
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

Strategisk kommunikation har förändrats i och med sociala medier eftersom att den 

traditionella kommunikationsprocessen utvecklats. Tidigare har organisationer varit sändare 

av kommunikation medan målgrupper har varit mottagare och sociala medier har möjliggjort 

enklare och snabbare interaktion. I sociala medier kan mottagare av budskap bli deltagare i 

kommunikationsprocesser genom att reagera och kommentera på företags kommunikation. 

Denna deltagarkultur ställer nya krav på företag i deras kommunikativa strategi. Genom att 

interagera med målgrupper upprätthålls goda relationer och detta är en viktig anpassning som 

företag behöver anamma. För att nå ut med strategiska budskap i den höga konkurrensen på 

sociala medier är det viktigt att skapa engagemang till och mellan målgrupper. Tre svenska 

livsmedelskedjor, Ica, Coop och Willys, har undersökts i den här studien. Med kvantitativ 

innehållsanalys mättes och jämfördes innehållskategorier i företagens mest uppmärksammade 

Facebookinlägg år 2017 med tillhörande kommentarsfält. Kommentarerna som mättes var de 

mest relevanta, detta för att på bästa sätt karaktärisera företagens målgrupper eller publics 

engagemang och reaktioner. Resultatet från studien visar att samtliga företag har en bra 

strategi för att skapa engagemang bland publics. Ica och Willys lyckas skapa störst 

uppmärksamhet med sina budskap vad gäller antal kommentarer och gilla-markeringar. 

Samtidigt visar resultatet att samtliga företag i låg utsträckning följer upp publics deltagande. 

Enkelriktad kommunikation är företagens huvudsakliga kommunikationsstrategi eftersom att 

de sprider information utan att interagera med sina målgrupper. Resultatet visar att företagen 

behöver tillämpa en mer interaktiv kommunikativ strategi med publics på Facebook. 

Företagens inlägg får dock spridning genom att företagen får publics att reagera på och 

kommentera inläggen, detta visar på en anpassning till Facebook som kommunikationskanal. 

Resultatet från studien visar att en effektiv strategi för att skapa engagemang är att uppmana 

publics till interaktion. 

Titel: Strategisk kommunikation, engagemang och interaktion: En jämförande studie mellan 

tre företags kommunikativa strategier på Facebook 

Kurs: C-uppsats (HT 2017)  

Antal ord: 13 851 

Författare: Helena Jern, Oskar Lindroth 

Nyckelord: Strategisk kommunikation, Sociala medier, Interaktion, Engagemang, 

Relationship management, Reputation management 

 



 

 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion och problemformulering .................................................................................... 1 

1.1 Syfte ................................................................................................................................. 2 

1.2 Frågeställningar ................................................................................................................ 2 

2. Teori ....................................................................................................................................... 2 

2.1 Reputation Management .................................................................................................. 2 

2.2 Relationship Management ................................................................................................ 5 

2.3 Publics ur en organisations perspektiv ............................................................................. 6 

3. Tidigare forskning .................................................................................................................. 8 

3.1 Vad gör nätverk sociala .................................................................................................... 8 

3.2 Sociala medier och effektiv kommunikationsstrategi ...................................................... 9 

3.3 Vikten av engagemang och närvaro i sociala medier ..................................................... 10 

4. Metod ................................................................................................................................... 11 

4.1 En beskrivande empirisk undersökning ......................................................................... 11 

4.2 Kvantitativ innehållsanalys ............................................................................................ 12 

4.2.1 Metodreflektion ....................................................................................................... 12 

4.3 Urval och urvalsreflektion .............................................................................................. 13 

4.4 Analysverktyg ................................................................................................................ 14 

4.4.1 Operationalisering av frågeställningar .................................................................... 15 

4.5 Reliabilitet ...................................................................................................................... 15 

4.6 Validitet och generaliserbarhet ....................................................................................... 16 

5. Resultat ................................................................................................................................. 17 

5.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 17 

5.2 Företagens inläggsstrategi för att skapa engagemang .................................................... 18 

Figur 1: Inläggens karaktärsdrag ...................................................................................... 19 

5.2.1 Nivå av engagemang i kommentarer och reaktioner ............................................... 21 

Tabell 1: Kommentarer och reaktioner ............................................................................ 22 

5.3 Företagens interaktiva förhållningssätt till publics i kommentarsfälten ........................ 23 

Tabell 2: Kommentarsfältens innehåll ............................................................................. 24 

5.3.1 Strategisk planering och uppföljning av engagemang ............................................ 26 

5.4 Tonalitet och strategiskt språkbruk ................................................................................ 28 

Tabell 3: Kommentarernas tonalitet ................................................................................. 28 

5.4.1 Interaktion mellan publics och reaktiva kommunikationsprocesser ....................... 30 



 

 

6. Slutsats och diskussion ......................................................................................................... 32 

6.1 Reflektion om studiens resultat ...................................................................................... 35 

7. Referenser ............................................................................................................................. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Introduktion och problemformulering  

Strategisk kommunikation som praktik har alltid handlat om att hantera relationer med 

intressenter i ett varumärkesbyggande syfte, däremot har inte alltid människor setts som 

deltagare i en kommunikationsprocess. Nya medier har medfört kollektiva processer och en 

deltagarkultur där strategisk kommunikation inte längre enbart innebär att organisationer är 

sändare av kommunikation (Falkheimer & Heide, 2011). Meningsskapande kommunikation 

mellan deltagare blir allt mer intressant att studera. För en organisation kan deltagare 

exempelvis vara intressenter i samhället (Ibid) och för företag kan deltagare vara dess 

konsumenter. Envägskommunikation har blivit mindre viktigt i och med deltagarkulturen. 

Kommunikation på sociala medier har utvecklat ett nytt sätt att kommunicera och skapa 

mening, detta har förändrat samhällets kommunikationsstruktur. Deltagarkultur är intressant 

för samtida och framtida strategisk kommunikation (Falkheimer & Heide, 2011) eftersom att 

sociala medier är en plattform som möjliggör interaktiv kommunikation med människor i 

syfte att bygga relationer (Ariel & Avidar, 2015). Sociala medier kan tänkas ha möjliggjort ett 

utvecklat förhållningssätt för strategisk kommunikation i beaktande av den direkta och 

interaktiva potentialen med publics. Publics är en organisations målgrupper som vill förmedla 

sina åsikter om eller till organisationen (Grunig & Hunt, 1984). Publics kan på samma sätt 

som intressenter vara konsumenter till ett företag som företaget sätter värde i att kommunicera 

med. 

 

Samtidigt tenderar organisationer att inte kommunicera interaktivt på sociala medier och 

därmed används sociala medier på ett förhållningssätt som inte är effektivt. Organisationer har 

sidor på sociala medier men det är långt ifrån alltid de kommunicerar interaktivt med sina 

intressenter genom dessa kanaler (Coombs & Holladay, 2014). Tidigare forskning har ofta 

studerat organisationens eller publics kommunikation istället för att anta båda perspektiven 

för att bättre kunna uttala sig om den faktiska relationen och interaktionen mellan parterna 

(Men & Tsai, 2012). Sociala medier används ofta på ett inte effektivt sätt eftersom att 

organisationer tenderar att sprida sina budskap enkelriktat till sina intressenter på dessa 

medier. Här skapas en problematik för organisationer eftersom att de inte inser vikten av 

tvåvägskommunikation för att verka framgångsrikt på sociala medier. På sociala medier kan 

organisationer identifiera publics åsikter om dem och organisationer behöver därmed också 

kommunicera delaktigt med publics (Grunig & Grunig, 2010). I dag är det högaktuellt för 
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organisationer att hitta nya strategiska koncept för att arbeta med kommunikation (Falkheimer 

& Gentzel Sandberg, 2017). Det kan därför tolkas att företag behöver anpassa sin 

kommunikation på sociala medier och inte åsidosätta det faktum att tvåvägskommunikation 

på området är centralt för effektiv kommunikation enligt nutida forskning. Framgångsrik 

nutida och framtida strategisk kommunikation ställer krav på dialog och delaktighet. 

 

Utifrån sociala mediers allt större utrymme i dagens samhälle ska den här studien undersöka 

hur tre stora livsmedelsföretag i Sverige kommunicerar strategiskt med publics på Facebook. 

De tre företagen är Ica, Coop och Willys som är stora livsmedelskedjor i Sverige. De flesta 

människor har en relation med dem eftersom att alla behöver konsumera livsmedel. För att 

utveckla relationer med publics finns också företagen på sociala medier för att på något sätt 

kommunicera med dem. Utmaningen är att nå ut med sitt budskap i en kanal där det råder hög 

konkurrens om människors uppmärksamhet. Eftersom att företag behöver kommunicera 

delaktigt med människor innebär det att beakta hur kommunikationen ska utveckla relationer 

för att skapa positiva uppfattningar och ett gott anseende. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka kommunikativa strategier för företag som 

skapar engagemang i dagens landskap på sociala medier. 

 

1.2 Frågeställningar 

- Hur använder Ica, Coop och Willys plattformen Facebook för sin kommunikation? 

- Vilka av företagens inlägg har blivit stora och vad är det ett uttryck för? 

- Hur interagerar företagen med publics i inläggen? 

- På vilket sätt uttrycker publics sitt engagemang? 

2. Teori 
 

2.1 Reputation Management 

Organisationers anseende är en central faktor för framgång eftersom att ett bra anseende är 

avgörande för att bibehålla positiva relationer med grupper av människor i samhället (Cwiak, 

2014). En organisations anseende består av intressenters totala uppfattningar om den. Det är 
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varumärkesbyggande för organisationer att arbeta för att stärka dessa uppfattningar (Doorley 

& Garcia, 2015). Organisationers arbete för att stärka sitt anseende är en varumärkesbyggande 

process varigenom organisationer kommunicerar för att skapa en positiv social konstruktion 

av sig själva (Fombrun & Shanley, 1990). Det kan därmed tänkas att företag behöver förstå 

denna process och använda en aktiv kommunikativ strategi för att ha en stark ställning på 

marknaden. Det är viktigt för företag att förstå sitt socialt konstruerade anseende och 

kommunicera för att påverka denna konstruktion. I och med att kommunikationslandskapet 

digitaliseras blir det allt viktigare med reputation management (Cwiak, 2014) som beskrivs 

handla om konsten att arbeta strategiskt och relationsbyggande med publics (Doorley & 

Garcia, 2015). Det digitala kommunikationslandskapet kan ställa företag inför nya utmaningar 

vad gäller att utveckla sin kompetens i hur de strategiskt kommunicerar. Reputation 

management är strategisk ledning av en organisations kommunikation för att nå uppsatta mål 

om anseende och identitet. Detta ämnar leda till att påverka intressenters uppfattningar om en 

organisation i den riktning organisationen vill (Doorley & Garcia, 2015). Företag kan genom 

att kommunicera sina produkter och satsningar av dem påverka publics åsikter (Fombrun & 

Shanley, 1990), detta genom att exempelvis bemöta publics och på så vis vara aktiva i 

tvåvägskommunikation på sociala medier. 

 

Det är viktigt för organisationer att ha kunskap om vilka faktorer i kommunikationen som kan 

främja eller missgynna anseendet, i annat fall riskerar de att kommunicera på ett sätt som inte 

är strategiskt. Det är vidare viktigt att organisationer löpande mäter och granskar sitt anseende 

eftersom att de behöver värdera hur de uppfattas för att kunna identifiera intressenter (Doorley 

& Garcia, 2015). Det kan därmed anses vara angeläget för företag att bevaka publics 

reaktioner och deras kommunikation på sociala medier. Detta för att mäta hur effektiv 

företagets kommunikationsstrategi är på plattformen eftersom att den påverkar konsumenters 

reaktioner som i sin tur påverkar företagets anseende. I beaktande av sociala mediers vikt är 

det enligt reputation management centralt för organisationer att använda sociala medier i det 

strategiska arbetet gällande anseende (Doorley & Garcia, 2015). Organisationer behöver 

kommunicera sin identitet till intressenter i syfte att de ska känna identifikation och 

emotionella band till organisationen (Wæraas & Sataøen, 2014). Sociala medier gör det 

möjligt för människor, till exempel konsumenter, att skriva eget textinnehåll och 

kommunicera med organisationer på ett sätt som tidigare inte var möjligt. I dagens samhälle 

är det normativt att människor kommunicerar med organisationer genom sociala medier. 
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Denna kommunikation resulterar i engagemang och organisationer behöver arbeta för att 

stärka sitt anseende i förhållande till detta (Doorley & Garcia, 2015). 

 

Det finns olika färdigheter som organisationer behöver utveckla i sin kommunikation på 

sociala medier (Doorley & Garcia, 2015). Organisationer behöver kommunicera informellt 

likt en vanlig konversation för att vara genuina i sin kommunikation. För många 

organisationer kan denna färdighet innebära ett kulturskifte i kommunikationen eftersom att 

det innebär ett anpassat sätt att kommunicera på som inte tidigare var vanligt (Doorley & 

Garcia, 2015). För att företag ska anpassa sig till detta kulturskifte kan det innebära att de 

behöver improvisera sin kommunikation och inte kommunicera enligt färdigt uppställda 

svarsalternativ. Organisationer behöver även kommunicera transparent i all sin interaktion för 

att påverka intressenters uppfattningar och därmed framstå som trovärdiga (Edelman, 2014). 

På grund av att sociala medier är ett öppet nätverk kan många aktörer se organisationens 

kommunikation och människor kan vidare kommentera utifrån vad organisationen vill 

förmedla (Doorley & Garcia, 2015). Företag kan till exempel använda denna färdighet genom 

att aktivt svara på kommentarer från kunder i kommentarsfält. I användningen av sociala 

medier har organisationer ofta tvåvägskommunikation som ett kommunikativt mål, dock 

uppfylls inte alltid det i praktiken. Det som karaktäriserar sociala medier är att 

kommunikationen kan inledas från olika håll och interaktionen kan se olika ut mellan 

organisationer och människor. Människor kan inleda kommunikationen i syfte att påverka 

organisationer istället för tvärtom (Doorley & Garcia, 2015). I och med öppenheten som 

sociala medier genererar kan en slutsats dras att företag blir mer sårbara för inflytande och 

påverkan från publics. Detta kan påverka anseendet som snabbt kan skifta i och med sociala 

mediers snabba kommunikation. Organisationer behöver utveckla snabb kommunikation 

eftersom att människors uppfattningar kan spridas i rask takt. Detta kan i sämsta fall 

missgynna organisationens anseende om dessa uppfattningar skulle vara av sämre karaktär. I 

dessa fall är tvåvägskommunikation en bra tillämpning av kommunikationen (Doorley & 

Garcia, 2015). För att företag ska anpassa sig till sociala mediers snabba kommunikation är en 

slutsats att det blir väsentligt för dem att kommunicera istället för att informera. Sociala 

medier är ett bra forum för organisationer att utveckla relationer genom 

tvåvägskommunikation. De organisationer som använder sociala medier mest effektivt har en 

kommunikationsstrategi som strävar efter att skapa engagemang och hållbarhet i ömsesidiga 

relationer (Doorley & Garcia, 2015). 
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2.2 Relationship Management 

Relationship management har utvecklat synen på public relations från att handla om 

kommunikationsaktiviteter till att innebära en strategisk ledningsfunktion för organisationer i 

deras relationsbyggande arbete med publics (Ledingham & Bruning, 1998). Relationship 

management har därmed inneburit ett paradigmskifte i synen på public relations. Public 

relations innebär inte längre enbart att påverka människors attityder och åsikter, istället har 

relationsbyggande arbete blivit en central del (Ledingham & Bruning, 2000). Relationer 

behöver skapas ur ett långsiktigt perspektiv för organisatorisk effektivitet (Grunig & Huang, 

2000). Relationship management berör forskningsområden som interpersonell 

kommunikation och socialpsykologi. Dessa handlar om publics uppfattningar och 

förväntningar av en organisation som i sin tur behöver kommunicera strategiskt med dem 

(Ledingham & Bruning, 2000). På vilket sätt företag väljer att kommunicera med publics på 

sociala medier bör bygga på kunskap om vad som gör dem aktiva rent psykologiskt samt ha 

en förståelse för vad som skapar kollektiva processer. Detta kan kopplas samman med att ha 

ständig omvärldsbevakning för att vara ajour med vad som händer i samtiden. Det kan bildas 

ömsesidiga och välutvecklade relationer genom att utöva tvåvägssymmetrisk kommunikation 

där båda parter får ut något av relationen. I relationsbyggande kommunikation är 

dimensionerna delaktighet, engagemang och tillförlitlighet centrala (Ledingham & Bruning, 

2000) och dessa faktorer spelar en väsentlig roll för att utveckla relationer i sociala medier 

(Men & Tsai, 2012). Företag behöver mäta sin egen interaktivitet i kommentarsfälten för att 

undersöka vad som skapar engagemang och delaktighet. Detta kan leda till att företag 

utvecklar sin egen delaktighet i det relationsbyggande arbetet.  

 

För att organisationer ska uppnå sina mål krävs det att ha positiva relationer med publics, 

kvaliteten på relationen är i centrum och lägger grund för organisatoriska framgångar 

respektive motgångar (Broom et al., 2000). Ett centralt element i relationship management är 

att organisationer behöver uppfattas som trovärdiga (Lucarelli-Dimmick et al., 2000). 

Relationship management handlar om en organisations kommunikationsverksamhet vars syfte 

är att identifiera intressenters engagemang och interagera med dem för att utveckla 

ömsesidiga relationer (Heide, 2011). Public relations som ledningsfunktion utövas idag i 

praktiken genom att göra en nulägesanalys, följt av strategisk planering, implementering och 

utvärdering (Ledingham & Bruning, 2000). Ett företag kan tänkas behöva utvärdera 

människors attityder gentemot företagets inlägg på sociala medier för att undersöka om 

inläggen genererar positiva resultat. Dessa attityder kan klargöras genom att mäta vilken ton 
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det är på kommentarer och vilka typer av reaktioner inlägg har fått. Eftersom att sociala 

medier är en väsentlig del i människors liv behöver organisationer närvara på nämnda medier 

i syfte att föra dialog och skapa intresse hos publics. Forskningen inom området berör allt mer 

hur organisationer effektivt använder sociala medier (Men & Tsai, 2012). För att företag ska 

vara lyhörda behöver de delta engagerat i kommunikationen med publics för att bygga 

tillförlitlighet. 

 

2.3 Publics ur en organisations perspektiv 

Yrkesutövare i PR-branschen har under tidigare årtionden inte haft en klar uppfattning av vad 

publics är. Publics sågs som människor i samhället som i relation till en organisation kan vara 

exempelvis konsumenter men det saknades kunskap om vad som definierar publics (Grunig & 

Hunt, 1984). Utifrån ett demokratiskt perspektiv ses publics som medborgare i samhället med 

rättigheter att öppet kommunicera sina åsikter. Inom public relations ses publics som 

målgrupper för en organisations strategiska kommunikation där syftet är att påverka deras 

kunskaper, attityder och handlingar (Heide, 2011). Genom att se publics utifrån dessa två 

synvinklar är en slutsats att publics har rätt att förmedla till exempel synpunkter, frågor och 

kritik till företag. Företag behöver i sin tur besvara dessa i syfte att upprätthålla ett gott 

förtroende och positiva uppfattningar om sin verksamhet. 

 

Organisationer har idag större möjligheter att nå sina relationella mål med intressenter i och 

med sociala mediers framväxt. Innan sociala medier fanns tillgängliga var inte möjligheten 

lika stor för tvåvägskommunikation som innebär kommunikation av dialogisk och interaktiv 

karaktär. Fördelen med sociala medier är att organisationer kan identifiera publics åsikter och 

delta i kommunikationen med dem i syfte att stärka ömsesidiga relationer (Grunig & Grunig, 

2010). Det går att resonera om att publics själva kan kommunicera åsikter, synpunkter eller 

frågor till företag. Detta samspel kan innebära att företag utvecklar en effektiv 

kommunikationsstrategi för omvärldsbevakning. Det kan leda till utvecklad kunskap om vad 

omvärlden vill ha av företaget och vilka kommunikationsinsatser som ger effekt. Sociala 

mediers stora fördel är den interaktiva kommunikativa potentialen samt att organisationer kan 

kartlägga publics åsikter och aktiviteter. Framgången för sociala medier handlar till stor del 

om de interaktiva funktionerna om att kommentera, recensera och ranka (Falkheimer & 

Heide, 2011). De som tidigare betraktades som målgrupper i en kommunikationsprocess kan i 

dagens medielandskap istället bli sändare och detta förändrar public relations (Gillmor, 2004).  
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Publics är en grupp människor som har uppmärksammat en fråga eller ett problem och blir 

aktiva genom att kommunicera och interagera. Hur organisationer agerar och kommunicerar 

lägger grund för när och hur publics skapas i form av att det bildas en reaktion gentemot 

organisationen. Reaktioner är en konsekvens utifrån hur organisationer agerar (Grunig & 

Hunt, 1984). Utifrån teorin kan en slutsats dras att det är avgörande för hur publics påverkas 

av företags kommunikation beroende på hur den är utformad och hur den tar sig i uttryck. Det 

krävs att organisationer utövar effektiva kommunikationsstrategier för att bemöta dessa 

konsekvenser. Organisationer behöver därmed arbeta för att identifiera publics och vad de vill 

förmedla för att gå vidare med en strategisk åtgärd (Grunig & Hunt, 1984). Företag kan anses 

ha konsumenter som primära målgrupper och således behöver de strategiska åtgärderna vara 

utformade specifikt för dem. Organisationer behöver bevaka omvärlden för att identifiera 

olika publics (Heide, 2011) och sociala medier är en modern plattform för denna bevakning 

(Falkheimer & Heide, 2011). Organisationer behöver även kommunicera med publics i syfte 

att upprätthålla ett gott anseende och förbättra de ömsesidiga relationerna med dem (Heide, 

2011). Aktiva publics vill engagerat delta i diskussioner och förmedla sina åsikter. De kan gå 

samman och kommunicera dessa åsikter organiserat via digitala kanaler (Grunig & Hunt, 

1984). Här kan det bli väsentligt för företag att arbeta proaktivt och aktivt kommunicera med 

dessa målgrupper som organiserat sig. Det finns stor potential för publics, exempelvis 

konsumenter, att interagera med organisationer på sociala medier och organisationer behöver 

ta hänsyn till deras uppfattningar om vad som leder till engagemang (Men & Tsai, 2012). 

 

Sammanfattningsvis är det viktigt för livsmedelsföretagen Ica, Coop och Willys att vara 

strategiska i sina relationer på sociala medier för att stärka sitt anseende. Sociala medier gör 

det möjligt att praktisera strategisk kommunikation på ett mer effektivt sätt än tidigare. En 

effektiv användning av Facebook som kommunikationskanal är att använda plattformen för 

att bevaka och interagera med publics. Den snabba och informella kommunikationen som 

dominerar sociala medier ställer krav på företag att improvisera sin kommunikation. Ett 

effektivt förhållningssätt kan leda till en utvecklad kunskap om publics förväntningar, 

uppfattningar och reaktioner. Därmed kan företag planera vilka kommunikativa strategier som 

ger effekt, både i sina inlägg samt i interaktionen i kommentarsfälten. Det är viktigt att förstå 

vad som skapar uppmärksamhet för att nå ut i en konkurrenskraftig kommunikationskanal. 

Facebook är en utmanande kommunikationskanal eftersom att den öppna digitala miljön gör 

att information blir tillgänglig för ett stort antal människor samtidigt. Detta innebär att 



8 

 

publics, exempelvis konsumenter till livsmedelsföretag, har möjlighet att inleda diskussioner 

med dem. Det bidrar till en utveckling där företag behöver satsa allt mer på sin 

kommunikativa strategi för hur de utvecklar relationer och ett positivt engagemang. Detta 

samspel är utmanande och kommunikatörer behöver ständigt utveckla sin strategi. Hur 

engagemanget är utformat har betydelse för företagets anseende och det är därför viktigt att 

företag arbetar för att skapa positiva uppfattningar om sig själva. Företag behöver arbeta 

långsiktigt i sin relationsbyggande kommunikation för att få konsumenter att känna 

trovärdighet för varumärket. Det är viktigt att undersöka vad som skapar engagemang för att 

hitta rätt kommunikativ strategi för att bibehålla långsiktiga relationer. 

3. Tidigare forskning 

3.1 Vad gör nätverk sociala 

Under de tre senaste årtiondena har forskningen om relationsbyggande arbete till stor del 

handlat om vad som definierar interaktivitet och hur man mäter det (Ariel & Avidar, 2015). 

Tidigare forskning har beskrivit att det är de teknologiska förutsättningarna för ett medium 

som avgör graden av interaktivitet. Det är högre nivå av interaktivitet i nya medier jämfört 

med traditionella medier som enbart innehåller informationsspridning där mottagaren inte har 

någon potential att direkt interagera (McMillan & Hwang, 2002). Informationsspridning 

behöver finnas för att skapa interaktivitet men kan istället definieras som en process. Det 

innebär att deltagare i en kommunikationsprocess syftar till att kommentera varandras 

textinnehåll och bidra till fortsatt diskussion (Ariel & Avidar, 2015). Vad som gör nätverk 

sociala är inte de tekniska funktionerna utan hur det textuella och kontextuella sammanhanget 

är utformat. Delaktighet i sociala medier antyder vilken frekvens det är på teknologiska 

funktioner såsom antal kommentarer, gilla-markeringar eller delningar. Hög delaktighet 

innebär därmed hög nivå av interaktion (Ibid).  

 

Det finns tre typer av meddelanden i en kommunikationsprocess som leder till icke-interaktiv, 

reaktiv eller interaktiv kommunikation (Rafaeli, 1988). När budskap förmedlas enkelriktat 

från sändare till mottagare betraktas kommunikationsprocesser som icke-interaktiva. Detta 

medan reaktiva kommunikationsprocesser skapar reaktioner och respons, på så vis är de 

tvåvägssymmetriska eftersom att mottagare blir sändare. Interaktiv kommunikation skapas 

däremot genom att sändare och mottagare kommunicerar vidare i ett flöde efter den första 

reaktionen från mottagaren (Ibid). Hög delaktighet men låg interaktivitet innebär att 
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kommunikationsprocessen till störst del består av reaktiva kommentarer som inte besvaras 

och inte är svar på tidigare kommentarer. Det innebär också att det finns hög nivå av 

exempelvis gilla-markeringar, detta resulterar i en reaktiv kommunikationsprocess. Sociala 

medier är mest sociala när det råder både hög delaktighet och hög interaktivitet (Ariel & 

Avidar, 2015). Detta innebär att det finns många människor som är delaktiga och 

kommunikationsprocesserna är interaktiva eftersom att många kommentarer besvaras. Det 

finns också en strävan efter fortsatt diskussion som bildar ett kommentarsflöde. Sociala 

medier ska skapa dessa interaktiva kollektiva relationer mellan människor för att anses vara 

sociala. Målet är att det ska vara diskussion av innehåll och inte enbart reaktion på innehåll 

(Ibid).  

 

3.2 Sociala medier och effektiv kommunikationsstrategi 
I en studie undersöktes vad som skapar engagemang och interaktion i ideella organisationers 

inlägg. 44% använde Facebook för att sprida inlägg med enkelriktade budskap vilket innebar 

en begränsad nivå av interaktion till mottagarna samt engagemang. En intressant iakttagelse i 

studien var att enbart 15% använde Facebooksidor som ett redskap för att föra dialog med 

mottagarna (Bellucci & Manetti, 2017). Det visades att nivån av engagemang och 

interaktivitet berodde på innehållsstrategin, det vill säga hur inläggen var utformade. 

Analysen visade att uppmaning till engagemang och diskussion som strategi genererade större 

engagemang än inlägg som var enkelriktade budskap. I dessa inlägg svarade organisationerna 

även på publics kommentarer i hög utsträckning och gilla-markerade deras kommentarer 

(Ibid). Företag uppmanar ofta till delaktighet och att kommentera som strategi i sina inlägg för 

att skapa engagemang (Bashir & Aldaihani, 2017). Inlägg som uppmanade till delaktighet 

omgavs av kommentarer från publics med relativt positiv tonalitet. Det genereras mer 

effektiva inlägg om innehållsstrategin är att skapa inlägg med dialog. Det visade sig dock att 

inlägg i stor utsträckning var utformade för att sprida information som resulterade i en 

monolog istället för i en dialog. Dessa inlägg handlade mestadels om organisationens egen 

verksamhet (Bellucci & Manetti, 2017). Organisationers strategiska planering av 

innehållsstrategier på sociala medier behöver utvecklas och inlägg behöver skapa intresse hos 

mottagarna genom att vara riktade till dem för att skapa uppmärksamhet (Charest et al., 2016).  
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3.3 Vikten av engagemang och närvaro i sociala medier 

Myndigheter ansågs i en studie inte vara strategiska i sin användning av sociala medier 

eftersom att de intresserade sig för att informera istället för att kommunicera (Bashir & 

Aldaihani, 2017). Företag däremot värderade tvåvägskommunikation högre än myndigheter 

och visade det också i praktiken. En yrkesmänniska från privat sektor uttrycker sig “We make 

our best to respond to any concern our customers address to us, in the fastest way possible” 

(Ibid). Yrkesutövare inom public relations värderar tvåvägskommunikation högt och vill 

utvecklas inom området men det praktiseras inte per automatik. Detta anses vara på grund av 

brist på improvisation i kommunikationen och att det därför sker en fördröjning i att besvara 

kommentarer. En slutsats är att kommunikationen behöver ske snabbare från organisationens 

sida (Charest et al., 2016). Om organisationer förstår vikten av konversation på sociala medier 

kan de mäta effekter av sina satsningar i form av intressenters uppfattningar (Bellucci & 

Manetti, 2017). Organisationer behöver bevaka publics engagemang, kommentarer, reaktioner 

och hashtags på sociala medier och kommunicera med dem för att upprätthålla relationerna 

och stärka sitt anseende (Bashir & Aldaihani, 2017). Det finns behov för vidare forskning 

gällande hur organisationer utformar inlägg för att skapa engagemang (Bellucci & Manetti, 

2017). 

 

Det faktum att konsumenter kan inleda konversationer med organisationer förändrar den 

kommunikativa strategin. Det innebär en maktförändring i kommunikationen. Sociala medier 

påverkar vad public relations innebär och försätts därmed i en ny kontext (Laing & Khattab, 

2016). Företag som inte engagerat deltar i konversationer med konsumenter på Facebooksidor 

kan beskrivas som egocentriska eftersom att de enbart ägnar sig åt informationsspridning. 

Målet hos dessa företag är inte att utveckla personliga relationer med konsumenter, det är 

istället att synas i så stor utsträckning som möjligt (Floreddu & Cabiddu, 2016). Detta kan 

liknas vid inställningen till kommunikation som myndigheter tenderar att ha i bemärkelsen att 

vara informationsspridare (Bashir & Aldaihani, 2017). Företag vars mål är att ingå i 

konversation med konsumenter besvarar kommentarer i stor utsträckning för att upprätthålla 

positiv tonalitet samt lösa konflikter. I de fall företag ignorerar kommentarer med negativ 

tonalitet och enbart besvarar de positiva kommentarerna har de istället en selektiv 

kommunikationsstrategi. Den syftar till att upprätthålla relationer med konsumenter som 

redan har en positiv uppfattning snarare än att lösa konflikter med kritiserande konsumenter. 

För att uppfattas som transparenta kan företag välja att i hög utsträckning besvara 

kommentarer av olika karaktär för att visa öppenhet (Floreddu & Cabiddu, 2016). 
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Forskningen visar på vikten av att vara snabb i kommunikationen och att utövare i och med 

detta behöver anpassa sig till en ny form av kommunikation. Anpassas kommunikation på rätt 

sätt bidrar detta till att utveckla ett gott anseende (Ibid). 

 

En intressant frågeställning är hur organisationer på mest effektivt sätt ska utforma sin strategi 

för hur de ska kommunicera med publics på sociala medier. Eftersom att publics åsikter och 

kommentarer påverkar uppfattningen av företaget är det strategiskt att interagera med dem. 

Företags interaktion med konsumenter i inlägg på Facebook kan se olika ut beroende på 

vilken strategi de har. Företag behöver delta engagerat i inlägg med sina konsumenter genom 

att besvara samtliga kommentarer (Floreddu & Cabiddu, 2016). Detta arbetssätt är att 

utveckla personliga relationer med konsumenter och denna möjlighet behöver företag 

anamma i sin kommunikationsstrategi. Företag behöver också kunna besvara kommentarer 

direkt utan fördröjningar, oavsett om det gäller frågor eller kritiska kommentarer. Företag kan 

genom detta arbetssätt stärka sin image och på så sätt bli mer konkurrenskraftiga (Ibid). 

 

Den tidigare forskningen har visat på vikten av att skapa engagemang på sociala medier, 

däribland Facebook. Företagen Ica, Coop och Willys har alla kommunikation med sina 

målgrupper på Facebook och denna studie ska undersöka detta vidare. Tidigare forskning 

visar på vikten att kommunicera på sociala medier och aktivt planera hur inlägg formuleras 

för att skapa dialog med publics (Bellucci & Manetti, 2017). Detta går att härleda till strategin 

i innehållet (Ibid) och den här studien ska närmare undersöka denna kommunikationsprocess. 

4. Metod 

4.1 En beskrivande empirisk undersökning 

Studien undersökte tre stora svenska livsmedelskedjors kommunikativa förhållningssätt med 

publics i kommunikationsprocesser på Facebook. Det är en jämförande fallstudie mellan 

livsmedelskedjorna Ica, Coop och Willys. Kommunikationsprocesser benämns som ett annat 

ord för Facebookinlägg med tillhörande kommentarer i studien. Det är intressant att 

undersöka fenomen som bidrar till att människor interagerar med varandra (Ahrne & 

Svensson, 2015). Den här studien undersökte hur kommunikation strategiskt praktiseras på 

sociala medier av företag och om och i så fall hur denna kommunikation har bidragit till 

interaktion. Studien är beskrivande eftersom att frågeställningarna är utformade för att 

undersöka hur och på vilket sätt kommunikativa relationer uttrycker sig mellan företagen och 
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publics. I en beskrivande studie är det även viktigt att tydliggöra vad fenomenet som studeras 

är ett fall av för att inte studien ska bli en teorilös fallstudie (Esaiasson et al., 2012). Denna 

studie är ett fall av strategisk kommunikation på sociala medier. 

 

4.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Studien tillämpar kvantitativ innehållsanalys. Innehåll kan vara skriftlig framställning av text 

(Esaiasson et al., 2012) och i denna studie även annan interaktion som gilla-markeringar och 

emojis. Studiens metod har som syfte att undersöka frekvenser i innehållsmässiga kategorier i 

Facebookinläggen och i kommentarsfälten. Metoden används för att undersöka textinnehåll 

genom att visa hur frekvent olika kategorier är i textinnehållet. Identifikation av frekvenser 

och mängd i innehållskategorier är centralt för metoden (Esaiasson et al., 2012). En 

kvantitativ innehållsanalys kan ha en beskrivande eller förklarande ansats (Nilsson, 2010), 

den här studien har en beskrivande ansats. Denna ansats beskriver innehållet mellan 

organisationer och syftar till en jämförande analys mellan dem samt till en uppställd norm 

(Nilsson, 2010). Studiens uppställda norm är det teoretiska ramverk studien grundas på. 

Ramverket ställer krav på hur organisationer i praktiken bör kommunicera med publics på 

sociala medier för att anses vara strategiska i sin kommunikation. I kvantitativa 

innehållsanalyser tillämpas ett kodschema som innehåller variabler samt variabelvärden. 

Detta kodschema används för att mäta frekvenser och identifiera karaktärsdrag i materialet 

(Esaiasson et al., 2012). 

 

4.2.1 Metodreflektion 

Från kvalitativa förespråkare riktas kritik mot att kvantitativ innehållsanalys förlorar 

tolkningen av fenomen genom att enbart fokusera på att mäta enskilda delar av ett innehåll 

(Esaiasson et al., 2012). Därmed anser kritiker att den egentliga förståelsen för innehållet går 

förlorad (Nilsson, 2010). Innehåll behöver dock först tolkas för att sedan kunna kategoriseras 

(Esaiasson et al., 2012). I den här studien strävas det efter en förståelse för innehållet och 

denna förståelse har skapats genom att tolka det empiriska materialet. 

 

I denna studie är tonalitet en innehållskategori som har mätts. Mätning av tonalitet kan vara 

problematiskt i kvantitativ innehållsanalys. Det kan uppstå ett reliabilitetsproblem eftersom att 

mätning av tonalitet är en subjektiv innehållskategori som människor kan tolka olika (Nilsson, 

2010). För att undgå detta har det i denna studie skapats tydliga beskrivningar för hur det 
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manifesta innehållet har tolkats. Det utfördes även ett reliabilitetstest i slutskedet av 

kodningsarbetet för att säkerställa tillförlitligheten i resultaten samt att resultaten är oberoende 

av den enskilde forskare som kodat dem. Med detta förhållningssätt syftar studien till att vara 

forskaroberoende genom att det skapas intersubjektiva beskrivningar i resultaten vid en 

upprepad undersökning. Oberoende av vilken enskild person som genomför denna 

undersökning ska det finnas överensstämmelse i resultaten. 

 

4.3 Urval och urvalsreflektion 

Studiens urval är strategiskt av ett mindre antal fall. Det är en fördelaktig strategi att i urval av 

fall välja de fall som är så lika varandra som möjligt. Fördelen är att studien får ökad intern 

validitet i resultaten eftersom att det finns stor kontroll över de fall som väljs (Ahrne & 

Svensson, 2015). Fallen i studien är lika varandra eftersom att alla tre företag, Ica, Coop och 

Willys, är livsmedelskedjor och har därmed liknande varuutbud samt liknande kundbehov. 

Alla har även officiella sidor på Facebook där de publicerar inlägg till konsumenter. 

 

I datainsamlingen kartlades livsmedelskedjornas tre mest uppmärksammade inlägg baserat på 

högst antal kommentarer. Det är viktigt att avgränsa urvalet av data till ett tidsintervall som är 

relevant för studien och dess problembakgrund (Boréus, 2015). Tillvägagångssättet var att 

studera de tre företagens tidslinjer på Facebook mellan ett tidsintervall som är aktuellt. 

Tidsintervallet för studien är 1:a januari till 31:a oktober 2017. Eftersom att det i skrivande 

stund kan uppstå inlägg som genererar fler kommentarer än urvalet som redan är gjort 

tidsbegränsades valet av fall till detta tidsintervall. Organisationers strategiska 

kommunikation behöver hitta utvecklade arbetssätt (Falkheimer & Gentzel Sandberg, 2017) 

således var det viktigt att studera inlägg som är tidsaktuella för studien. 

 

Det är för det mesta inte möjligt att tillämpa ett totalurval och därmed behöver material 

begränsas (Nilsson, 2010). Facebookinläggens kommentarsfält har begränsats i denna studie 

gällande vilka kommentarer som blir material för kodning. Avgränsningen för studien är de 

enligt Facebook 50 mest relevanta kommentarerna per Facebookinlägg. Totalt är det 450 

stycken kommentarer tillsammans med eventuella mikrodiskussioner som varit 

kodningsmaterialet i den här studien. Mikrodiskussioner skapas när det bildas ett flöde av 

kommentarer baserat på en första kommentar. Detta flöde blir synligt genom att klicka på 

“visa tidigare svar” eller “visa fler svar” under ursprungskommentaren. Dessa 50 
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kommentarer tillsammans med tillhörande mikrodiskussioner är en relevant avgränsning 

eftersom att det är de kommentarer som en vanlig användare av Facebook först 

uppmärksammar i ett Facebookinlägg. Inläggen som berörs i studien har ofta tusentals 

kommentarer och rimligen spenderar inte användare av Facebook tid att läsa alla dessa. I en 

jämförande studie är det bra att undersöka ett flertal undersökningsobjekt (Ahrne & Svensson, 

2015) och denna studie har undersökt totalt nio Facebookinlägg. Det kan därmed anses finnas 

god grund för en jämförande analys. Tre Facebookinlägg plus tillhörande kommentarsfält per 

organisation benämns som analysenheter i denna studie, totalt rör det sig om nio 

analysenheter. De valda inläggen har i vissa fall tillhörande bild som innehar textinnehåll. 

Även denna text har ingått i kodningen. 

 

En vanlig kritik mot kvantitativ innehållsanalys är att allt för mycket tid ägnas åt att mäta 

innehåll istället för att skapa förståelse för det (Nilsson, 2010). Denna studie syftar dock att 

skapa vidare förståelse för resultaten och inte enbart presentera mätningens resultat. I en 

kvantitativ innehållsanalys är det inte tillräckligt att enbart presentera ett mätningsarbete. Det 

behöver bildas andra slutsatser än de som direkt går att utläsas från mätningen (Esaiasson et 

al., 2012). Därför har denna studie haft som ambition att söka efter mönster och samband i 

resultaten. Genom att begränsa urvalet ägnas inte allt för mycket tid åt mätningsarbete, istället 

ägnas tid åt att analysera resultaten och utveckla en förståelse för vad resultaten betyder i 

generell mening och inte enbart utifrån de fall som ingått i studien.  

 

4.4 Analysverktyg  

Ett kodschema skapades för att strukturera relevanta frågor för studien, se bilaga 1. Dessa 

frågor kallas även för variabler. Första delen av kodschemat fokuserar på hur företagen 

kommunicerar till publics medan den andra delen fokuserar på publics engagemang. Variabler 

är konkreta frågor som ställs till materialet för att karaktärisera och kategorisera det (Nilsson, 

2010). För att identifiera relevanta frågor har Facebookinläggen samt kommentarer studerats 

för att avgöra vilka variabler som är möjliga att mäta. Utifrån dessa frågor formulerades 

variabelvärden för att kategorisera och karaktärisera det empiriska materialet. För att beskriva 

det precisa tillvägagångssättet för hur materialet har karaktäriserats utformades även 

tolkningsregler till dessa variabelvärden, se bilaga 2. Studiens tolkningsregler är instruktioner 

för hur mätningen har utförts. Dessa regler framtogs för att det ska råda samförstånd i vad 

som ingår i respektive variabel och vad som definierar varje variabelvärde. 
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4.4.1 Operationalisering av frågeställningar 

Det är viktigt att studiens variabler är härledda ur studiens teoretiska ramverk och 

problembakgrund för att vara relevanta. Studiens syfte har varit central i utformningen av 

kodschemat och vilka frågor som behöver ställas till innehållet för att kunna besvara de 

övergripande frågeställningarna. Ambitionen var att utforma en adekvat operationalisering av 

studiens frågeställningar. En god operationalisering innebär att empiriska indikatorer, således 

mätverktyget på den operationella nivån, överensstämmer med vad studien på den teoretiska 

nivån beskriver att den syftar till att undersöka. En studie har god validitet om detta stämmer 

överens (Esaiasson et al., 2012). Den här studiens kodschema innefattar bland annat ett antal 

frågor om vad företagen har för tonalitet, om de svarar på kommentarer, hur de interagerar 

samt hur mottagarna uttrycker engagemang. Genom att testa kodschemat innan mätningen 

påbörjades och ägna tid åt utformningen av den har relevanta empiriska indikatorer skapats 

som motsvarar frågor i kodschemat.  

 

4.5 Reliabilitet 

Innan kodningsarbetet påbörjades testades kodschemat. Detta eftersom att det är viktigt att 

undersöka hur variabler och variabelvärden i praktiken går att mäta i det empiriska materialet 

och om tolkningsreglerna fungerar. Om variabler och variabelvärden inte fungerar innebär det 

ett reliabilitetsproblem för studien som behöver justeras (Nilsson, 2010). Testet av 

kodschemat representerar 11% av materialet, motsvarande ett Facebookinlägg med 

tillhörande kommentarer. Efter testet gjordes nödvändiga förändringar i studiens 

kodinstruktioner och kodschema för att säkerställa tillförlitligheten i det fortsatta 

kodningsarbetet. När kodningen är avslutad är det viktigt att göra ett reliabilitetstest (Nilsson, 

2010). I denna studie har två personer kodat det empiriska materialet. När fler än en kodare 

varit inblandade i datainsamlingen är det viktigt att upprepa en del av kodningen för att 

undersöka tillförlitligheten i resultaten (Nilsson, 2010). I reliabilitetstestet slumpades ett av de 

nio analysenheterna fram. Den person som inte hade kodat detta inlägg fick utföra 

omkodningen som bestod av ett inlägg med tillhörande kommentarer och eventuella 

mikrodiskussioner. Ett sådant tillvägagångssätt är rekommenderat för att stärka en studies 

kvalitet och noggrannhet (Esaiasson et al., 2012). En skärmdump av materialet togs för att 

säkerställa att det som omkodats är exakt samma material för båda kodare. Reliabilitetstestet 

genomfördes och fick 79.7% procents överensstämmelse. Det är en tumregel att den generella 



16 

 

överensstämmelsen är ungefär 75-80% för att studiens reliabilitet ska vara godkänd 

(Esaiasson et al., 2012). Resultaten i denna studie anses därmed vara tillförlitliga. Det finns 

god grund att innehållsanalysen leder till samma resultat om andra forskare upprepar 

undersökningen. För att andra forskare ska få en bra bild av det analyserade materialet togs 

skärmdumpar på samtliga nio inlägg, se bilaga 3. 

 

4.6 Validitet och generaliserbarhet 

Välgrundade slutsatser i en studies resultat behöver kunna dras utifrån de begränsade 

analysenheter som ingår i den, det resulterar i god intern validitet (Esaiasson et al., 2012). 

Genom att ett flertal gånger undersökt företagens tidslinjer på Facebook inom det angivna 

tidsintervallet har det säkerställts att de valda Facebookinläggen också är de med mest antal 

tillhörande kommentarer. Detta tillvägagångssätt tillämpades för att kunna dra välgrundade 

slutsatser för studien. Genom att ha kontrollerat de valda analysenheterna har det säkerställts 

att det är korrekta analysenheter som undersökts i studien. Studien har därmed god 

resultatvaliditet (Esaiasson et al., 2012). Frågorna i kodschemat är bra indikatorer på det 

undersökta fenomen studien syftar att undersöka eftersom att de under studiens gång har 

anpassats till undersökningen på den operationella nivån. 

 

Målet för denna studie har varit att dra generella slutsatser och söka samband i resultaten för 

att skapa en förståelse för det studerade fenomenet. En kvantitativ innehållsanalys behöver 

resultera i generella slutsatser (Nilsson, 2010), detta för att förstå vad undersökningen är ett 

uttryck för i samhället (Boréus, 2015). Populationen är den grupp av fenomen, exempelvis 

organisationer och tankesätt, som en studie syftar att generalisera till. Vid ett strategiskt urval 

kan populationen definieras genom att klargöra vad studien är ett uttryck för. Detta avgörs 

genom det återkommande och generella fenomenet en studie syftar att uttala sig om 

(Esaiasson et al., 2012). Denna studie är ett uttryck för strategisk kommunikation på sociala 

medier. Det är viktigt i studier att generalisera resultaten till ett större sammanhang, detta 

kallas extern validitet (Esaiasson et al., 2012). Det återkommande fenomenet är företags 

kommunikativa användning av sociala medier med publics, resultatet från studiens 

innehållsanalys är därmed möjlig att generalisera till en större population. 

 

Studier med strategiskt urval syftar att generalisera till andra fall i populationen och inte 

generalisera i statistisk mening (Esaiasson et al., 2012). Denna studies andra fall är alla 
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företag som kommunicerar med publics på Facebook. Det finns ingen förteckning över dessa 

företag och därför har teoretisk generalisering använts i denna studie. Tillvägagångssättet i 

teoretisk generalisering är att jämföra studiens resultat till ett teoretiskt ramverk för att lyfta 

fram allmängiltiga aspekter som kan beskriva förhållningssätt för andra fall i populationen 

(Esaiasson et al., 2012). Det är normativt att i studier med strategiskt urval utöva teoretisk 

generalisering (Ibid) och denna studie är kumulativ i den mening att ett normativt 

tillvägagångssätt för generalisering tillämpats. En teoretisk generalisering för denna studie har 

varit relevant eftersom att studiens teoretiska ramverk ställer normativa krav för vad strategisk 

kommunikation med publics innebär. Detta framförallt för företag i den nya kommunikativa 

eran på sociala medier.  

5. Resultat 

5.1 Bakgrund 

Den här studien undersöker tre livsmedelskedjors kommunikationsstrategi i deras mest 

uppmärksammade Facebookinlägg år 2017. Ica, Coop och Willys har alla officiella sidor på 

Facebook med olika antal följare. Ica har 298 052 följare, Coop har 231 001, följt av Willys 

som har 162 083 följare (Facebook, 2017). Företagen presenterar sina sidor på olika sätt 

genom att ha olika presentationer för att tydliggöra vad kommunikationen på vardera sida 

syftar till. Ica presenterar sin Facebooksida på följande vis: “Matinspiration, recepttips, 

tävlingar och reklamfilmer från Sveriges bästa matsajt (...)”. Ica kommunicerar även att 

Facebooksidan är till för att förmedla nyheter om företaget (Facebook, 2017). Coop 

presenterar sin Facebooksida på liknande vis “Välkommen till Coop. Följ oss för 

matinspiration, middagstips, tävlingar, nyheter och speciella erbjudanden” (Facebook, 2017). 

Icas och Coops presentationer förmedlar en bild av att Facebooksidornas huvudsakliga 

funktion är att publicera enkelriktade budskap om exempelvis nyheter angående företagens 

kampanjer, erbjudanden och produkter. Det kan ses som en informationsspridande funktion av 

Facebooksidorna. Coop förmedlar också att de svarar på frågor på sidan (Facebook, 2017). 

Willys presenterar sin Facebooksida följande: “Välkommen till Willys officiella 

Facebooksida! Här kan du ställa frågor till oss (...)” (Facebook, 2017). Detta budskap 

förmedlar en tydlig uppmaning till tvåvägskommunikation mellan företaget och publics. 

Vidare beskriver Willys att de ämnar svara på frågor så snabbt som möjligt. Willys uttrycker 

att de strävar efter en dialog med sina kunder på sin Facebooksida samt att den ömsesidiga 

kommunikationen med dem ska vara av positiv tonalitet (Facebook, 2017). Likt Icas och 
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Coops beskrivning av sina Facebooksidor förmedlar även Willys att innehållet ämnar handla 

om egen verksamhet. De skriver följande: “Här kan du (...) ta del av intressant info om 

Willys” (Facebook, 2017). 

 

5.2 Företagens inläggsstrategi för att skapa engagemang 

Resultatet från denna studie visar att inläggsinnehållet mellan de undersökta företagen 

generellt sett överensstämmer med hur de presenterar sina Facebooksidor. Figur 1 visar att 

företagens inlägg som fått störst uppmärksamhet, i sex av totalt nio fall, handlar om 

försäljning eller aktuell kampanj. Det innebär sakinnehåll som berör den egna verksamheten 

samt produktförsäljning. Exempel på detta är produkter med tillhörande recepttips, aktuella 

erbjudanden samt information om den egna verksamheten. I fem av de sex inläggen från 

företagen innehållande försäljning eller aktuell kampanj efterfrågas inte någon delaktighet 

från kunder. Företagen uppmanar inte till interaktion i dessa inlägg eftersom att de inte riktar 

en fråga till dem. Resultatet från denna studie visar att det finns ett samband mellan att 

företagens inlägg som blivit stora är enkelriktade och att innehållet gäller försäljning eller 

aktuell kampanj. I en annan undersökning bekräftas detta samband där inläggsinnehållet från 

organisationer till övervägande del handlar om egen verksamhet samt är 

informationsspridande (Bellucci & Manetti, 2017).  

 

Ica särskiljer sig från de andra företagen genom att publicera ett inlägg i kategorin försäljning 

eller aktuell kampanj samtidigt som företaget i inlägget uppmanar till kunders delaktighet. Ica 

har en strategi där ett enkelriktat budskap resulterar i uppmaning till dialog och engagemang 

från publics. Figur 1 visar att Coops tre inlägg som genererat störst uppmärksamhet är av 

enkelriktad karaktär. Samtliga av Coops inlägg innehåller produkterbjudanden samt kampanj 

gällande egen verksamhet. Coop är det enda företaget i studien som inte uppmanar till dialog i 

sina inlägg. Willys publicerade ett inlägg angående försäljning som var ett 

kampanjerbjudande för en produkt. Detta genererade stor uppmärksamhet från publics och var 

av enkelriktad karaktär. När Coop och Willys använder sig av enkelriktade budskap i inläggen 

uppmanar de aldrig till dialog. I detta sammanhang ses en skillnad i företagens inläggsstrategi. 

Inlägg behöver utformas i syfte att upprätthålla dialog (Bellucci & Manetti, 2017) samt vara 

riktade till mottagarna för att skapa engagemang (Charest et al., 2016). Resultatet från denna 

studie visar att Coop och Willys har betydligt färre antal kommentarer från publics än Ica när 

innehållet berör försäljning eller aktuell kampanj. Ica visar självständighet genom att ställa 
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riktade frågor till publics i denna kategori av inlägg och ber dem att tagga vänner för att skapa 

engagemang. 

 

Figur 1: Inläggens karaktärsdrag  

 

 Karaktärsdrag i företagens inlägg (av antal Facebookinlägg N:9). 

 

En strategi företag ofta anammar för att stärka sitt anseende är att kommunicera 

produktsatsningar för att påverka åsikter i en strategisk riktning (Fombrun & Shanley, 1990). 

Studiens resultat visar att företagens vanligaste form av inlägg är produkterbjudanden. De 

inlägg som genererat störst uppmärksamhet från publics är kampanjer angående företagens 

egen verksamhet. Det kan ses vara ett uttryck för att företagen använder Facebook som en 

kommunikationskanal i syfte att göra reklam. Det betyder att företagen använder Facebook i 

linje med deras egna beskrivningar av Facebooksidorna vad gäller att publicera innehåll om 

egen verksamhet. Coop är det enda företag som i ett kampanjinlägg knyter an sitt varumärke 

till en välkänd artist, Sean Banan. För att stärka sitt anseende är det viktigt att skapa positiva 

uppfattningar från publics (Doorley & Garcia, 2015). Coops strategi i det här inlägget kan 

vara att få publics att uppleva ett samband mellan dem och den välkända artisten. Av Coops 

tre inlägg som fått störst uppmärksamhet skapade detta inlägg mest engagemang. Som 

kommunikationsstrategi kan det ses som ett framgångsrikt recept på hur ett företag kan arbeta 

varumärkesbyggande. 
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Figur 1 visar att Ica och Willys är de enda företag som efterfrågar personal i de inlägg som 

fått störst spridning. Ica har ett inlägg och Willys har två inlägg i denna kategori. Ica skiljer 

sig från Willys i den mening att de även uppmanar publics att tagga vänner samtidigt som de 

efterfrågar personal. Ica har i denna inläggskategori mest antal kommentarer jämfört med 

Willys inlägg som inte uppmanar till taggning av vänner. Resultatet visar att Icas och Willys 

största inlägg som innehåller efterfrågan av personal alltid uppmanar till delaktighet och 

dialog i den mening att det ställs riktade frågor och publics åsikter efterfrågas. Delaktighet är 

centralt för att bygga relationer (Ledingham & Bruning, 2000) och spelar en viktig roll i 

användningen av sociala medier (Men & Tsai, 2012). I och med att Ica och Willys uppmanar 

till delaktighet använder de därmed Facebook på ett sätt som teorin menar är framgångsrikt 

för att stärka relationer med publics. 

 

Organisationer behöver anpassa sig till det kulturskifte i kommunikationen som sociala 

medier innebär (Doorley & Garcia, 2015). Att efterfråga personal på Facebook kan vara ett 

exempel på hur företag anpassar sig till detta. Ica och Willys publicerar inlägg där de 

efterfrågar personal på Facebook och det är ett uttryck för att de anpassar sin kommunikation 

till en plattform där målgrupperna finns tillgängliga och kan sprida budskapet. Ica kan tänkas 

använda uppmaning till att tagga vänner som strategi eftersom att de har en förståelse för att 

strategin genererar stor spridning av inlägget. Genom att efterfråga personal i ett 

Facebookinlägg visar Ica och Willys på innovativ och improvisatorisk kommunikation i sitt 

sätt att kommunicera med sina målgrupper. Ica förstärker det informella och relationella 

bandet genom att samtidigt använda emojis och uppmana publics att tagga varandra. 

Organisationer behöver kommunicera informellt på sociala medier för att verka genuina i sin 

kommunikation (Doorley & Garcia, 2015). Företagens strategi i de inlägg som fått störst 

uppmärksamhet tycks vara att stärka och sprida sitt varumärke. På så sätt skapas nya 

relationer och upprätthållande av befintliga relationer istället för att få så många människor 

som möjligt att söka jobben företagen utannonserar. Organisatorisk måluppfyllelse inom 

reputation management handlar om anseende och identitet (Doorley & Garcia, 2015). Icas och 

Willys inläggsstrategi gällande efterfrågan av personal ämnar bidra till att upprätthålla 

positiva uppfattningar om dem. Genom att publicera arbetsannonser i Facebookinlägg kan de 

förmedla sig själva som en modern arbetsgivare som anpassar sig till nya 

kommunikationskanaler.  
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Endast Ica och Willys uppmanar till dialog i sina största inlägg och riktar frågor till 

mottagarna. Detta samband är intressant eftersom att Coop inte gör det och deras största 

inlägg genererar betydligt färre kommentarer och engagemang från publics, se tabell 1. Det 

skapas mer effektiva inlägg om strategin syftar till att skapa dialog (Bellucci & Manetti, 

2017). Resultatet från den här studien visar att denna strategi bidrar till högst deltagande från 

publics. Bland företagens största inlägg är Icas största inlägg mer uppmärksammade från 

publics än Coops och Willys. Detta kan tänkas bero på deras sätt att utforma inlägg. De 

organisationer som är mest effektiva i användningen av sociala medier har en 

kommunikationsstrategi som skapar engagemang (Doorley & Garcia, 2015). Engagemang 

skapas effektivt genom att uppmana mottagaren att kommentera (Bashir & Aldaihani, 2017). 

Ica är mer framgångsrika i utformningen av Facebookinlägg eftersom att de genererar mer 

kommentarer och deltagande från publics än vad Coop och Willys gör i sina inlägg. En 

liknande studie visar att uppmaning till deltagande som inläggsstrategi genererar stort 

engagemang (Bellucci & Manetti, 2017). 

 

Sociala medier utgör en viktig del av människors liv och organisationer behöver därför 

närvara på dessa medier (Men & Tsai, 2012). Ica och Willys har som strategi i respektive tre 

största inlägg att uppmana publics till delaktighet för att göra dem aktiva. Deras strategi kan 

tänkas bero på att de har en bättre förståelse för hur Facebook fungerar som 

kommunikationskanal. Inlägg får större räckvidd när många kommentarer genereras. 

Facebooks algoritm gör att inlägg med många kommentarer genererar större publicitet och 

bidrar i sin tur till en möjlighet att nå ut till fler. En strategi Ica ses utöva i syfte att skapa stor 

räckvidd för sina inlägg är att de uppmanar till taggning samt ställer frågor riktade till 

mottagarna att engagera sig i. Det vanligaste inläggsinnehållet bland företagen är kampanjer 

samt produktförsäljning och resultatet visar att dessa innehåll får mest spridning följt av 

efterfrågan av personal. Resultatet från denna studie visar att uppmaning till delaktighet och 

taggning som strategi leder till engagemang. Tabell 1 visar att Icas och Willys användning av 

Facebook genererar mer framgångsrika inlägg än Coop i form av publics delaktighet och 

kommentarer 

 

5.2.1 Nivå av engagemang i kommentarer och reaktioner 

Hur företagen ser på sina målgrupper på Facebook speglar inläggsstrategin. Organisationer 

syftar till att påverka målgruppers attityder och handlingar (Heide 2011). Enligt resultatet från 
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denna studie innebär det att företagen ser publics som mottagare och deltagare av företagens 

budskap. Den bakomliggande strategin i inläggsinnehållet kan ses som en noggrann 

identifiering av vilka målgrupper företagen har på Facebook. Resultatet från tabell 1 visar att 

Ica och Willys lyckas identifiera sina målgrupper eftersom att deras inlägg skapar stort 

intresse bland målgrupperna. En handling som företagen, framförallt Ica och Willys, lyckas 

med i sin strategi är att få publics att tagga varandra i inläggen.  

Tabell 1: Kommentarer och reaktioner 

 

Nivå av engagemang i kommentarer och reaktioner (av antal Facebookinlägg N:9). 

 

Skapande av engagemang är en huvudsaklig del i att utveckla relationer med publics 

(Ledingham & Bruning, 2000). Tabell 1 visar hur företagen skapar engagemang till sina 

inlägg som fått störst uppmärksamhet genom att få publics att reagera. Samtidigt visar 

tabellen att det råder dålig interaktion mellan företagen och publics i dessa inlägg. Ica och 

Willys kan ses skapa mest intresse hos publics eftersom att inläggen genererar fler 

kommentarer och reaktioner än Coops inlägg. Ica, Coop och Willys har genom inläggen 

skapat reaktioner av olika slag från publics. Reaktiva kommunikationsprocesser innebär 

förutom en låg nivå av besvarande kommentarer även att det finns en hög frekvens av 

reaktioner via teknologiska funktioner. På sociala medier kännetecknas detta ofta av gilla-

markeringar (Ariel & Avidar, 2015). Willys uppnår totalt sett högst antal gilla-markeringar 

följt av Ica och slutligen Coop. Vilken typ av reaktion publics uttrycker kan tänkas utgöra 

olika nivåer av engagemang. Reaktioner som exempelvis “älska” och “wow” är ett uttryck för 

större engagemang än “gilla” eftersom att dessa är mer tidskrävande för publics att uttrycka 

rent tekniskt. Ica och Willys har högst antal älska-markeringar och wow-markeringar medan 

Coop har flest haha-markeringar. Enligt relationship management är påverkan av attityder och 

åsikter ett sätt att utveckla relationer (Ledingham & Bruning, 2000). Resultatet av publics 

reaktioner är ett uttryck för deras attityder och åsikter gentemot företagens inlägg. Samtliga 

företag har en låg nivå av ledsna och arga reaktioner vilket visar att de har lyckats skapa 

positivt engagemang. Icas och Willys inläggsstrategi visar att de är innovativa i sitt sätt att 

kommunicera med publics eftersom att deras största inlägg resulterat i mycket reaktioner.  
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Det är viktigt att skapa intresse hos publics och föra dialog (Men & Tsai, 2012). Ica deltar i 

dialog i störst utsträckning genom att vara det företag som oftast besvarar kommentarer från 

publics och interagerar därmed mest. Relationsbyggande arbete på sociala medier utförs 

effektivt genom att delta i kommunikationen med publics (Grunig & Grunig, 2010). Dock 

visar resultatet att alla tre företag i låg utsträckning interagerar med publics baserat på det 

antal kommentarer som genereras. Det innebär att kommunikationsprocesserna blir reaktiva 

istället för interaktiva eftersom att mottagarnas kommentarer inte besvaras av budskapets 

sändare (Rafaeli, 1988). I denna studie är dessa sändare företagen. Ica, Coop och Willys visar 

på en allmänt dålig förmåga att besvara publics kommentarer i de berörda inläggen. Det kan 

liknas vid företags så kallade egocentriska kommunikation (Floreddu & Cabiddu, 2016), 

eftersom att de inte deltar i konversation utan enbart ägnar sig åt informationsspridning. 

Denna liknelse av kommunikationen kan tänkas betyda att företagens fokus är att presentera 

sig själva och inte interagera med publics. Detta hör ihop med att företagens största inlägg 

oftast är informationsspridande om den egna verksamheten, försäljning eller aktuella 

kampanjer. 

 

En idealisk social kommunikationsprocess kännetecknas av en hög nivå av delaktighet bland 

mottagarna samt av en hög nivå av organisationers besvarande kommentarer (Ariel & Avidar, 

2015). Ica, Coop och Willys uppnår inte detta ideal eftersom att resultatet från denna studie 

visar att de inte har en hög nivå av besvarande kommentarer. Utifrån detta resonemang är en 

slutsats att Ica, Coop och Willys inte är tillräckligt sociala i sin kommunikation. Interaktivitet 

är en process där diskussion om innehåll förekommer och inte enbart reaktion på innehåll 

(Ariel & Avidar, 2015). Studiens resultat visar att företagen inte använder Facebook för att 

diskutera med sina målgrupper utifrån innehållet genom att besvara kommentarer. 

 

5.3 Företagens interaktiva förhållningssätt till publics i kommentarsfälten 

Tabell 2 visar vilka former av ursprungskommentarer publics ger till Ica, Coop och Willys i 

de inlägg med störst deltagande från publics. Ursprungskommentarer är de 

huvudkommentarer som genereras i dessa inlägg. Tabell 2 visar också hur företagen väljer att 

besvara dessa kommentarer samt kommentarer i mikrodiskussioner som bildas när publics 

och företag kommenterar vidare. Tabell 2 visar att Ica besvarar totalt 10 kommentarer som är 

frågor till dem. Det innebär att Ica även besvarar frågor i mikrodiskussioner och inte endast 

frågor i ursprungskommentarer. Studien visar att Ica deltar i mikrodiskussioner mer ofta än 
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Coop och Willys. Detta arbetssätt innebär ett interaktivt kommunikativt förhållningssätt med 

strävan efter en fortsatt diskussion i kommunikationsprocessen (Rafaeli, 1988). Det krävs att 

organisationer anpassar sig till denna interaktiva kommunikativa potential i sociala medier för 

att stärka de ömsesidiga relationerna (Grunig & Grunig, 2010). Samtidigt visar resultatet från 

denna studie att detta sker i förhållandevis låg utsträckning och en slutsats kan dras att 

företagen inte har en interaktiv kommunikationsstrategi. Reaktiva istället för interaktiva 

kommunikationsprocesser (Rafaeli, 1988) förefaller vara företagens gemensamma 

kommunikationsstrategi för interaktion med publics eftersom att företagen har en låg 

svarsfrekvens på ursprungskommentarer och mikrodiskussioner. Interaktiv kommunikation är 

centralt för att utveckla relationer med publics på sociala medier (Ariel & Avidar, 2015). En 

slutsats är att företagen skulle uppnå en högre nivå av relationsbyggande kommunikation om 

de interagerade med publics i högre utsträckning i kommentarsfälten. Företagen har potential 

att stärka relationer med publics som de enligt studiens resultat inte nyttjar. De skapar 

engagemang i sina Facebookinlägg men följer inte upp engagemanget genom att interagera 

med publics. 

Tabell 2: Kommentarsfältens innehåll 

  

Typ av kommentarer från publics samt kommentarer som besvaras av företagen (av antal Facebookinlägg N:9). 

Publics ursprungskommentarer (n) antal enheter: 447. Företagens besvarande kommentarer (n) antal enheter: 

53. 
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Eftersom att Ica, Coop och Willys är privata företag som verkar inom samma bransch är det 

naturligt att det råder hög konkurrens om publics uppmärksamhet och engagemang. Privata 

företag praktiserar tvåvägskommunikation i högre utsträckning än myndigheter (Bashir & 

Aldaihani, 2017). Att utöva detta arbetssätt gör företagen mer konkurrenskraftiga och stärker 

samtidigt deras image (Floreddu & Cabiddu, 2016). Ica, Coop och Willys kan utifrån dessa 

studier, utöver sitt engagemangsskapande, bli bättre på att praktisera ett interagerande 

arbetssätt på Facebook för att stärka sin konkurrenskraft. 

 

Företag behöver besvara kommentarer i hög utsträckning för att stärka sitt anseende (Floreddu 

& Cabbidu, 2016). Tabell 2 visar på motsatsen och detta kan skapa problem för Ica, Coop och 

Willys eftersom att det genereras kritiska kommentarer och konkreta frågor som aldrig 

besvaras. Företagen tenderar istället att besvara kommentarer som är positiva till 

inläggsinnehållet även om statistiken visar på en tämligen låg svarsfrekvens. De har även en 

benägenhet att besvara kommentarer som inte är riktade till dem. Kommentarer som inte är 

riktade till företagen innebär att publics för dialog med och taggar varandra i 

kommentarsfälten. Icas, Coops och Willys besvarande kommentarer förhåller sig vanligen till 

denna typ av dialog. Det kan tänkas bero på att det är positiva eller ej riktade kommentarer 

som dominerar kommentarsfälten och att företagen väljer att ha en selektiv 

kommunikationsstrategi. En selektiv kommunikationsstrategi innebär att företag enbart 

besvarar kommentarer som förhåller sig positivt till inläggsinnehållet och kommunicerar med 

konsumenter som redan har en positiv inställning. Detta samtidigt som de utelämnar 

konsumenter som riktar kritik mot företaget (Floreddu & Cabiddu, 2016). Företag kan 

uppfattas som transparenta och öppna genom att besvara kommentarer (Floreddu & Cabiddu, 

2016) och detta är viktigt för organisationers trovärdighet (Edelman, 2014). Utifrån teorin kan 

det tolkas vara negativt för Icas, Coops och Willys trovärdighet att inte besvara frågor och 

kritiska kommentarer. Företagen kan uppfattas som inte transparenta i sin kommunikation. Ica 

besvarar positiva eller ej riktade kommentarer mer ofta än Coop och Willys. Detta möjligen 

för att Ica vill gynna ett positivt kommunikationsklimat för att stärka relationer med 

konsumenter. Detta trots att Willys tydligt kommunicerar på sin Facebooksida att de 

eftersträvar positiv dialog med sina kunder (Facebook, 2017). En intressant aspekt av 

resultatet från studien är att Ica och Coop väljer att interagera med publics i 

mikrodiskussioner där publics inte kommunicerar med företagen. Detta samtidigt som de inte 
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besvarar kritik i stor utsträckning. Publics dialoger med varandra är av dominerande positiv 

tonalitet och detta speglar inläggsinnehållet.  

 

I vår samtid är inte Facebook något nytt medium på sociala medier och det kan tänkas att alla 

tre företagen har praktiserat sin kommunikationsstrategi på plattformen under en längre tid. 

Ica, Coop och Willys omges av övervägande positiv tonalitet från publics i sina inlägg. Ica 

och Willys är de företag som uppmanar publics till delaktighet och har störst engagemang. 

Coop har ett betydligt större antal följare än Willys (Facebook, 2017) och torde därför lyckas 

skapa ett större engagemang än dem eftersom att de därmed kan nå ut till fler. Studiens 

resultat visar att det inte är antal följare som genererar störst engagemang. Det handlar istället 

om hur företagen väljer att utforma sina inlägg. Ica och Willys uppmanar publics att delta i 

kommentarsfälten vilket Coop inte gör. Ica och Willys har flest positiva reaktioner från 

publics. Publics har en positiv tonalitet när de förhåller sig till ett inlägg som uppmanar till 

delaktighet (Bellucci & Manetti, 2017). Det är ytterligare ett tecken på selektiv 

kommunikationsstrategi. För att stärka anseendet behöver dock företag besvara samtliga 

former av kommentarer och inte enbart interagera i diskussioner som är positiva (Floreddu & 

Cabiddu, 2016). Av samtliga företag har Ica en tydlig selektiv kommunikationsstrategi 

eftersom att kritiska kommentarer utelämnas och företagets fokus är att upprätthålla redan 

befintliga och positiva relationer. Organisationer behöver identifiera publics åsikter (Heide, 

2011) och Ica väljer oftast att interagera när de identifierat positiva kommentarer. Coop och 

Willys besvarar kommentarer i en sådan låg utsträckning att en slutsats är svår att dra om 

deras strategi. Resultatet från denna studie visar att Coop besvarar kritik två gånger och 

Willys besvarar frågor två gånger. 

 

5.3.1 Strategisk planering och uppföljning av engagemang 

Det finns en norm om att organisationer behöver anpassa sig till sociala mediers interaktiva 

kommunikation (Falkheimer & Heide, 2011). Företag behöver interagera med publics genom 

tvåvägskommunikation för att stärka relationerna med dem (Doorley & Garcia, 2015). 

Resultatet från denna studie visar däremot att inget av företagen har som strategi att interagera 

med sina målgrupper. Den interaktion som äger rum sker istället i huvudsak mellan publics 

där de för en dialog med samt taggar varandra utifrån inläggsinnehållet. Organisationer 

uttrycker ofta att de har interaktiv tvåvägskommunikation som mål med sina målgrupper på 

sociala medier (Doorley & Garcia, 2015). Det som istället tyder vara Icas, Coops och Willys 



27 

 

mål i kommunikationen med sina målgrupper är att skapa så mycket engagemang och 

spridning som möjligt. Företagen publicerar inläggen men följer inte upp publics 

kommentarer.  

 

Organisationer behöver bevaka engagemang på sociala medier genom exempelvis 

kommentarer, hashtags och olika reaktioner för att identifiera publics åsikter (Bashir & 

Aldaihani, 2017). Organisationer behöver granska sitt anseende och förstå den sociala 

uppfattningen om dem själva (Doorley & Garcia, 2015) och därefter kommunicera för att 

stärka dessa uppfattningar (Fombrun & Shanley, 1990). I resultatet från studien framgår det 

dock att Ica, Coop och Willys i hög utsträckning utelämnar denna strategiska åtgärd i deras 

störst uppmärksammade inlägg. Utvärdering är en central del i organisationers public 

relations utöver implementering och strategisk planering (Ledingham & Bruning, 2000). 

Resultatet visar att företagen endast ägnar sig åt strategisk planering och implementering för 

att skapa engagemang men utelämnar utvärdering. Utvärdering innebär att företagen behöver 

granska engagemanget och utläsa kommentarer som riskerar att påverka företagens anseende i 

negativ riktning. Företagens låga nivå av interaktion kan bero på att de inte har en 

utvärderingsstrategi i sin kommunikationsplan. Långsiktigt arbete är centralt för 

organisationers effektivitet (Grunig & Huang, 2000) och därför behöver företag utvärdera och 

mäta sitt kommunikativa arbete för att se vilka strategier som skapar engagemang. Coop 

förmedlar på sin Facebooksida att de ämnar svara på frågor (Facebook, 2017). Studiens 

resultat visar dock att Coop, i de berörda inläggen, aldrig besvarar några frågor som genereras 

av publics i kommentarsfälten. Ica, Coop och Willys visar på en oförmåga att utvärdera och 

identifiera publics kommentarer när de inte väljer att interagera och besvara dem. Willys 

uttrycker likt Coop att de besvarar frågor samt vill ha dialog på sin Facebooksida (Facebook, 

2017). Dock visar studiens resultat att Willys inte praktiserar en sådan interagerande 

kommunikation med sina målgrupper i någon stor utsträckning. Att förmedla sin identitet på 

det sätt Coop och Willys gör på respektive Facebooksidor kan skapa ett imageproblem för 

dem. Positiva relationer är en central faktor för ett gott anseende (Cwiak, 2014). Inom 

reputation management anses det vara strategiskt viktigt att påverka intressenters 

uppfattningar i syfte att stärka den egna organisationens anseende. Syftet är att uppnå ett 

uppsatt mål om anseende och identitet (Doorley & Garcia, 2015). Det är tydligt att Coop och 

Willys ämnar skapa en positiv bild av sig själva på sina Facebooksidor där de uttrycker en 

vilja att kommunicera med publics. I beaktande av resultatet från denna studie går det att 

resonera huruvida de är medvetna om hur lite de faktiskt praktiserar denna 



28 

 

kommunikationsstrategi. Organisationer behöver mäta och granska hur de uppfattas (Doorley 

& Garcia, 2015) och därefter kommunicera för att upprätthålla ett gott anseende (Heide, 

2011). 

 

5.4 Tonalitet och strategiskt språkbruk 

Tabell 3 visar att publics kommentarer är övervägande positiva eller neutrala i förhållande till 

inläggsinnehållet i företagens respektive tre största inlägg. En förklaring till detta kan vara 

företagens inläggsstrategi. Inläggs utformning av dess innehåll påverkar engagemanget 

(Bellucci & Manetti, 2017). Ica, Coop och Willys har i de inlägg som blivit störst alltid 

positivt inläggsinnehåll och en naturlig följd kan vara att inläggen får positiva reaktioner på 

grund av detta. Strategin att sända positiva budskap för att återfå positiv respons utgör god 

grund för att skapa positiva uppfattningar om företagen. I den relationsbyggande strategin är 

det viktigt att påverka människors socialpsykologi samt påverka uppfattningar (Ledingham & 

Bruning, 2000). Samtliga företag har låg nivå av negativa kommentarer från publics. 

Resultatet från tabell 3 visar att det rör sig totalt om ett tiotal kommentarer. I den mån 

företagen svarar på kritik är det av försvarande tonalitet. 

Tabell 3: Kommentarernas tonalitet 

 

Publics och företagens tonalitet (av antal Facebookinlägg N:9). Publics ursprungskommentarer (n) antal 

enheter: 447. Företagens besvarande kommentarer (n) antal enheter: 53. 

 

Tabell 3 visar att Coop och Willys enbart besvarar neutralt eller försvarande på publics 

kommentarer. Samtidigt besvarar Coop oftast kritiska kommentarer och Willys besvarar oftast 

frågor. I organisationers arbete för att stärka relationer med publics är det viktigt att båda 
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parter får ut något av relationen och tillförlitlighet är centralt (Ledingham & Bruning, 2000). 

Icas, Coops och Willys publics får inte ut lika mycket av relationen eftersom att företagen inte 

besvarar deras frågor och kritiska kommentarer riktade till dem. Organisationer behöver 

besvara kritiska kommentarer och frågor i interaktionen med konsumenter för att stärka den 

sociala konstruktionen om organisationens anseende (Floreddu & Cabiddu, 2016). Resultatet 

från denna studie visar att företagen inte lägger resurser på detta. Publics besvarar istället sina 

egna kommentarer och spekulerar i eventuella svar. Detta visar på de kollektiva processer 

som bildas i sociala medier och den deltagarkultur som organisationer behöver anpassa sig till 

(Falkheimer & Heide, 2011). Ica, Coop och Willys skulle behöva delta mer ofta i dessa 

processer. Genom att besvara fler kommentarer får publics en bild av att företagen är 

bejakande i sin kommunikation. 

 

Företag som kommunicerar informellt på sociala medier har en bättre förmåga att anpassa sig 

till det rådande kommunikationsklimatet. De anpassar sig också till kulturskiftet i 

kommunikationen på de nya medierna som innebär att kommunicera likt en konversation 

samt via talspråk (Doorley & Garcia, 2015). Samtliga av Coops och Willys besvarande 

kommentarer är av formell karaktär eftersom att de inte är personligt skrivna. Utifrån detta 

resonemang skulle Coop och Willys ha fler kommentarer om de har en informell strategi. 

Detta går att jämföra med Ica som har övervägande informellt språkbruk i sina kommentarer. 

Tvåvägskommunikation värderas högt på sociala medier men praktiseras inte per automatik 

från organisationers sida (Charest et al., 2016). En tolkning är att företags nivå av interaktion 

beror på om informellt eller formellt språk utövas. Det kan också tolkas att automatik i 

kommunikationen beror på i vilken utsträckning informellt språk praktiseras. Detta är ett 

tecken på att Coop och Willys har lägst anpassning till kulturskiftet i sin kommunikation. Icas 

högre nivå av besvarande kommentarer kan bero på att de anammar ett informellt språk. 

Formella svar kan tänkas ta längre tid att uttrycka medan informella svar grundas på talspråk 

som går snabbare att kommunicera. Ica ses använda sig av målgruppsanpassad 

kommunikation eftersom att publics kommentarer har ett informellt språk. En sådan 

konversation kan tolkas flyta på med större lätthet än en formell kommunikationsprocess där 

företags interagerande svar utgår från planerade direktiv. Tidsaspekten är viktig för 

organisationers kommunikation i sociala medier (Floreddu & Cabiddu, 2016) och därmed kan 

informell kommunikation anses bra att tillämpa. En slutsats kan dras att Ica är mer 

improvisatoriska i sitt sätt att kommunicera än Coop och Willys. Detta i och med att de bättre 

anpassar sig till sociala mediers informella konversation i kommunikationen. 
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Personlighet är en viktig funktion för företag i deras konversation med konsumenter på 

sociala medier (Floreddu & Cabiddu, 2016). Ica visar att de har en sådan strategi i 

kommunikationen i sina största inlägg. De infogar emojis i sina besvarande kommentarer, 

detta är ett tecken på informellt språk och anpassning till sociala medier. Resultatet visar att 

Ica har högst delaktighet och engagemang av publics jämfört med Coop och Willys sett till 

antal kommentarer i de inlägg som fått störst uppmärksamhet. Det visar att Coop och Willys 

behöver anpassa sig bättre till informell kommunikation på sociala medier för att uppnå högre 

engagemang. Publics kan tänkas identifiera sig med organisationer som kommunicerar 

informellt eftersom att det genererar en känsla av en genuin och personlig avsändare. Studiens 

resultat visar att företagen i viss mån lyckas skapa personliga relationer trots att företagen 

sällan deltar i dialog med publics i kommentarsfälten. Företag som anammar egocentrisk 

kommunikation har inte som mål att utveckla personliga relationer med publics, de vill istället 

endast sända ut sina budskap (Floreddu & Cabiddu, 2016). Studiens resultat visar att 

personliga relationer uttrycks av att publics mestadels reagerar positivt på företagens inlägg. 

En slutsats är att personliga relationer med publics kan utvecklas utan en hög nivå av 

interaktion från företagen. 

 

5.4.1 Interaktion mellan publics och reaktiva kommunikationsprocesser 

En förklaring till varför de flesta av publics kommentarer inte är riktade till företagen är att de 

är en kommunikativ reaktion på inläggsinnehållet och det budskap företagen vill förmedla. 

Det nya medielandskapet förändrar den traditionella kommunikationsprocessen eftersom att 

mottagare nu blir sändare i denna process (Gillmor, 2004). Resultatet från denna studie visar 

att kommunikationsprocesserna är reaktiva eftersom att företagen inte har en interagerande 

strategi i sina största inlägg. Reaktiva kommunikationsprocesser innebär att kommentarer inte 

besvaras (Rafaeli, 1988). Organisationers kommunikativa strategi behöver förändras i och 

med att mottagare blir sändare i det nya medielandskapet. Det blir en maktförändring i uttryck 

av att konsumenter inleder konversationer med organisationer på sociala medier (Laing & 

Khattab, 2016). Däremot visar resultatet från denna studie att publics sällan inleder 

konversationer med Ica, Coop och Willys i kommentarsfälten. Resultatet visar också att 

företagen nästan aldrig inleder konversationer med publics i kommentarsfälten. En tänkbar 

anledning till det sistnämnda kan vara att den största delen av publics kommentarer inte är 

riktade till företagen. Det kan tolkas att det är detta engagemang företagen syftar till att skapa 
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eftersom att resultatet från denna studie visar att företagen i låg utsträckning använder 

Facebook för att interagera med publics. Detta kan tänkas vara förklaringen till varför 

företagen i låg utsträckning besvarar kommentarer från “de nya sändarna” i den moderna 

kommunikationsstrukturen på sociala medier.  

 

Det nya medielandskapet förändrar kommunikationsstrukturen eftersom att mottagare blir 

sändare och en interagerande kommunikationsstrategi blir således nödvändig. Resultatet från 

den här studien visar att företagen i låg utsträckning anpassar sig till denna 

kommunikationsstrategi. Tvåvägskommunikation kännetecknar deltagarkulturen i de nya 

medierna eftersom att mottagare blir sändare (Falkheimer & Heide, 2011). Resultatet från 

studien bekräftar detta sett till hur kommentarsfälten ser ut. Publics reagerar på inläggen och 

skickar därmed kommunikativa signaler tillbaka till företagen. Företags interaktion och 

tvåvägskommunikation beror på deras strategi (Floreddu & Cabiddu, 2016). Icas, Coops och 

Willys strategi på respektive Facebooksidor förefaller framförallt vara att skapa engagemang 

hos publics. Samtidigt visar resultatet att Ica och Willys uppmanar till interaktion publics 

emellan. 

 

Det är viktigt för organisationer att påverka publics handlingar och beteenden (Heide, 2011) 

samt skapa intresse i kommunikationen på sociala medier (Charest et al., 2016). Ica, Coop och 

Willys kan tänkas lyckats påverka publics beteenden i stor utsträckning eftersom att publics 

engagemang uttrycker sig på ett övervägande positivt sätt. Publics handlingar betyder att de 

reagerar på inläggsinnehåll genom kommentarer och teknologiska funktioner för att uttrycka 

känslor. Kommentarsfunktionen och de reaktiva funktionerna innebär att publics kan 

recensera företagens kommunikation. Dessa recenserande funktioner utgör framgången för 

sociala medier (Heide, 2011). I de störst uppmärksammade inläggen uppmanar Ica och Willys 

publics att använda dessa funktioner medan Coop inte gör det. Detta går att härleda till 

resultatet från denna studie som visar att Ica följt av Willys når mest framgång i form av flest 

kommentarer och positiva reaktioner. Organisationers kommunikationsstrategi påverkar 

publics reaktioner. Dessa reaktioner benämns också som konsekvenser av kommunikationen 

(Grunig & Hunt, 1984). Studiens resultat visar att Ica och Willys har lyckats bäst i att skapa 

intresse hos publics samt påverka deras handlingar. Ica och Willys har även skapat högst nivå 

av engagemang i antal kommentarer, taggningar, gilla-, älska- samt wow-markeringar. Det är 

viktigt för organisationer att påverka publics emotionella förhållande till dem (Wæraas & 

Sataøen, 2014) och strategisk planering av organisationers identitet innebär att påverka 



32 

 

publics attityder för att uppnå positiva uppfattningar (Doorley & Garcia, 2015). Ica, Coop och 

Willys ses ha god planering i kommunikationen eftersom att deras kommunikation genererar 

emotionella intryck av positiv karaktär.  

 

Sociala medier är ett öppet nätverk där många människor exponeras av hur organisationer 

kommunicerar och hur andra människor reagerar och kommenterar (Doorley & Garcia, 2015). 

Publics positiva uppfattningar blir synliga för många andra publics samtidigt och inte enbart 

inför de som väljer att kommentera och reagera. Socialpsykologi är centralt för hur relationer 

skapas mellan publics och organisationer (Ledingham & Bruning, 2000). Människor kan 

tolkas påverkas av kollektiva reaktioner samt andra människors uppfattningar. Studiens 

resultat visar att publics har övervägande positiva relationer till företagen. De kan ses ha 

skapats delvis utifrån hur publics uppfattar att andra har reagerat på företagens 

kommunikation. 

6. Slutsats och diskussion 

Den här studien har haft företags kommunikativa strategier som fokus med syfte att studera 

vilka kommunikativa strategier som skapar engagemang. Organisationer verkar i en allt mer 

digitaliserad värld och de behöver anpassa sin kommunikation till den för att arbeta 

varumärkesbyggande (Cwiak, 2014). Det är därför intressant att undersöka hur företag arbetar 

kommunikativt med sociala medier som kommunikationskanal. Ica, Coop och Willys 

använder kommunikativa strategier för att skapa engagemang och interaktion mellan publics i 

sina inlägg. Dessa strategier har jämförts och resultatet från denna studie visar att företagen 

använder en likvärdig kommunikationsstrategi på respektive sidor på Facebook. Ica, Coop 

och Willys använder plattformen Facebook genom att enkelriktat sända ut strategiska budskap 

utan att använda tvåvägskommunikation med publics i kommentarsfälten som strategi. 

Resultatet från studien visar att en effektiv strategi för att skapa engagemang hos publics är att 

uppmana dem till delaktighet och ställa riktade frågor till dem. Uppmaning till delaktighet 

leder till hög nivå av engagemang (Bellucci & Manetti, 2017). Skapande av engagemang i 

kommunikationen är viktigt för att organisationer ska vara effektiva i användningen av sociala 

medier (Doorley & Garcia, 2015). Samtidigt behöver organisationer anpassa sig till interaktiv 

kommunikation med sina målgrupper och föra dialog med dem för att utveckla relationerna 

med målgrupperna (Ledingham & Bruning, 2000). Detta eftersom att sociala medier 

kännetecknas av en deltagarkultur där mottagare av organisationers kommunikation blir 
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deltagare (Falkheimer & Heide, 2011). Ica, Coop och Willys skapar engagemang men deltar 

inte interaktivt med publics i kommentarsfälten. Organisationer använder sociala medier i 

störst utsträckning för att kommunicera enkelriktade budskap till intressenter (Grunig & 

Grunig, 2010). Det är ett uttryck för att företag använder sociala medier för att sprida reklam i 

kvantitativa mängder till sina målgrupper utan någon direkt plan att följa upp 

kommunikationen som sänds ut. En slutsats är att Ica, Coop och Willys använder Facebook 

likt hur de flesta företag kommunicerar på denna kommunikationsplattform. 

 

De flesta organisationer interagerar inte på sina Facebooksidor, därmed blir användningen 

ineffektiv i syfte att bygga relationer (Coombs & Holladay, 2014). Organisationer tenderar att 

inte kommunicera interaktivt med sina målgrupper på sociala medier (Grunig & Grunig, 

2010). Avseende resultatet från denna studie ses inte Ica, Coop och Willys ha som syfte att 

utveckla relationer genom att interagera med publics. Istället utvecklar de relationer genom att 

skapa intresseväckande innehåll som når stor spridning och får publics att interagera med 

varandra. Resultatet från denna studie visar att det finns ett flertal inläggsstrategier som bidrar 

till uppmärksamhet och spridning bland publics som i sin tur genererar stora inlägg. Resultatet 

visar att dessa kategorier är försäljning och aktuell kampanj samt efterfrågan av personal. 

Försäljning och aktuell kampanj är den mer vanliga inläggskategorin för att skapa stor 

spridning. En återkommande trend i Icas och Willys inlägg som blivit stora är att företagen 

uppmanar publics att tagga varandra samt ställer riktade frågor till dem. Det är ett uttryck för 

att delaktighet är ett medel för spridning och är en tydlig kommunikativ strategi som skapar 

stort engagemang bland publics på sociala medier. Resultatet från denna studie visar att Ica, 

Coop och Willys ser sociala medier som en kommunikationskanal för enkelriktade budskap i 

syfte att skapa interaktion och engagemang från och mellan mottagarna, företagen deltar inte 

själva i denna interaktion. Deltagarkulturen på sociala medier kännetecknas av mottagarnas 

deltagande kommunikation och företags kommunikativa strategier ses syfta till att skapa 

denna form av interaktion. Ur denna synvinkel kan företag anpassa sin kommunikation på 

Facebook till dess kommunikativa miljö. I och med att publics deltar i kommentarsfält till 

inlägg får företag därmed större räckvidd för sina budskap. Facebooks algoritm innebär att 

inlägg blir mer synliga och når ut till fler när mottagare av inlägg deltar i dem genom att 

kommentera eller reagera. Samtidigt är inte företag fullt utvecklade i sin kommunikativa 

anpassning till sociala medier för att utveckla relationer med publics eftersom att de inte 

besvarar kommentarer. 
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Resultatet från studien visar att inte något av de berörda företagen har en interaktiv strategi 

med sina målgrupper eftersom att de besvarar kommentarer i låg utsträckning. Detta är 

intressant eftersom att både Coop och Willys kommunicerar att de gärna besvarar och utövar 

tvåvägskommunikation med sina målgrupper (Facebook, 2017). Organisationer har i generell 

mening låg nivå av tvåvägskommunikation med sina målgrupper även om de uttrycker att 

sådan kommunikation är viktig (Doorley & Garcia, 2015). Organisationers främsta strategi är 

att kommunicera informationsspridande budskap samt att inte använda sociala medier för att 

föra dialog (Bellucci & Manetti, 2017). Resultatet från denna studie visar att företagen 

interagerar med publics på så sätt att de skapar interaktivitet mellan publics utan att involvera 

sig själva i denna interaktion. Det yttrar sig genom att företagen har en låg svarsfrekvens och 

att mottagarna har dialog med varandra i kommentarsfälten till inläggen. Resultatet från 

studien visar att Icas, Coops och Willys kommentarsfält till Facebookinläggen domineras av 

reagerande kommunikation på innehållet från publics. Reaktiva kommunikationsprocesser 

innebär att mottagare reagerar på sändares kommunikation (Rafaeli, 1988). Sociala mediers 

fördel är att mottagare kan reagera genom att recensera via kommentarer och teknologiska 

funktioner (Falkheimer & Heide, 2011). Företagen vill få publics att reagera på deras inlägg 

och de lyckas med detta eftersom att publics är med och skapar innehåll. Detta är ett uttryck 

för att företagen förmår skapa interaktion från publics och en slutsats kan dras att detta är en 

lyckad strategi för att skapa engagemang. För företagen finns det förbättringspotential för 

interaktiv kommunikation med publics eftersom att resultatet från denna studie visar att Ica, 

Coop och Willys interagerar med publics i låg utsträckning.  

 

Företag behöver skapa positiva uppfattningar av sig själva för att stärka sitt varumärke 

(Fombrun & Shanley, 1990). Resultatet från denna studie visar att publics uttrycker sig 

övervägande positivt i sitt engagemang i kommentarsfälten till Icas, Coops och Willys 

Facebookinlägg. Publics reagerar positivt på inläggsinnehåll som riktar sig direkt till dem. 

Detta exempelvis i inlägg som efterfrågar personal samt när publics blir uppmanade att föra 

dialog med varandra. Resultatet från denna studie visar att detta är ett effektivt sätt för att få 

publics att engagera sig i företagens kommentarsfält. Facebook är en öppen 

kommunikationsplattform där människor exponeras av mottagares reaktioner på 

organisationers kommunikation (Doorley & Garcia, 2015). Företag kan därmed i generell 

mening behöva ha som strategi att få publics att reagera positivt på inlägg. Detta eftersom att 

en positiv respons på inläggsinnehållet bidrar till att skapa goda uppfattningar om företagens 

varumärken. Tidigare forskning har visat att uppmaning till mottagares delaktighet är en 
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effektiv strategi för att generera positiva uppfattningar (Bellucci & Manetti, 2017). Resultatet 

från denna studie har även visat att denna strategi leder till fler reaktioner från publics och är 

ett uttryck för engagemang. 

 

6.1 Reflektion om studiens resultat 

Den här studien har en teoretisk bakgrund med likvärdig syn på hur organisationer bör arbeta 

strategiskt i sin kommunikation på sociala medier. Studien är en jämförande fallstudie mellan 

tre företag och har god reliabilitet eftersom att resultaten från studien är tillförlitliga. Det finns 

även underlag att dra slutsatser som är generaliserbara till andra företag baserat på studiens 

urval. Tidigare forskning har fokuserat på hur organisationer förhåller sig till interaktion med 

intressenter och visat att organisationer interagerar i låg utsträckning på grund av bristande 

kompetens. Resultatet från denna studie visar att de undersökta företagen inte interagerar med 

publics eftersom att de inte har en sådan strategi. Tidigare forskning visar att en bristande 

interaktion mellan företag och deras målgrupper är ineffektiv för användningen av sociala 

medier och tyder på en dålig anpassning till kommunikationskanalen. Däremot visar studiens 

resultat att företagen är effektiva eftersom att de lyckas skapa engagemang utan någon 

egentlig interaktion med publics. Slutsatser utifrån studiens resultat är intersubjektiva med 

tidigare forskning om organisationers kommunikativa förhållningssätt med intressenter på 

sociala medier. Detta både gällande organisationers inläggstonalitet samt hur de interagerar 

med publics.  

 

I denna studie har ett mindre antal Facebookinlägg med tillhörande kommentarer analyserats. 

En mer omfattande studie som undersöker ett större antal Facebookinlägg med tillhörande 

kommentarsfält kan bidra till en bredare förståelse för vad som skapar engagemang. En 

jämförande studie över tid skulle vara intressant för vidare forskning eftersom att Ica, Coop 

och Willys kan tänkas ha förändrat och förbättrat sina kommunikativa strategier på Facebook. 

Detta kan ge en bättre grund för en fortsatt diskussion om vilka kommunikativa strategier som 

skapar delaktighet och engagemang. Officiella kanaler på Instagram och Twitter kan även 

vara intressant att studera för att få en uppfattning om hur arbetet med strategisk 

kommunikation fungerar på sociala medier som helhet. Detta kan bidra till kunskap för hur 

företag bättre kan kommunicera relationsbyggande med målgrupper samt anpassa sina 

kommunikativa strategier på sociala medier.  
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Resultatet från denna studie visar att företagen i störst utsträckning publicerar innehåll 

gällande kampanjer och egen verksamhet som kommunikationsstrategi för att skapa stort 

engagemang. Det går också att se en trend där uppmaning till interaktion skapar engagemang 

från publics. Företagen deltar dock inte i denna interaktion, trots detta är publics i hög grad 

engagerade i kommentarsfälten. Resultatet från denna studie visar att Ica, Coop och Willys 

har viss anpassning till dagens landskap på sociala medier. Trots detta behöver de utveckla en 

kommunikativ strategi där de interagerar i större utsträckning med publics för att utveckla 

relationer med dem. 
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Bilaga 1 

 

KODSCHEMA 

KOMMUNIKATIONEN I FÖRETAGENS FACEBOOKINLÄGG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Företag 1. Ica

2. Coop

3. Willys

2. Datum för inlägg

3. Innehåll i inlägg 1. Försäljning/Aktuell Kampanj

2. Efterfrågan av personal

4. Ton på inlägg 1. Enkelriktat budskap

2. Uppmaning till delaktighet

5. Förekommer uppmaning till dialog i inlägg 1. Ja

2. Nej

6. Förekommer uppmaning till engagemang i inlägg 1. Ja

2. Nej

7. Inläggets totala antal kommentarer

8. Inläggets olika reaktioner 1. Gilla (antal)

2. Älska (antal)

3. Haha (antal)

4. Wow (antal)

5. Ledsen (antal)

6. Arg (antal)

9. Antal kommentarer från företaget

10. Antal kommentarer från företaget med olika tonalitet 1. Positiv tonalitet (antal)

2. Försvarande tonalitet (antal)

3. Neutral tonalitet (antal)

11. Antal kommentarer från företaget med formellt språk

12. Antal kommentarer från företaget med informellt språk

13. Typ av kommentarer företaget svarar på 1. Kritik (antal)

2. Positiv/ej riktade (antal)

3. Konkret fråga (antal)

14. Antal microdiskussioner företaget deltar i

15. Vilken typ av kommentarer ger publics 1. Kritik (antal)

2. Positiv/ej riktade (antal)

3. Konkret fråga (antal)

16. Antal kommentarer från publics med positiv tonalitet

17. Antal kommentarer från publics med negativ tonalitet

18. Antal kommentarer från publics med neutral tonalitet

19. Antal kommentarer från publics med taggning av andra 



 

 

Bilaga 2 

 

KODINSTRUKTIONER TILL KODSCHEMA 

 

 

1. I kodningen av hur företaget kommenterar, variabel 9-14, utgår kodningen från hur 

företaget besvarar ursprungskommentarer och hur de besvarar kommentarer i 

mikrodiskussionerna. 

2. I kodningen av publics kommentarer, variabel 15-19, utgår kodningen från de 50 

ursprungskommentarerna. 

3. I kodningen av kommentarer ej riktade till företaget, variabel 13 och 15, avses att publics 

håller dialog med eller taggar varandra. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Företag Det företag som inlägget gäller. Antingen Ica, Coop eller Willys.

2. Datum för inlägg När inlägget publicerades.

3. Innehåll i inlägg Vad inläggets textinnehåll handlar om. Försäljning och aktuell

kampanj är när inlägget handlar om produkter och egen verksamhet.

Efterfrågan av personal är när företaget söker arbetare.  

4. Ton på inlägg Om företaget syftar till informationsspridning eller deltagande från

publics i inlägget genom att ställa frågor som är riktade till dem.

5. Förekommer uppmaning till dialog i inlägg Om företaget efterfrågar att publics förmedlar sina åsikter  i

kommentarfältet.

6. Förekommer uppmaning till engagemang i inlägg Om företaget efterfrågar att publics taggar vänner i kommentarsfältet.

7. Inläggets totala antal kommentarer Det totala antalet av kommentarer bestående av företaget och publics.

8. Inläggets olika reaktioner Vilka emojis publics valt för att uttrycka sina reaktioner på inlägget.

9. Antal kommentarer från företaget Det totala antalet kommentarer där företaget har besvarat publics

kommentarer.

10. Antal kommentarer från företaget med olika tonalitet Hur företaget väljer att besvara publics kommentarer i textform.

11. Antal kommentarer från företaget med formellt språk Avsaknad av talspråk och ej personligt skrivna kommentarer.

12. Antal kommentarer från företaget med informellt språk Kommentarerna utformas efter talspråk, är personligt skrivna och kan

innehålla emojis.

13. Typ av kommentarer företaget svarar på Kritik, positiva eller ej riktade till företaget eller frågor.

Detta i förhållande till inläggsinnehållet.

14. Antal microdiskussioner företaget deltar i Microdiskussioner skapas när en kommentar bildat ett flöde av

kommentarer.

15. Vilken typ av kommentarer ger publics Kritik, positiva eller ej riktade till företaget eller frågor.

Detta i förhållande till inläggsinnehållet.

16. Antal kommentarer från publics med positiv tonalitet Publics reagerar positivt på inläggets innehåll i textform och/eller emojis.

17. Antal kommentarer från publics med negativ tonalitet Publics reagerar negativt på inläggets innehåll i textform och/eller emojis.

18. Antal kommentarer från publics med neutral tonalitet Kommentarerna har varken positiv eller negativ tonalitet.

19. Antal kommentarer från publics med taggning av andra  Publics sprider inlägget vidare till andra genom att skriva in deras namn.
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