna kunskaper, vilket tydligt syns här. Den 
andra kommentaren som besvaras har överlag en negativ ton, men är positiv gentemot Friends arbete. 

Friends besvarar kommentaren med en positiv ton och tackar för kommentaren. Svaret är direkt riktat 

till personen då tilltalet är personligt, även den som svarar skriver under med sitt namn. Detta svar 

präglas främst av pathos då det förekommer vissa värdeladdade ord som ”dina kloka ord” och syftar till 

att glädja personen. Den tredje kommentaren är också personlig och av egna erfarenheter. Svaret från 
Friends är personligt till den som kommenterat, men i och med att kommentaren är så pass personlig så 

hänvisar Friends till var man kan vända sig med dessa problem. Även detta svar innehåller till viss del 

pathos men även logos då de använder sig av viss fakta i svaret. Två av Friends svar görs inom en kort 

tid, medan ett av dem besvaras dagen efter.  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Inlägg 6 

  

Figur 2:14 9 september 2015 Inlägg 6 

Inlägget består av en uppmaning om att man ska stå upp och ta hand om varandra. Att hålla inlägget 
kort och lättsamt är positivt för att få publikens uppmärksamhet och på så sätt skapa engagemang hos 

dem. Inlägget präglas till största del av pathos då det bygger på att framhäva positiva känslor. De 

använder sig av ett personligt tilltal och en personlig ton genom att språket är lättsamt och de vänder sig 

direkt till personen genom att använda ordet “du” istället för “ni”, vilket Herbert och Hjalmarsson 

(2012) förklarar är att föredra då läsarna känner sig tilltalade som individer och inte som kollektiv. 
Precis som i förra inlägget så säger bilden och texten i princip samma sak och även här kan vi anta att 

det är bilden som drar till sig uppmärksamheten. Däremot skiljer sig bilderna väldigt mycket åt. På den 

här bilden står det “Ta hand om varandra” med ett snirkligt typsnitt. Detta ger en mer trevlig och mjuk 

känsla. Budskapet är enkelt och tilltalande och tillsammans med det snirkliga typsnittet och den 

färgglada bakgrunden blir det en fin bild. I hörnet av bilden ser man även Friends egna logga. Vi 
associerar denna typ av bild till budskap som “fånga dagen” och liknande bilder som har fina typsnitt 

och trevliga budskap vilket är vanligt att gilla och dela på just sociala medier, vilket kan vara en stor 

anledning till varför just denna bild har fått så pass många gillningar och delningar. Genom att också ha 

med sin logga nere i hörnet på bilden är detta ett lätt sätt att sprida organisationens namn och budskap 

vidare till fler och på så sätt skapa nya relationer. 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Tillhörande kommentarer 

  

Figur 2:15 9 september 2015 Kommentarer 

Den första kommentaren som besvaras har en väldigt positiv ton till Friends arbete. Det är en hyllning 

till Friends som organisation och flera visuella ikoner. Friends uppmärksammar kommentaren snabbt 
med en lika positiv ton och tackar för kommentaren. Svaret är personligt och präglas främst av pathos 

med en personlig signatur och direkt tilltal och anpassat till personen som kommenterat då även svaret 

innehåller en visuell ikon i form av ett hjärta. Att ge snabb feedback bidrar till en mer personlig ton 

(Kelleher & Miller, 2006) och genom att använda sig av en visuell ikon i form av ett hjärta förstärker 

Friends ytterligare den personliga ton man vill förmedla (Herbert & Hjalmarsson, 2012). Den andra 
kommentaren är en fråga direkt till Friends. Den besvaras personligt till den som kommenterat och är 

överlag informellt och personligt skriven. Svaret präglas främst av logos då Friends kommer med förslag 

på lösningar och bidrar med fakta. Friends ställer även ställer en fråga i slutet vilket kan antyda till att 

Friends verkligen vill hjälpa till och att de är ett sätt att visa på fortsatt dialog. Denna kommentar 

besvarades först fyra dagar efter att den gjorts. 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Inlägg 7 

  

Figur 2:16 21 augusti 2015 Inlägg 7 

Det här inlägget påminner till stor del om det ovan. Även här är inlägget kort och lättsamt och har som 

syfte att uppmana till ett bättre samhälle. Tilltalet är tydligt då Friends använder ett direkt “du”-tilltal. 

Inlägget är informellt skrivet och har överlag en positiv ton. Precis som inlägget ovan så består även den 
här bilden av en text med fina färger och ett enkelt budskap. Liksom föregående inlägg präglas även 

detta inlägget av pathos då inlägget ger en trevlig känsla som vädjar till mottagarens känslor genom 

exempelvis värdeladdade ord som ”ensam”. Detta inlägg har också skapat lika mycket engagemang vad 

gäller gillningar och delningar som det föregående inlägget. Vi tänker oss att även det här budskapet är 

något som många i publiken identifierar sig med och att det på ett enkelt sätt visar och förstärker ens 
identitet (Sherblom & Green-Hamann, 2013) när man delar och gillar det.  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Tillhörande kommentarer 

  
Figur 2:17 21 augusti 2015 Kommentarer 

  
Figur 2:18 21 augusti 2015 Kommentarer 

Till detta inlägg ha tre kommentarer besvarats av Friends. Den första kommentaren är tydligt kopplat 

till vad inlägget syftar till, nämligen att uppmärksamma andra människor. Personen som kommenterat 

berättar vad den brukar göra för att få andra att bli glada, vilket besvaras av Friends på ett väldigt 
personligt och positivt sätt som präglas av pathos. Den andra kommentaren är en fråga som Friends 

besvarar med ett ganska långt svar. Frågan handlar om hur man ska göra för att inleda ett samtal. Svaret 

är väldigt personligt då det både har ett personligt tilltal, men också att den som svarar från Friends 

använder sig av “jag” vilket skapar större närhet till den enskilda intressenten. Svaret innehåller några 

konkreta tips vilket gör att det till stor del innehåller logos, men avslutas med en fråga som tydligt är 
riktat till de andra intressenterna och som bjuder in till en fortsatt dialog. En utomstående har plockat 

upp detta och ger i en kommentar förslag på hur man kan inleda ett samtal. Precis som Isaacs (2008) 

förklarar så kan dialog ses som en konversation där människor tänker tillsammans. Med det menar han 

att syftet med dialog inte är att övertala någon annan utan att tillsammans komma fram till en slutsats, 
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vilket man tydligt kan se i detta exempel där Friends inte tar på sig rollen som den som har svaret utan 

bjuder in andra att ge förslag. Den tredje kommentaren som besvaras av Friends är även det en fråga, 

men som är mer riktad till Friends för att få rådgivning. Svaret är personligt på det sättet att personens 

namn används, men de ger inget konkret svar utan hänvisar personen vidare till att höra av sig privat till 
Friends så att de kan svara på frågan. I svaret lämnas även kontaktuppgifter till Friends vilket gör att det 

innehåller främst logos. Alla svaren från Friends innehåller personliga tilltal och avslutas med en 

personlig signatur från den som har besvarat frågan. De besvarar även kommentarerna under samma 

dag. 
 
Inlägg 8 

  

Figur 2:19 26 juni 2015 Inlägg 8 

Det här inlägget har som syfte att tacka alla Friends Facebook-följare. Lovejoy och Saxton (2012) menar 

att organisationer främjar relationer och bygger gemenskap genom att visa på tacksamhet gentemot 

publiken, vilket man tydligt kan se exempel på i detta inlägg. Friends tackar för allas stöd, alla fina ord 

och för att de vill vara med och skapa förändring. De tackar också för alla peppande ord till varandra, 

vilket även det kan kopplas till Theaker och Yaxley (2013) tankar om att organisationer bör låta 
publiken etablera relationer med varandra för att skapa en gemenskap. De använder starka ord som att 

alla är “fantastiska” och inlägget har ett väldigt personligt tilltal. Även om Herbert och Hjalmarsson 

(2012) menar att det är att föredra att tilltala publiken som ”du” och inte som ”ni” så är det ändå att 

föredra i detta fall då man värnar om den gemenskap som finns på sidan och inte endast de enskilda 
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individerna. Även i detta inlägg avslutar Friends texten med meningen “tillsammans gör vi skillnad!”. 

De framhäver även hur många som följer dem och att det är en siffra de är stolta över. Inlägget präglas 

till stor del av pathos då de använder känsloladdade värdeord som vädjar till publikens känslor. De lyfter 

fram alla följare som att de alla är med och bidrar i kampen mot mobbning, vilket även bilden till 
texten förstärker. Bilden föreställer antalet följare i siffror och texten “mot mobbning” vilket verkligen 

förtydligar att Friends uppskattar allas hjälp och stöd och visar tydligt på att alla i publiken är en del av 

gemenskapen och arbetet mot mobbning. 

Tillhörande kommentarer 

  

Figur 2:20 26 juni 2015 Kommentarer 

Till detta inlägg besvaras två kommentarer. Den första är en hyllning till Friends arbete, men också en 

berättelse från egna erfarenheter av mobbning. Det finns inga direkta frågor eller funderingar, men 

tonen är överlag ganska negativ i och med kommentarens innehåll. Svaret från Friends är personligt 

riktat till den som kommenterat och visar på tacksamhet och uppskattning att personen valt att dela 
med sig. Genom att skriva “jag beklagar att du har egna erfarenheter” gör att svaret blir personligt vilket 

bidrar till en mer dialogisk kommunikation mellan två personer. Att även använda sig av värdeord som 

“starkt och modigt av dig” i svaret förstärker Friends den personliga kontakten ytterligare och ger 

känslan att person en verkligen menar det den skriver. Hellspong och Ledin (1997) förklarar att man 

genom att använda olika värdeord kan bekräfta den samhörighet som finns mellan deltagarna. I detta 
fall tolkar vi det som att Friends vill stärka gemenskapen genom att uppmärksamma personen som 

kommenterat att denne också är med i kampen mot mobbning. Personen som fick sin kommentar 

besvarad kommenterar igen genom att tacka personen som svarade med ett hjärta vilket kan tydas som 

att relationen mellan organisationen och personen har stärkts. Den andra kommentaren som besvaras är 

ett rent tack till Friends. Personen tackar Friends för att de finns och Friends svarar personligt tillbaka 
genom att tacka för att personen finns. Svaret är direkt till personen som skrev, däremot finns ingen 

avsändare förutom att det är skrivet från Friends konto. Båda svaren svaret bygger på personens känslor 
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och därmed präglas de båda av pathos. Båda svaren från Friends görs under samma dag som de fick 

kommentarerna.  

Inlägg 9 

  

Figur 2:21 8 juni 2015 Inlägg 9 

Inlägget har som syfte att informera om lediga tjänster hos Friends samt en uppmaning att söka dessa 

om man är intresserad. Friends inleder inlägget med en fråga, men som inte har som syfte att 

uppmuntra till gensvar i kommentarsfältet. Att inleda med en fråga kan dock vara ett sätt att skapa 

intresse och fånga uppmärksamheten hos publiken. Även tilltalet är tydligt riktat till den som läser det. I 

övrigt är det ett formellt och informativt inlägg, vilket kan vara anledningen till att det inte skapat 
speciellt stort engagemang vad gäller gillningar och delningar. Till inlägget finns det en länk, men där 

bilden inte är synlig vilket förmodligen är på grund av att länken inte är tillgänglig längre. Därför kan 

man i det här fallet inte dra några slutsatser om huruvida bild och text samarbetar. 
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Tillhörande kommentarer 

  

Figur 2:22 8 juni 2015 Kommentarer 

  
Figur 2:23 8 juni 2015 Kommentarer 

Friends besvarar fyra kommentarer till det här inlägget. Den första kommentaren är en fråga som är 

relaterad till inlägget. Personen undrar om man kan hjälpa till på något sätt utan att vara anställd hos 

Friends. Friends svarar med en positiv ton direkt till personen som frågat. Friends tackar för att 

personen visat intresse att vilja vara med och bidra och ger förslag på att man bland annat kan bli 
månadsgivare och bifogar också en länk till Friends hemsida. Den andra kommentaren har en mer 

negativ ton. Den är också relaterad till inlägget och handlar om att personen i fråga har problem när 

den ska söka jobbet. Friends svarar direkt till personen och beklagar problemet. Friends erbjuder även 

att personen kan höra av sig direkt till undertecknad och att de ska försöka lösa problemet därifrån. 

Personen som kommenterade svarar igen i kommentarsfältet och undrar om det går att ringa. Denna 
kommentar har däremot inte fått något svar av Friends i kommentarsfältet. De två andra 

kommentarerna är näst intill identiska och även de relaterade direkt till inlägget. Båda undrar var den 

geografiska platsen är för dessa arbetsplatser är. Även om de båda kommentarerna ställer samma fråga 

har de fått ett varsitt personligt svar. Svaren är även de näst intill identiska, men är ändå skrivna till var 
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och en. Båda svaren innehåller även en visuell ikon i form av en glad gubbe samt en signatur av 

personen som svarat. Svaren präglas alla av logos då de innehåller information och är neutrala i 

ordvalen. Svaren är gjorda kort tid efter kommentarerna varav en kommentar även är besvarad sent på 

kvällen.    

 
Inlägg 10 

  

Figur 2:24 28 maj 2015 Inlägg 10 

Inläggets främsta syfte är att informera om en kommande lansering av “Alfons vänskapslåda”. Det finns 

inget speciellt tilltal utan inlägget är riktat till “förskolor som vill jobba för en trygg förskola”. Friends 

omtalar sig själva som Friends, vilket ger inlägget en mer formell ton och samtidigt en aning ethos. För 

övrigt präglas det främst av logos då det innehåller fakta kring lådan och även erbjuder läsaren att läsa 

mer med hjälp av en länk. Här kan vi se vissa värdeord som gör inlägget mer personligt, som att de 
använder ordet ”spännande” vilket skapar en nyfikenhet kring ämnet. Att de väljer att ha med ordet 

”trygg” i meningen om förskolor så förstärker de även vad de själva står för samtidigt som det kan vara 

ett sätt att få fler att vilja köpa lådan. Bilden till inlägget föreställer Alfons och Milla som sitter på ett 

golv och leker. Runt omkring dem finns det en massa leksaker utspridda, vilket ger associationer till en 

förskola och hur det kan se ut när barn leker. Ansiktsuttrycken på Alfons och Milla ser lugna ut, vilket 
man kan tänka sig symboliserar den trygghet vänskapslådan ska ge. Att det är två personer på bilden ger 
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också känslan av en gemenskap och att de verkar trivas med varandra. Den känslan skulle inte bli 

densamma om det endast var en bild på bara Alfons.   

 
Tillhörande kommentarer 

  

Figur 2:25 28 maj 2015 Kommentarer 

Till det här inlägget har Friends svarat på två kommentarer. Den första kommentaren visar sin 

uppskattning till Friends, men lämnar även en antydan till uppmaning att man måste jobba mot 

mobbning även på fritiden. Friends håller med personen i sitt svar och förtydligar att det även finns 
material i lådan som är menad att arbeta med tillsammans med föräldrar. Svaret är positivt och förstärks 

av en visuell ikon. Den andra kommentaren visar även den sin positiva inställning till Friends och deras 

arbete. Däremot ställer sig personen frågande till hur Friends ser på hur könsstereotyperna har 

framställts i Alfons, hur de ser ut i den här lådan och hur Friends ska jobba med detta i projektet. 

Friends svar präglas av logos då de tar upp många logiska argument. Det är däremot personligt skrivet 
och innehåller även en fråga som öppnar upp för vidare dialog. I slutet av svaret bifogas en länk där de 

hänvisar till att läsa vidare om frågan. Svaret avslutas med en personlig signatur från svarspersonen från 

Friends. I och med att personen som kommenterat skriver att Friends gör ett toppenjobb kunde man 

från Friends håll ha uppmärksammat detta genom att skriva “tack” eller liknande för att kommunicera 

mer likt en riktig dialog och visat att man verkligen lyssnat på personen. Den senaste kommentaren 
besvaras under samma dag som kommentaren skrevs, medan den första besvaras dagen efter.   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5. Diskussion och slutsats 
I den här delen presenteras slutsatserna av vår undersökning och diskuteras utifrån våra frågeställningar. 

Sedan diskuterar vi kring studiens validitet och reliabilitet. Slutligen ger vi förslag till framtida forskning. 

5.1 Svaret på våra frågeställningar 
5.1.1 Hur kommunicerar Friends för att skapa engagemang och relation hos sin 

publik? 

Enbart det faktum att Friends finns på Facebook, och dessutom uppdaterar frekvent, visar på att de är 
villiga att försöka skapa en relation till sin publik. Att sprida information kring organisationen och dess 

budskap är en stor och viktig del för alla organisationer och även Friends gör det på sin Facebook-sida i 

ganska stor utsträckning. Men man kan också se att Friends inte enbart använder sin Facebook som 

ytterligare en informationskanal utan att innehållet av det de publicerar går under många olika 

kategorier, där underhållning och att sprida glädje, visa på tacksamhet gentemot publiken och 
uppmaningar av olika slag får stort utrymme. Att inte bara fokusera på information och 

envägskommunikation utan använda olika typer av meddelanden är viktigt enligt Lovejoy och Saxton 

(2012) för att involvera och engagera publiken på olika sätt, vilket vi kan se att Friends åstadkommer.  
 
Ledingham (2006) menar att ett sätt att skapa och bibehålla relationer mellan en organisation och dess 
publiker är genom tvåvägskommunikation som utvecklas kring gemensamma intressen och mål. Vi 

kunde se att Friends inte använder sig av många öppna frågor riktade till publiken i inläggen, vilket ses 

som en av de viktigaste verktygen för att skapa dialog (Saxton & Waters, 2014; Cho et al, 2014; 

Ekström & Larsson, 2010). Detta kan bero på att Friends arbete fokuserar på mobbning vilket ses som 

ett ämne som är känsligt att prata om för många. Men utifrån vår undersökning kunde vi se att de 
inlägg där det förekom frågor riktade till publiken genererade tredje mest i engagemang från publiken i 

form av att kommentera. Detta antyder att publiken är benägna att kommentera på inlägg som ställer 

öppna frågor. Därför anser vi att det är möjligt för Friends att ställa mer öppna frågor kring ämnet för 

att skapa större engagemang hos publiken och på sätt ha större möjlighet att föra dialog med dem. 
 
Vi kunde se en tydlig antydan till att Friends uppmanar till handling av olika slag, speciellt vad gäller att 

uppmana publiken till att själva gå ut i samhället och arbeta för att förebygga mobbning. Detta skapade  

stort engagemang hos publiken, speciellt i form av delningar, vilket överensstämmer med De Vries et al. 

(2012) och Saxton och Waters (2014) resultat kring detta. Att uppmaningar skapar stort engagemang 

hos publiken kan kopplas till att många i publiken identifierar sig med Friends värderingar och vill 
bidra till ett bättre samhälle och därmed delar budskapet vidare till sin egen sociala grupp. Friends 

använder också Facebook-sidan till stor del för att visa på tacksamhet gentemot publiken vilket vi tolkar 
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som att de aktivt försöker värna om den gemenskap som finns på sidan. Utifrån den kvantitativa 

innehållsanalysen såg vi att Friends uppdaterar många inlägg som syftar till att underhålla och sprida 

glädje, vilket också var den kategori som skapade störst engagemang hos publiken, och utifrån den 

kvalitativa innehållsanalysen kunde vi också se att många av inläggen och bilderna var lättsamma och 
glädjande. Att bryta ner ett svårt och tungt ämne som mobbning i mer lättsamma och uppmuntrande 

budskap antar vi är en relationsskapande taktik från Friends sida för att också öka engagemanget. Ett 

oväntat resultat var att inlägg som uppmanade till donation eller köp skapade stort engagemang i form 

av gillningar, vilket motsäger Saxton och Waters (2014) resultat kring detta. 
 
Utifrån den kvalitativa innehållsanalysen såg vi att tonen i inläggen skiftar beroende vilken typ av inlägg 

det är. I de mer informativa inläggen har Friends överlag en formell ton, men genom att ofta använda 

olika värdeord som ”jätteglada” och liknande samt retoriska frågor skapar man en mer personlig och 

positiv ton som är anpassad till mediet. Vi upptäckte även att i många av de mer informativa inläggen 

användes mer ethos och logos än pathos, vilket kan vara ett sätt för Friends att skapa förtroende och 
bygga upp en trovärdighet kring dem själva och ämnet. I de inlägg som uppmanar publiken att göra 

saker eller visar på tacksamhet kan man däremot se en mer informell och personlig ton, som präglas mer 

av pathos då de syftar till att framkalla någon form av känsla hos mottagaren, vilket vi också kunde se 

skapade stort engagemang hos publiken. De flesta inläggen innehåller personliga tilltal och omtal vilket 

också på så sätt gör dem mer personliga. I många av inläggen omtalar Friends även sig själva och 
publiken som ”tillsammans kan vi”, ”vi alla” och liknande vilket bidrar till en större chans att skapa 

relationer till sin publik då det ger en känsla av gemenskap enligt Herbert och Hjalmarsson (2012). 
 
Något som vi tydligt kunde se i den kvantitativa analysen var att Friends ofta använder sig av bilder och 

länkar i sina inlägg. I den kvalitativa analysen upptäckte vi att många av bilderna i inläggen förstärker 
textens budskap, men också Friends övergripande värderingar som handlar om skolan och gemenskap 

vilket vi kopplar till Nolans (2015) tankar om att man alltid ska utgå från verksamhetens värden när 

man uppdaterar på sociala medier. Vi upptäckte också att bilderna som tillhörde de inlägg som var 

uppmanande ofta var utformade med någon färgglad bakgrund och ett kort och trevligt budskap som 

”ta hand om varandra”. I just den bilden använde sig Friends av ett visst snirkligt typsnitt mot en 
färgglad bakgrund där texten fick mycket utrymme och synlighet. Vi associerade denna typ av bild med 

andra liknande budskap som till exempel ”fånga dagen” som vi utifrån egna erfarenheter har sett gillas 

och delas mycket på just sociala medier, och kan utifrån det tolka det som att det är en taktik från 

Friends sida att sprida organisationens budskap vidare och skapa nya relationer. Friends använder sig 

väldigt sällan av videoklipp och utifrån vår undersökning kan vi också se att inlägg med videoklipp 
genererar lågt engagemang hos publiken, vilket motsäger De Vries et al. (2012) teori om att videoklipp 

genererar hög engagemang. Länkar till den egna hemsidan visade sig däremot generera högt 
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engagemang hos publiken vilket vi tolkar som att meddelanden som hålls relativt korta och enkla och 

låter läsaren själv välja om den vill läsa mer lättare skapar uppmärksamhet hos läsarna (Herbert & 

Hjalmarsson, 2012). 

5.1.2 Hur hanterar Friends dialogen som uppstår i kommentarsfälten? 

Friends bemöter olika typer av kommentarer i kommentarsfältet. De bemöter främst kommentarer som 

innehåller frågor och positiva kommentarer, men också många övriga kommentarer varav många 

innehåller information kring egna erfarenheter av ämnet. Att bemöta olika typer av kommentarer och 

inte endast de kommentarer som kräver ett svar visar på en personlig ton enligt Kelleher och Miller 
(2006) då man välkomnar dialog av olika slag. Friends använder personligt tilltal i form av att skriva 

”Hej” och sedan personens namn i nästan alla svar samt att den personen som svarar väldigt ofta skriver 

under med sitt egna namn, vilket bidrar till större chans att skapa en dialog då intressenten vet vem den 

talar med.  
 
Svaren speglar i många fall hur kommentaren är gjord vilket vi tolkar som att Friends försöker efterlikna 

den samtalskommunikation som förekommer i verkligheten, vilket Kelleher och Miller (2006) menar 

också visar på den personliga ton som är att föredra på sociala medier. Om en kommentar är tacksam 

och positiv mot Friends arbete så bemöter Friends kommentaren på samma positiva sätt. Även vad 

gäller visuella ikoner så används de främst i fall där även den som har kommenterat har använt det. Är 
kommentaren mer kritisk eller negativ är svaret ofta mer formellt, beroende på vad det handlar om. 

Men svaren är alltid personliga och riktade direkt till den som har kommenterar. Friends är också 

väldigt skickliga på att plocka upp specifika saker som kommentaren innehåller. Detta kan visa sig i till 

exempel kommentarer som innehåller egna erfarenheter av mobbning. I dessa fall är Friends noga med 

att tacka för att de vill dela med sig och att det aldrig är den som blir mobbades fel. Vi har också sett att 
Friends i vissa fall besvarar kommentarer som egentligen inte kräver ett svar, vilket ger den som 

kommenterat en bekräftelse på att den är sedd och att dennas röst är viktig. Vi tolkar det också som att 

Friends vill skapa en trygghet på sidan genom att besvara kommentarer av personlig karaktär, så att de 

som känner att behov av att tala om det vågar kommentera då de vet att de kommer få ett personligt 

och upplyftande svar från Friends. Svaren präglas till största del av logos då Friends bidrar med mycket 
information till de som kommenterar. Många av svaren innehåller även mycket pathos då man syftar till 

att väcka positiva känslor hos intressenten genom att referera till intressenten som exempelvis ”modig”, 

”stark” och ”fantastisk”.  
 
Vi upptäckte att Jenkins (2012) tankar om kollektiv intelligens gick att applicera på dialogen som 
föregick i kommentarsfältet mellan publiken till viss del. Kollektiv intelligens innebär att man skapar en 
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typ av gemenskap med andra medlemmar inom samma intresseområde samtidigt som man delar med 

sig av sin kunskap, vilket vi upptäckte i ett av fallen vi analyserade. I Friends fall upptäckte vi dock att 

vissa också delar med sig av egna erfarenheter och diskuterar kring detta och på så sätt skapar en 

gemenskap med varandra som Friends både uppmärksammar och uppmuntrar genom att både bemöta 
många av dessa kommentarer på ett personligt sätt men också låta andra i publiken gå in och diskutera 

kring det. Detta kopplar vi till Theaker och Yaxley (2013) tankar om att organisationer bör låta 

publiken etablera relationer med varandra för att skapa en gemenskap på sidan. 

5.2 Validitet och reliabilitet 
Vi anser att studien har hög validitet då vi har undersökt det vi syftat att undersöka – hur Friends 

kommunicerar för att skapa engagemang och relation samt hur de hanterar dialogen i 

kommentarsfältet. Vi har utifrån den kvantitativa undersökningen sett vissa antydningar till hur 

kommunikationen över Facebook ser ut och på vilket sätt den engagerar publiken. Vår studie är dock 
förhållandevis liten då den endast sträcker sig över sju månader vilket innefattade 89 inlägg publicerade 

av organisationen själva under den perioden. Detta ger oss därför en antydan till hur 

problemställningen ser ut i nuläget och kan därför skifta över tid. Hade man istället undersökt hur det 

ser ut överlag hade det varit gynnsamt att undersöka ett större urval av inlägg. Någonting som har 

försvårat undersökningen är att det kan finnas många olika anledningar till vad som skapar engagemang 
hos publiken vilket gör att vår undersökning endast ger en indikation på hur och varför engagemang 

skapas. Vi anser att studien har hög reliabilitet då syftet har undersökts på ett tillförlitligt sätt. Den 

kvantitativa innehållsanalysen är utförd med tydliga kodscheman och urvalet till den kvalitativa 

innehållsanalysen har valts ut slumpmässigt för att få en så representativ bild som möjligt av 

populationen, och även den undersökts med tydliga observationsguider som grund. 

 
5.3 Förslag till framtida forskning 
Under studiens gång har vi insett att det fattas en del forskning kring hur publiker till icke-

vinstdrivande organisationer tänker och tycker kring deras Facebook-sidor och de inlägg som publiceras 

och vad de önskar få ut av att följa icke-vinstdrivande organisationers Facebook-sidor. Det hade därför 
varit intressant att utveckla denna studie kring hur organisationerna skapar engagemang hos sin publik, 

men då från ett mottagarperspektiv för att få en tydligare bild av vad det faktiskt är som engagerar och 

varför. Det hade också varit intressant att göra en liknande studie men då med fokus på fler 

organisationer inom olika branscher för att se på likheter och skillnader i hur de skapar engagemang och 

relationer och hanterar dialogen med dess publiker, och då analysera djupare vad eventuella skillnader 
kan bero på.  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6. Implikationer utifrån ett organisationsperspektiv 
Organisationer kan använda sociala medier för att skapa starkare relationer till sin publik och på så sätt 

få de enskilda intressenter att vara lojala mot organisationen även i framtiden. Sociala medier används av 
privatpersoner till stor del för att hålla kontakt med vänner och familj och det är ett medium där en 

personlig och informell ton är att föredra. Därför bör organisationer ha ett personligt tilltal till publiken 

i form av att tilltala publiken som ”du” och omtala sig själva som ”vi”. För att skapa en större 

gemenskap och närhet till publiken är det även gynnsamt att referera till sig själva och publiken som ”vi 

alla” och liknande. För att hålla igång publikens intresse och engagemang bör man variera inläggen på 
Facebook. Trots att det är viktigt att nå ut med information kring organisationen och dess budskap är 

det viktigt att ta hänsyn till att intressenterna även vill ta del av andra typer av inlägg. Man bör därför 

använda sig av inlägg som visar på tacksamhet och som uppmärksammar  publiken för att skapa 

gemenskap och långvariga relationer. Genom öppna frågor skapar organisationen större chans till dialog 

och därmed också större chans att bemöta denna dialog och skapa starkare relationer till publiken. Trots 
att man behandlar ett känsligt ämne kan man ställa frågor runt om kring ämnet som ändå inbjuder till 

dialog och där även intressenterna kan diskutera med varandra vilket också skapar en större gemenskap 

på sidan. Genom uppmaningar till att själva gå ut och förbättra samhället på olika sätt skapar man 

större närhet till publiken och ger dessutom dessa en chans att identifiera sig med budskapet och dela 

det vidare till sin egen sociala grupp vilket då skapar chans till nya relationer för organisationen. Att 
använda sig av känslomässiga budskap i inläggen, både som syftar till att skapa glädje hos publiken men 

också inlägg som syftar till att väcka starka reaktioner hos publiken är viktigt och gynnsamt för att skapa 

engagemang hos publiken. Att använda bilder till inläggen gör dem mer levande och har större chans att 

få publiken att uppmärksamma ett inlägg, medan videoklipp kan ses som för ansträngande och därför 

skapa mindre engagemang än bilder. Länkar som leder till hemsidan ger publiken chans att läsa mer om 
den är intresserad och därmed kan man korta ned inlägget och på så sätt skapa större uppmärksamhet.  
 
När man skapat engagemang hos intressenterna kommer också en dialog att uppstå och då måste man 

även ta vara på den dialogen. Detta kan göras genom att hålla en personlig ton även här genom att 

tilltala personen med namn och alltid avsluta inlägget med signatur som innehåller personen som 
svarats förnamn. Detta görs för att intressenten som kommenterat vet vem den talar med och om denne 

vill fortsätta dialogen kan den försäkra sig om att det är samma person som svarar. För att skapa relation 

till intressenten är det gynnsamt att efterlikna en riktig dialog och anpassa svaret till kommentaren så 

långt som möjligt, exempelvis genom att använda visuella ikoner om personen som kommenterat har 

gjort det. När man behandlar ett känsligt ämne som detta är det också viktigt när personer 
kommenterar kring egna erfarenheter att besvara dessa och tacka för att personen vill dela med sig och 

även uppmuntra personen, så att den känner en trygghet och ett förtroende för organisationen som på 

så sätt skapar en relation. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Observationsguider till kvantitativ delstudie 
Kodschema för inlägg (de inlägg som organisationen lagt upp): 

1. Datum: Vilket datum inlägget är upplagt.

2. Har inlägget endast som syfte att informera? 
2.1 Ja (1) 
2.2 Nej (2)

Om inlägget endast har som syfte att informera kring 
organisationen, dess budskap eller annat av värde för 
ppubliken. Om inlägget har något annat syfte kategoriseras 
det under någon av resterande frågor.

3. Syftar inlägget till att uppmärksamma aktuella händelser? 
3.1 Ja (1) 
3.2 Nej (2)

Om inlägget uppmärksammar aktuella och/eller lokala 
händelser (exempelvis högtider eller annat) som inte har 
med organisationen att göra.

4. Syftar inlägget till att underhålla eller sprida glädje? 
4.1 Ja (1) 
4.2 Nej (2)

Om inlägget inte syftar till att informera om någonting 
kring organisationen eller någonting av värde för publiken 
utan istället har ett tydligt syfte att underhålla eller sprida 
glädje till sin publik.

5. Uppmanar inlägget till handling (ej donation)? 
5.1 Ja (1) 
5.2 Nej (2)

Inlägg som uppmanar publiken att göra någonting som 
gynnar organisationen och/eller dess syfte. Detta innefattar 
ej donation, uppmaning att klicka på en länk eller läsa mer.

6. Uppmanar inlägget till att donera/ge bidrag/köpa något? 
6.1 Ja (1) 
6.2 Nej (2)

Inlägg som uppmanar publiken att donera, ge bidrag eller 
köpa någonting.

7. Visar inlägget tacksamhet eller uppmärksamhet? 
7.1 Ja (1) 
7.2 Nej (2)

Inlägg där organisationen visar på tacksamhet eller vill 
uppmärksamma antingen publiken eller enskilda 
intressenter.

8. Innehåller inlägget frågor ställda till publiken med syfte 
att få gensvar? 
8.1 Ja (1) 
8.2 Nej (2)

Inlägg som innehåller frågor ställda till publiken med syfte 
att skapa en dialog. Detta innefattar ej retoriska frågor eller 
frågor ställda till texten.

9. Innehåller inlägget marknadsföring av evenemang? 
9.1 Ja (1) 
9.2 Nej (2)

Inlägg som marknadsför någon form av evenemang 
evenemang.

10. Innehåller inlägget länk till organisationens hemsida? 
10.1 Ja (1) 
10.2 Nej (2)

Om inlägget innehåller länk till hemsida.

11. Innehåller inlägget andra länkar? 
11.1 Ja (1) 
11.2 Nej (2)

Om inlägget innehåller övriga länkar.

12. Innehåller inlägget text? 
12.1 Ja (1) 
12.2 Nej (2)

Om inlägget endast innehåller text.
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Kodschema för kommentarsfält (organisationens svar på kommentarer): 

13. Innehåller inlägg bild? 
13.1 Ja (1) 
13.2 Nej (2)

Om inlägget innehåller bild.

14. Innehåller inlägget videoklipp? 
14.1 Ja (1) 
14.2 Nej (2)

Om inlägget innehåller videoklipp.

15. Hur många kommentarer från utomstående finns till 
inlägget? 

Hur många kommentarer som finns till inlägget. 

16. Hur många gillningar har inlägget? Hur många gillningar inlägget har.

17. Hur många delningar har inlägget? 
Hur många delningar inlägget har. 

1. Datum: Vilket datum svaret är publicerat..

2. Är svaret gjord på en 
2.1 Positiv kommentar kring organisationen (1) 
2.2 Kritiskt/negativ kommentar kring organisationen (2) 
2.3 Fråga (3) 
2.4 Förslag (4) 
2.5 Annan kommentar (5)

Visar vilken typ av kommentar som svaret görs på. 

3. Hur omtalar organisationen sig själv? 
3.1 “Jag” eller “vi” (1) 
3.2 Endast organisationens namn (2) 
3.3 Inte alls (3)

Om organisationen omtalar sig själva som “jag” eller “vi”, 
endast med organisationens namn eller inte alls.

4. Vilken signatur används? 
4.1 Personens namn (1) 
4.2 Organisationens namn (2) 
4.3 Ingen (3)

Om svaret avslutas med personens namn, organisationens 
namn eller inte alls.

5. Hur tilltalar organisationen den som kommenterat? 
5.1 Endast som “du” (1) 
5.2 Personens namn (2) 
5.3 Inte alls (3)

Om organisationen tilltalar personen endast som “du”, med 
namn eller inte alls.

6. Uppmanas det till vidare dialog? 
6.1 Genom fråga (1) 
6.2 På annat sätt (2) 
6.3 Inte alls (3)

Om organisationen uppmanar till vidare dialog genom 
fråga, på annat sätt (exempelvis genom att hänvisa till mejl 
eller telefon) eller inte alls.

7. Hänvisar organisationen vidare till mer information? 
7.1 Ja (1) 
7.2 Nej (2)

Om organisationen hänvisar till mer information på något 
sätt.

8. Visar organisationen tacksamhet eller uppmärksammar 
förslag i svaret? 
8.1 Ja (1) 
8.2 Nej (2)

Om organisationen visar tacksamhet gentemot den som 
kommenterar.

9. Används visuella ikoner? 
9.1 Ja (1) 
9.2 Nej (2)

Om visuella ikoner, så som smileys, används.. 
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Bilaga 2: Observationsguider till kvalitativ delstudie 
Frågor till inläggen 

- Vad är syftet med texten och vilka språkhandlingar går att finna? 
Syftar texten till att informera, uppmana, uppmuntra, visa tacksamhet eller annat. 
 
- Vilket tilltal och omtal används? 
Är tilltalet personligt eller inte, exempelvis genom att tilltala mottagaren “du” eller “ni”. Omtalar 
organisationen sig som “vi”, “jag”, organisationens namn eller liknande.  
 
- Framkommer värdeord eller känslouttryck? 
Finns positiva/negativa ord, visar texten på specifika känslor. 
 
- Är texten formell eller informell? 
Om det används ett mer personligt skrivsätt eller om språket är mer strikt. 
 
- Präglas texten av ethos, pathos eller logos? 
Framhäver sig sändaren på ett trovärdigt sätt eller används andra, utomstående personer, för att få fram ett 
budskap. Försöker sändaren väcka känslor. Är texten saklig och använder sig av fakta. 
 
- Vad är denotationen och konnotationen av bilden? 
Hur ser bilden ut/vad händer i bilden och finns det några kulturella och kollektiva associationer. 
 
- Bidrar bilden till att förankra texten (präglar bilden vår uppfattning av texten)? 
Om bilden hjälper till att förstärka textens budskap. 
 
Frågor till kommentarsfältet 
- Hur ser kommentaren ut från den utomstående ut? 
Är kommentaren positiv, negativ, neutral eller frågande.  
 
- Hur besvaras kommentaren av organisationen? 
Används ett formellt eller informellt språk. 
 
- Hur används tilltal och omtal? 
Är svaren från organisationen personliga till den som ställde frågan. 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- Präglas svaret av ethos, pathos eller logos? 
Finns det några retoriska inslag i svaret.  
 
- Hur snabbt besvarar organisationen kommentaren? 
Hur lång tid tar det innan organisationen svarar på kommentaren. 

 
Bilaga 3: Figurer och tabeller till den kvantitativa innehållsanalys 

  
Figur 3:1 Hur frekvent Friends uppdaterar inlägg på Facebook per månad  

(N=89) 

Tabell 3:2 Hur frekvent Friends uppdaterar olika inslag i sina inlägg

(N=89) 

Inläggets syfte Frekvens Procent (%)

Endast informativt 25 28

Underhålla och sprida glädje 15 17

Visa på tacksamhet 18 20

Uppmärksamma aktuella händelser 4 5

Uppmana till gensvar genom frågor 9 10

Uppmana till att donera/köpa 11 12

Marknadsföring av evenemang 7 8

Uppmana till handling 20 23
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Tabell 3:3 Hur mycket engagemang de olika inslagen har genererat 

(N=89) 

 
Tabell 3:4 I hur stor utsträckning inläggen innehåller interaktivitet och livlighet

(N=89)

 
Tabell 3:5: Hur mycket engagemang interaktivitet och livlighet har genererat 

(N=89)

Inläggets syfte Kommentarer 
(medelvärde)

Gillningar 
(medelvärde)

Delningar 
(medelvärde)

Engagemang 
index 
(medelvärde)

Endast informera 18 579 117 714

Underhålla och sprida glädje 31 2600 406 3036

Visa på tacksamhet 28 1063 284 2175

Uppmärksamma aktuella 
händelser

17 670 50 736

Uppmana till gensvar 19 644 102 765

Uppmana till donation 18 1081 142 1240

Marknadsföring av evenemang 7 387 37 431

Uppmana till handling 17 877 229 1123

Kategori Frekvens Procent (%)

Intern länk 17 19

Extern länk 41 46

Text 88 99

Bild 82 92

Videoklipp 5 6

Kategori Kommentarer 
(medelvärde)

Gillningar 
(medelvärde)

Delningar 
(medelvärde)

Engagemangs 
index 
(medelvärde)

Intern länk 16 867 145 1029

Extern länk 13 561 107 682

Text 20 1040 178 1239

Bild 20 1075 187 1282

Videoklipp 10 359 65 435
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Figur 3:6: Vilka kommentarer som besvaras av Friends  

(N=139) 

 
Tabell 3:7: Hur Friends besvarar kommentarerna med tilltal, omtal och signatur  

(N=139) 

Kategori Personligt Opersonligt/inte alls

Tilltal 94% (131 frekvens) 6% (8 frekvens)

Omtal 53% (73 frekvens) 47% (66 frekvens)

Signatur 73% (101 frekvens) 27% (38 frekvens)
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