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1 Inledning 
I det här kapitlet ges en introduktion till problemområdet och vi presenterar även uppsatsens disposition. 

Medielandskapet är i ständig förändring. Med den nya digitala tekniken växer fler 
kommunikationskanaler fram och det blir allt mer tydligt att företag idag måste anpassa sin 
kommunikationsstrategi efter sina målgruppers sätt att kommunicera. Företag måste på ett eller 
annat sätt nå ut med sin information och synliggöra sitt varumärke. Med detta i åtanke har det 
alltid varit ytterst viktigt för företag att ha en god relation till journalister inom massmedier för att 
kunna påverka hur bilden av företaget kommuniceras ut till allmänheten. Det är många gånger så 
att det som medierna rapporterar blir det som allmänheten pratar om och ibland även tillskrivet 
som en sanning. De traditionella medierna har ofta handlat om envägskommunikation, ett 
meddelande förs mellan en sändare och en mottagare, i detta fall företaget och allmänheten, med 
journalisten som mellanhand eller en så kallad gatekeeper. På senare år har det blivit alltmer 
avgörande att kunna ha en dialog med sin målgrupp och därmed har de sociala medierna fått en 
allt mer betydelsefull roll.           

Youtube, Twitter, Facebook och bloggar är alla exempel på det som vi idag kallar för sociala 
medier. Medierna kan idag delas in i två kategorier – de traditionella och de sociala. När det talas 
om traditionella medier menas oftast massmedier så som tidningar, tv och radio, där det är 
journalisterna som styr innehållet. Dock har det vuxit fram en paradox i och med att de 
traditionella medierna numera även har en webbaserad version av sitt innehåll på internet. Detta 
gör att de webbaserade tv-, radio-, och tidningssidorna på internet hamnar i gränslandet mellan 
att vara ett traditionellt och ett socialt medium.  

I de sociala medierna kan vem som helst styra. Det behöver inte längre vara så att de traditionella 
medierna sätter dagordningen för allmänhetens samtalsämnen – nu kan vem som helst göra 
detsamma. Det gäller för företagen att börja kommunicera genom de nya 
kommunikationskanalerna som nu medför nya möjligheter.    

I en debattartikel på Aftonbladets webbplats (2008.07.31) skriver Brit Stakston och Niclas 
Strandh  om att traditionella mediers monopol  på tyckande har suddats ut mer och mer. 
Kampen mellan bloggare och de traditionella medierna är i full gång och det är intressant att se 
på skillnaderna och likheterna i deras bevakning av olika händelser och hur ämnena utvecklas. 
Vilka är snabbast med ny information? Och vem kan täcka störst område?    
  

Stakston och Strandh menar också att det idag råder en rädsla för de sociala medierna hos alla de 
som jobbar med kommunikation. De uttrycker det på följande vis:  

Att kommunicera är något de flesta människor vill och många kan. Sociala medier ger människor en palett 
av möjligheter, så väl individer som organisationer/företag och paletten kan användas av alla, inte bara av 
oss som får betalt för att kommunicera (Stakston & Strandh, 2008). 

 

Det är inte enbart journalisterna och massmedierna som har makten över informationsflödet 
längre. Alla människor kan nu genom de nya tekniska möjligheterna vara både en konsument och 
en producent. Det ska dock inte glömmas bort att kommunikationen är allt mer på mottagarnas 
villkor i de sociala medierna. Larsson (2008) menar att kommunikationen mellan företag och dess 
omgivning befinner sig i en brytningstid eftersom det inte längre är möjligt att enbart plädera för 
sitt företag genom övertalande metoder utan nu även ställs krav på relationsåtgärder. 
Utvecklingstendenserna visar på ökad grad av mottagar-/användarinitiativ, smala differentierade 
budskap och ökad elektronisk kommunikation och datorkommunikation (ibid.).   
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Företagen måste välja vilka kommunikationskanaler de vill använda för olika budskap och 
samtidigt även hålla sig uppdaterade på vad som skrivs om dem i de olika kanalerna. De måste 
klara av att jonglera med både sociala och traditionella medier. Dessa medier lever på sätt och vis 
i en konvergens med varandra då journalister bloggar, det som företagsledare twittrar om står 
nästa dag i tidningen och en reklamfilm behöver inte längre bara visas på tv utan kan ibland nå en 
bredare målgrupp via Youtube. Det gäller för företagen att anpassa sin kommunikationsstrategi 
efter hur medielandskapet ser ut. Hur väljer egentligen företagen att använda de olika 
kommunikationskanalerna nu när de båda existerar?    
     
I den här uppsatsen vill vi undersöka hur några av Sveriges största företag uppfattar traditionella 
och sociala medier som kommunikationskanaler i en tid då båda existerar. Då sociala medier är 
ett relativt nytt kommunikationsverktyg för företag och organisationer är det intressant att se på 
hur och i vilka situationer företag väljer att använda dem. Framför allt är det intressant att se hur 
sociala medier påverkar relationen till de traditionella medierna, något som det idag finns ytterst 
lite forskning kring. Vi har även valt att fokusera på nyhetsvärdering genom att ställa frågan om 
uppfattningarna om nyhetsvärdering håller på att förändras när information publiceras i ett 
socialt medium istället för ett traditionellt. 

1.1 Disposition  
Uppsatsen inleds med ett introducerande kapitel där problemområdet belyses och syftet med 
studien presenteras kort. I nästföljande kapitel presenteras undersökningens teoretiska 
utgångspunkter kring gatekeeping, konvergens och nyhetsvärdering samt bakgrunden till 
problemområdet. Företags relation till medier och hur de väljer informations- och 
kommunikationskanal, samt en utförligare diskussion kring sociala och traditionella medier ges 
även här. Därefter presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar mer utförligt. Vidare 
redogörs för undersökningens metodval, urval och tillvägagångssätt vilket sedan leder in i 
undersökningens resultat och resultatanalys. Uppsatsen avslutas med en diskussion och förslag till 
vidare forskning.  
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2 Bakgrund och teori 
Teorier som handlar om konvergens, gatekeeping och nyhetsvärdering behandlas i detta kapitel. Vidare diskuteras 
bakgrunden till traditionella och sociala medier samt företags medierelationer och hur de väljer kanal.  

Det skapas ständigt nya verktyg för att underlätta kommunikationen mellan människor. Under en 
längre tid användes enbart penna och papper som kommunikationsmedel som sedan följdes av 
telegrafen, telefonen och radion. Utvecklingen ledde fram till det som idag kallas vardagsmedier: 
tv, video/dvd och fax. De senaste decennierna har varit väldigt betydelsefulla för utvecklingen av 
informations- och kommunikationstekniken då den växt sig allt starkare genom 
datorkommunikationen och internet men även genom utvecklingen av telefonin (Larsson, 2008).  
När vi pratar om traditionella medier i den här uppsatsen menar vi tidningar och tidskrifter, radio 
och tv. För att få en bredare bild av dessa medier presenteras deras bakgrund och vilken roll de 
spelar i vårt samhälle.  

2.1 Traditionella medier 
Dagspressen har en lång historia bakom sig och dess stora omfattning medför att det som händer 
på tidningsmarknaden oftast hamnar i centrum för samhällsdebatten. Så var det förr och så är det 
än idag (Hadenius m.fl. 2008). Dagstidningar har i de allra flesta länder vuxit fram till att 
komplettera ett äldre kommunikationssystem som inte längre uppfyller tidens krav. I Sverige blev 
den första tidningen ett sätt att snabbare nå ut med reklam och framför allt till fler, än vad det 
tidigare gick genom förflyttning av människor. En långsiktig förskjutning av makten inom 
dagspressen, från teknik till journalistik och även vidare till ekonomi, har pågått samtidigt som 
tidningarnas samspel med omvärlden har förändrats (Hadenius m.fl. 2008).     

Under 1920-talet gjorde radion sin debut på riktigt och radiosändningar i olika former började ta 
fart (Hadenius m.fl. 2008). Radion var till en början en ny distributionsteknik som försökte hitta 
sin plats i det rådande mediesamhället och utvecklingen gick snabbt. Efter de första försöken fick 
radion, på väldigt kort tid, en betydelsefull spridning i den industrialiserade världen. Det fanns 
många anledningar till den snabba utvecklingen men en viktig förutsättning var att radions teknik 
på kort tid blev både enklare och billigare (Hadenius m.fl. 2008). I och med televisionens 
framväxt blev radion allt mer en parallellaktivitet.  Nu lyssnar vi på radio samtidigt som vi gör 
annat hemma, på arbetsplatsen eller när vi kör bil. Radiolyssnandet har gått från att vara en aktiv 
syssla till att bara vara något vi har på i bakgrunden. Radion har mer intagit rollen som ett sällskap 
men uppfyller framför allt funktionen för musik, trafik- och serviceinformation, enskilda 
favoritprogram om det som intresserar en mest eller för aktualiteter och nyheter (Eriksson-
Sjöberg & Lindfelt, 2006).        

På 1950-talet introducerades ytterligare ett medium som skulle komma att ha stor betydelse för 
mediemarknaden, televisionen. Trots att inledningsskedet var försiktigt blev televisionens 
introduktion en expansion (Hadenius m.fl. 2008). Det fanns även möjlighet att samlas hemma 
hos varandra och tittat tillsammans eller gå till stadens centrum och titta i radio- och tv-
handlarens skyltfönster (Hadenius m.fl. 2008). Televisionen ger användarna fler möjligheter 
genom att de både kan höra och se, känslan de tar till sig förstärks. Televisionen förstärker 
upplevelserna som förmedlas, den skapar engagemang och inlevelse, vilket är en stor kontrast till 
den känslokyla, distans och objektivitet som tryckpressen förmedlar. Precis på samma sätt som 
texten rör tanken på ett speciellt sätt, når televisionen djupare än så, ända in i själen (Strömbäck, 
2000).  

2.2 Mediernas makt i samhället 
De traditionella medierna, massmedierna, ingår i olika sociala kommunikationsprocesser i vårt 
samhälle och de fungerar som viktiga informationskanaler (Hadenius m.fl. 2008).  Massmedierna 
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har utan tvekan fått mer inflytande under de senaste decennierna. Detta är något som de själva 
också märkt av, vilket har lett till att mediernas makt hamnat högt på samtalsagendan (Falkheimer 
& Heide, 2003). Medierna sätter dagordningen, påverkar oss i våra val och i vår vardag. I 
Falkheimers och Heides tolkning av Asp (2003) lever vi därför i ett medialiserat samhälle. Det 
innebär att samhället då genomsyras av mediernas föreställningar, tecken och symboler och vi 
måste anpassa oss efter dem (ibid.). En konsekvens av detta blir att medierna får en stor 
symbolisk makt. Människor skapar ofta sin uppfattning genom de bilder, händelser och ting som 
kommuniceras av medierna (Falkheimer & Heide, 2003). Medialisering handlar också i stor 
utsträckning om makt över offentligheten. Medierna får makt för att vi människor ger dem makt. 
När medierna skriver någonting är det vi som väljer att prata om det. Skulle vi inte göra det skulle 
mediernas makt inte alls vara lika stor.         

Enligt Falkheimer (2003) består medialiseringen av tre sorters krafter: Publicitetskraften, det 
medierna skriver börjar människor att diskutera. Inspektionskraften, mediernas bevakning av 
organisationer och samhället kan offentliggöras utan att de begränsas utav det juridiska systemet. 
Och den tredje kraften anpassningskraften, mediernas indirekta mediemakt då aktörer anpassar sitt 
beteende efter den tillit de har till mediernas makt, det vill säga att människor säger det de tror 
ska passa in i mediernas former och berättelser (ibid.).  

Den ökade medialiseringen har inte bara medfört ökad makt åt medier utan den har också, än så 
länge, givit journalisterna större makt och ökad status. Journalisternas makt kan ses på olika sätt 
då de inte längre enbart är en informationsförmedlare. Vi ser journalister som allt oftare 
framträder i expertroller och intervjuas i tv:ns och radions samhälls- och nyhetsprogram. Den 
gräns mellan fakta och kommentarer, som aldrig varit speciellt knivskarp, blir allt mer flytande på 
tidningarnas nyhetssidor (Hvitfelt & Nygren, 2005).       

Journalisternas röster utgör onekligen en slags kontroll i dagens mediesamhälle (Hvitfelt & 
Nygren, 2005). De traditionella medierna har under sin långa historia kunnat bygga upp en 
trovärdighet och ett förtroende hos människor. Förtroendet kan ses som ett kollektivt uttryck för 
den ställning som medierna fått i samhället och de förväntningar som det burit med sig (Elliot, 
1997). Elliot menar att förväntningarna på medierna är deras förmåga att erbjuda oss ett utbyte 
och att det då ökar deras förtroendegrad (ibid.). Men med dagens nya teknik kan vem som helst 
publicera information och uttala sig som en expert. Det är inte längre bara journalisterna som 
faktiskt har makten. Alla kan nu genom exempelvis bloggar, diskussionsforum och communities 
diskutera och prata kring vilket ämnen som helst och agera expert. 

2.3 Sociala medier 
Under de senaste decennierna har det ökande medieutbudet förändrats och delar allt mer upp 
publiken på olika typer av medier. Den gamla masspubliken håller på att försvinna nu när den nya 
tekniken tar allt större plats. Detta innebär att små grupper inom publiken bildas och var och en 
väljer mediekanal utifrån sina egna behov och intressen (Hvitfelt & Nygren, 2005). Frågan är om 
det är medierna som formar tidsandan eller tidsandan som formar medierna (Erikson, 2007)? 

Samtal mellan människor har ägt rum i alla tider. Ett utbyte av information, erfarenheter och 
händelser gjordes förr och det görs även än idag (Carlsson, 2009). Redan från början användes 
internet för mellanmänsklig kommunikation i form av informationsutbyte och en social kontakt 
då e-post, diskussionsforum, elektroniska anslagstavlor och e-postslistor var väldigt populära. På 
senare år har sociala medier vuxit och tagit en mer framträdande roll, såväl för företagen som i 
människors vardag (Carlsson, 2009). Sociala medier är en kombination av teknologi, social 
interaktion och användargenererat innehåll. Det kan användas för socialt umgänge, 
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nyhetsförmedling, marknadsföring, organisering, kulturutbyte och underhållning 
(Nationalencyklopedin, 2009).          

Sociala medier har blivit den nya djungeltelegrafen. Med bloggar, forum och nya plattformar för 
kontaktskapande har företagen nya möjligheter att nå omvärlden, men de ställs även inför 
utmaningar. Det är en ny tid, en ny teknik och nya sätt att få ut sin information. Sociala medier 
medför även att nya krav ställs på företagets kommunikation, marknadsföring och hur de agerar i 
olika situationer. De sociala medierna erbjuder företagen nya sätt att synas och görs det på rätt 
sätt har företagen mycket att vinna (Carlsson, 2009). Det kan till exempel resultera i goda 
relationer med omvärlden, mer publicitet i både nya och traditionella medier, ökad kontakt med 
kunderna och ökade försäljningssiffror. Men det ska tas med i beräkningarna att med den nya 
djungeltelegrafens möjligheter kan även negativ information spridas lika snabbt och då vara 
skadligt för företaget (ibid.).   

En förändring som den nya digitala tekniken burit med sig är de nya villkoren som skapats. 
Tidigare var alla medier uppbyggda kring sin egen teknik, till exempel tryck på papper eller tv-
signaler, men med den digitala tekniken har alla numera en gemensam grund. Detta har burit med 
sig nya förutsättningar och nya konstellationer och gjort det allt svårare att skilja de olika 
medierna åt (Hadenius m.fl. 2008).  

2.4 Konvergensperspektiv 
Medievärlden har under 2000-talet förändrats i en otrolig fart och företagen har därmed blivit 
givna fler möjligheter att nå ut med sin information. Teknik, produktionsvillkor, mediernas 
innehåll och distributionsformer är bara några av de aspekter som påverkats av den snabba 
förändringen (Hvitfelt & Nygren, 2005). Då företagen tidigare endast hade traditionella medier till 
sin hjälp handlade deras arbete mest om att formulera pressmeddelanden och skicka dem till 
speciellt utvalda medier och journalister. Deras relation till journalisterna inom massmedierna var 
därför ytterst viktig, vilket den fortfarande är, men med webbens utveckling har förutsättningarna 
förändrats. Företag och organisationer behöver inte längre skriva pressmeddelanden endast för 
journalister. De kan nu lika gärna skriva ett ”publikt meddelande” riktat till allmänheten. Med 
hjälp av webben kan företag använda de sociala medierna till att kommunicera direkt med 
allmänheten utan att behöva gå genom journalister (Carlsson, 2009). Detta tillägg av 
kommunikationskanal kan ses som en konvergens då olika medieformer förenas och ger 
företagen nya vägar att kommunicera genom.        

På grund av den ständigt föränderliga mediemarknaden tvingas de traditionella medierna att 
utvecklas för att kunna anpassa sig till de nya förutsättningarna. De gamla medierna måste 
förändras för att inte dö ut. När radion kom försvann inte tidningarna och inte heller radion 
glömdes bort bara för att tv gjorde debut på marknaden (Hvitfelt & Nygren, 2005). Hvitfelt och 
Nygren (2005) menar att medierna allt mer smälter samman:  

Medieformerna förändras, de glider in i varandra och konvergerar samtidigt som de gamla formerna finns 
kvar och förändrar sin funktion (Hvitfelt & Nygren 2005: 23).  

Konvergens medför att hela det kommunikativa systemet förändras. Inom de digitala 
kommunikationsformerna finns alla de uttryck för mänsklig kommunikation som utvecklats och 
förändrats genom historien. Det digitala språket medför även att gränserna mellan de olika 
uttrycken suddas ut. Den nya kommunikationstekniken sociala medier förenar de olika 
domänerna för mänsklig kommunikation, sammanför både skriftspråk, bildspråk och ljud i det 
nya digitala språket (Hvitfelt & Nygren, 2005).        
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Med nya vägar är det lättare och billigare för företagen att synas både på nätet och i de 
traditionella medierna. En konvergens av innehållet har växt fram då företagen numera kan 
använda sig av samma information men genom olika kanaler. Genom de nya medieformerna som 
utvecklats på internet så som Facebook, Twitter, Youtube och bloggar förenas olika uttryck som 
tidigare endast hittades i skilda medieformer. Företagen kan därför genom nätets interaktivitet 
skapa nya konvergenta former av innehållet och därmed även nya användningssätt (Hvitfelt & 
Nygren, 2005).  

2.5 Urvalet i traditionella medier - Gatekeeping Theory  
Nyhetsutbudet i samhället blir bara större och större och vi måste alla sålla i de nyheter som vi 
ständigt har att välja mellan. I och med att nyhetsflödet är så stort sker ett visst antal urval på 
olika nivåer. Det skulle kunna säga att nyheterna följer ”trattmodellen” då både företag och 
journalister har en massa nyheter att välja mellan men där de måste sålla bland alla nyheter och 
endast få ut ett urval till allmänheten. För att kunna benämna denna process myntade Kurt Lewin 
begreppet ”gatekeeper” som alltså är en term för det urval av nyheter som äger rum (Hadenius 
m.fl. 2008).             

Termen var från början avsedd för människors behandling av information men den visade sig ha 
en otrolig slagkraft och blev efterhand en allmänt känd benämning på all den gallring som äger 
rum i massmedierna (Hadenius m.fl. 2008). Men efter internets framväxt sattes det rådande 
nyhetssystemet snabbt i förändring. De gatekeeping-funktioner som tidigare var basen i 
nyhetsnätet spelade inte längre samma roll. Webbens snabba utveckling har burit med sig nya 
möjligheter för den enskilde att nå information utan att gå via medierna (Hadenius m.fl. 2008). 
Detta har därmed öppnat nya dörrar för företag och organisationer när de nu själva kan blogga, 
twittra, skriva på forum och så vidare. På detta sätt kan de nå ut med sin information utan att 
behöva gå genom en mellanhand eller en så kallad gatekeeper i form av journalisterna.  

Studier kring gatekeeping handlar ofta om hur nyheter väljs ut av massmedier men gatekeeping 
innebär mer än att bara göra ett urval (Shoemaker, 1997). Shoemaker förklarar gatekeeping på 
följande sätt:   

Gatekeeping is the process by which the billions of messages that are available in the world get cut down 
and transformed into the hundreds of messages that reach a given person on a given day (Shoemaker 1997: 
57). 

 

Gatekeeping är en modell som är användbar i beskrivandet av organisationers kommunikation. 
Den förklarar hur journalisterna fungerar som en sluss som väljer ut vilka nyheter som ska bli 
nyheter. Men även de organisatoriska kommunikatörerna kan agera gatekeeper då de strategiskt 
väljer vad som ska spridas internt och externt (Larsson, 2008).     

Shoemaker (1997) menar att en dags nyheter representerar effekterna av vad många gatekeepers 
åstadkommit vid sina olika gater. Hon säger även att det inte är en överdrift att säga att alla 
kommunikatörer är gatekeepers till en viss grad. För gatekeeping är en nödvändig del i den 
övergripande processen vid urvalet och framställandet av ett meddelande. Det är inte bara en 
omöjlighet att sprida allt, det är också omöjligt att sända ut något utan att ge meddelandet någon 
slags form (Shoemaker, 1997). Fast gatekeeping-forskning inom kommunikationsfältet till större 
delen innefattar massmedierna, kan gatekeeping tillämpas på alla punkter som har att göra med 
information (ibid.). Gatekeeping kan ses som en process där information sållas bort och 
reduceras (Larsson, 2008).  
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2.6 Nyhetsvärdering 
Eftersom utbudet av nyheter är så stort är antalet tänkbara nyheter fler än de som faktiskt blir 
nyheter (Hadenius m.fl. 2008). Därför måste det sållas bland alla nyheter för att endast få fram ett 
urval. Fjæstad & Nowak (1971) menar att det som kallas en nyhet är det som massmedierna tar 
upp som handlar om händelser, tillstånd och företeelser. Nyheter är det vanligaste som 
förekommer i medieinnehållet och varje dag tar människor del av olika nyheter som medierna tar 
upp (Fjæstad & Nowak, 1971). För att kunna sålla i detta hav av information finns det olika 
kriterier som kan utmärka en nyhet och göra den till just en nyhet (Hadenius m.fl.2008). Detta 
kallas för nyhetsvärdering och är ett resultat av gatekeeping-processen. För att en nyhet ska 
kunna passera en gate måste den alltså uppnå vissa kriterier. Fjæstad och Nowak (1971) berör 
kriteriet händelse och menar att det är avgörande för en nyhets genomslagskraft och får även 
medhåll av medieforskaren Hvitfelt.         

Hvitfelt (i Hadenius 2008) har efter sina empiriska undersökningar sammanfattat tio punkter som 
han menar utgör kriterierna för vad som gör en nyhet. Enligt Hvitfelt ökar sannolikheten för att 
en nyhet ska produceras och publiceras om den behandlar följande: 

1. politik, ekonomi samt brott och olyckor samt 

2. om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd till 

3. händelser och förhållanden som 

4. är sensationella och överraskande, 

5. handlar om enskilda elitpersoner och 

6. beskrivs tillräckligt enkelt men 

7. är viktiga och relevanta, 

8. utspelas under kort tid men som en del av ett tema 

9. samt har negativa inslag 

10. och har elitpersoner som källor (i Hadenius, 2008: 304) 

En annan forskare som engagerat sig för vilka faktorer som påverkar en nyhet är Prakke. Han 
menar att det finns tre faktorer, även kallade avstånd, som väcker intresse och identifikation hos 
mottagaren. Dessa tre är tid, kultur och rum och Prakke menar att ju närmare dessa en händelse 
inträffar ju troligare är det att händelsen blir en nyhet. Alltså ska en nyhet ligga nära i tid, utspela 
sig inom den närmaste omgivningen och även innefatta något som väcker engagemang (i 
Hadenius m.fl. 2008).   

Även Shoemaker, Chang och Brendlinger (Johansson, 2004) berör nyhetsvärdering och de utgår 
ifrån tre grunddimensioner. De menar att det som blir en nyhet är händelser som handlar om 
avvikelser, är socialt betydelsefulla och information som är ny och nära geografiskt och kulturellt. 
Med avvikelser menas nyheter som är ovanliga och oväntade, konflikter i samhället som utmanar 
och ifrågasätter, sensationalism då brott mot lagar och normer begås och om det händer en känd 
person något storslaget (Johansson, 2004).        

Nyhetsvärdering ska också sättas i relation till händelsen och till sin publik. Vad vill företaget få 
fram med nyheten och vilka vill de nå? Det finns även organisatoriska faktorer som styr värdering 
och urval, till exempel vilket bildmaterial som finns tillgängligt, om nyheten är lätt att läsa och ta 
till sig, om den är billig att samla in och om den kan presenteras kortfattat (Larsson, 2008). Det 
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finns många olika faktorer som företag och journalister numera måste ta med i beräkningen när 
de släpper en nyhet genom sin gate. Hvitfelts kriterier för vad som ska bli en nyhet är inte allt 
som ska tänkas på. För företagen är det även viktigt att värdera vilken kommunikationskanal som 
ska användas nu när antalet valmöjligheter utökats genom de sociala medierna.  

2.7 Att välja kanal – vilket medium passar informationen?  
Mediet är budskapet, eller? McLuhan hävdade redan 1964 att det är mediet i sig som är av 
betydelse och att mediet är samma sak som budskapet. McLuhan menar att det inte tjänar 
någonting till att lägga tid på att diskutera innehållet i ett medium eller hur medierna används. 
Han säger att innehållet av ett medium alltid är ett annat medium. Till exempel innehållet av att 
skriva är talet, och det skrivna ordet är innehållet av tryck, och tryck i sin tur är innehållet av 
telegrafen (nytryck McLuhan, 1994). Det som McLuhan intresserar sig för är inte att se hur vi 
människor påverkas av medierna som individer eller grupper, utan han vill se hur medierna kan 
fungera som en förlängning av oss själva. Han menar då inte bara tv, radio och tidningar utan 
också språket, pengar, siffror, hjulet och klockorna. Allt som är en förlängning av oss människor 
och som hjälper oss i vår vardag (Strömbäck, 2000). Men är mediet som väljs för att 
kommunicera ut ett budskap viktigare än budskapet i sig? Detta kan diskuteras då Falkheimer och 
Heide menar att det är av större vikt vad som faktiskt sägs. De menar att det inte är mediet i sig 
som har all kraft. Det är budskapet som mediet levererar, som är av betydelse. De hävdar att det 
är när meddelandet når människorna som det fylls med mening och blir betydelsefullt. Mediet är 
inte budskapet, det är bara en slags budbärare och det är när varje människa tolkar budskapet och 
gör det till sitt eget som det blir en del av verkligheten (Falkheimer & Heide, 2003).   

Dagens företag har en rad olika medier att välja bland när de vill ha ut information. Under det 
senaste decenniet har utvecklingen gått mycket snabbt och lett till att tele- och 
datorkommunikation har utvecklats till huvudmedier, etermediereklam har blivit ett tydligt 
medieval och en stark produktspecialisering av trycksaker har skett (Larsson, 2008). Hur går det 
egentligen till när företag väljer en kanal före en annan (Falkheimer & Heide, 2003)? I princip 
finns tre olika metoder för företag att kommunicera genom: skriftliga kanaler, muntliga kanaler och 
elektroniska kanaler (eller interaktiva kanaler). Att kombinera dessa kanaler leder till störst effekt 
men en annan viktig aspekt är även tiden (Erikson, 2007). Det som är viktiga nyheter behöver 
förmedlas i ett medium som är snabbt men som ändå når många. Det gäller för företagen att välja 
rätt fakta för rätt kanal (Erikson, 2007).         

I mitten av 1970-talet utgick forskarna från att medium väljs utifrån en matchningsprocess, det 
vill säga att mediet måste matcha kommunikationsuppgiften (Falkheimer & Heide, 2003). Det 
finns idag fler viktiga variabler som bör tas i beaktning när val av medium ska göras. Larsson 
(2008) menar att det för företag i medievalet handlar om att filtrera fram de medier som uppfyller 
kommunikationsinsatsens mål bäst, anses passa målgruppen bäst och samtidigt ger bäst effekt. 
Vidare menar Larsson att:  

En analys av tänkta medier sker utifrån ett antal variabler som kan delas in i tre grupper – de som gäller 
ämnet och mediet i sig, de som gäller dess effekter i vid mening och de teknisk-ekonomiska variablerna (Larsson 
2008: 218).  

2.7.1 Ämnet och mediet  
Att matcha medievalet med ämne och budskap och samtidigt hitta kreativa lösningar på hur olika 
medier kan förstärka budskapet är en utmaning för kommunikatörer (Dahlén & Lange, 2003). 
Något annat som spelar in i valet av medium är mediets trovärdighet och hur det uppfattas av 
mottagarna. Ämnet och mediet i sig kan analyseras utifrån följande variabler:  

 Ämnet i sig – vilket eller vilka medier passar ämnets karaktär? 
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 Ämnesvidd – vilka medier lämpar sig för ämnet? 

 Publikstrukturen – vilken typ av publik brukar möta mediet? 

 Kontaktsammanhang – i vilken miljö ska vi möta publiken? 

 Mediets image – vilken attityd har mottagarna till mediet som sådant? (Larsson, 2008: 
218). 

Larsson (2008) menar att vid det här laget vet vi att muntlig personlig kommunikation är 
svårslaget jämfört med andra former, oavsett ämne och budskap. Det är effektivt men nackdelen 
är självklart att bara en liten del av målgruppen nås, så vid masskontakt faller den tanken.  

2.7.2 Mediets effekt  

Räckvidd är en av de vanligaste faktorerna att tala om när det gäller ett mediums effektivitet 
eftersom det anger den andel av målgruppen som företaget kan nå med ett medium. Chansen att 
lyckas påverka en målgrupp blir också större om de exponeras för budskapet ofta och länge. En 
enskild annons i en tidning har låg frekvens medan ett återkommande reklaminslag i en lokal 
radiokanal har hög frekvens – upprepning ger bäst effekt. Först måste dock målgruppens intresse 
väckas och då talar man om vilken genomslagskraft mediet har. Medier som har stor 
genomslagskraft är bildmedier så som multimedier och film – och självklart personlig inverkan. 
När det gäller att skapa fortsatt uppmärksamhet är det den intresseskapande förmågan hos 
budskapet som är avgörande. Andra faktorer som påverkar ett mediums effektivitet är dess 
snabbhet och timing. Om det är bråttom att få ut information begränsas medievalet och den nya 
informationstekniken har ett påtagligt försteg framför de flesta andra medier (Larsson 2008). 
Sammanfattningsvis analyseras ett mediums effekt oftast utifrån dess:  

 Räckvidd – hur stor del av målgruppen når mediet? 

 Frekvens – vid hur många tillfällen ska/behöver mediet utnyttjas? 

 Genomslagskraft – hur kraftfullt kan mediet bedömas vara? 

 Selektivitet – hur specifikt når mediet målgruppen? 

 Snabbhet – hur snabbt når mediet sin målgrupp? 

 Timing – kommer åtgärden/kampanjen vid rätt tidpunkt? 

 Interaktivitet – tillgodoser mediet krav på feedback/dialog? (Larsson, 220 f.f.). 
 

2.7.3 Teknisk-ekonomiska analysfaktorer  
Vid val av medium spelar företagets ekonomiska situation och tekniska kunskaper in. Ovanliga 
eller komplicerade medier kan vara svåra att arbeta med eftersom det kanske inte redan finns 
invanda rutiner så som för ett välkänt medium. I dagens tekniksamhälle förväntar sig människor 
professionellt producerat material men detta måste även vägas mot den totala kostnaden som 
mediet för med sig. Oftast är den avgörande frågan vad mediet egentligen kostar, sett till hur stor 
del av målgruppen som företaget faktiskt når med budskapet (Larsson 2008). Andra teknisk-
ekonomiska faktorer som spelar roll vid analys av medieval är:  

 Komplexitet – är mediet enkelt eller komplicerat att producera? 

 Tidsåtgång – hur lång tid tar mediet att omsätta? 
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 Register – innehåller det ett eller flera signalformer (text, bild, ljud)? 

 Teknisk kvalitet – hur hög teknisk kvalitet har mediet? 

 Affärsvillkoren – vad är totalkostnaden? 

 Kontaktkostnad – vad kostar mediet räknat på varje person man når? (Larsson, 2008: 

224 f.f.). 

Företag idag bör inte lägga all sin tilltro till de nya tekniska medierna även om de ofta är billiga 
och snabba. Olika medier kan anses vara olika rika och därför passa till olika ändamål och ämnen. 
Öga mot öga-kommunikation anses vara det rikaste mediet medan datormedierade medier inte 
ger användarna tillräcklig information om de sociala koder som skickas i ett meddelande 
(Falkheimer & Heide, 2003). Daft och Lengel (1984) myntade uttrycket media richness på 1980-talet 
som innebär hur rikt ett medium är. Med rikt menas hur stor potential ett medium har att bära 
information på många sätt. Öga mot öga-kommunikation anses vara det rikaste mediet eftersom 
det ger direkt feedback. Genom feedback fås en direkt återkoppling och vi kan kontrollera om 
informationen gått fram och tolkats korrekt (ibid.). Telefonen är inte ett lika rikt medium som 
öga mot öga eftersom det endast är språket och orden i sig som vi kan förlita oss på. Ännu 
fattigare dock är skriften eftersom det ger väldig långsam feedback och det är svårt att veta på 
vilket sätt sändaren ville ha sagt informationen (Daft & Lengel, 1984). Varje medium får olika 
typer av feedback och på olika sätt, vilket gör de olika rika enligt Daft och Lengels rikhetsgrader. 

Dagens datormedierade kommunikation har gjort att företag kan nå en bredare publik genom en 
effektiv kanal och dessa medier står idag för en betydande del av de samlade 
kommunikationsinsatserna för många företag och organisationer (Larsson, 2008). 

2.8 Organisationskommunikation  
För att ett företag ska kunna fungera och existera är det en grundförutsättning att de 
kommunicerar. Många forskare säger numera att det inte går att separera företag och deras 
kommunikationsprocesser. De menar att de är komplexa kommunikationssystem där 
kommunikationen både finns i företagen men även att de samtidigt producerar den (Heide m.fl. 
2005). I företagsforskningen förr, var det vanligt att kommunikationen isolerades för att se vilka 
effekterna av detta skulle bli. Det som framgick då var att företagets struktur påverkade 
kommunikationsprocessen. En av strukturens funktioner var att hindra informationsflödet och 
minska informationsmängden för att på så sätt inte överbelasta cheferna med information (ibid.). 

Nu för tiden beskrivs dock företag som sociala system som hålls samman av en gemensam kultur, 
och kommunikationen ses inte längre som en belastning utan som en nödvändighet för företagets 
överlevnad. Företagskulturen är uppbyggd av bland annat normer, värderingar, tankesätt, rutiner 
och ritualer. Utan en fungerande kultur skulle inte företagen kunna existera eller finnas kvar. 
Företagets medlemmar måste kunna kommunicera både internt och extern (Heide m.fl. 2005). 

Dagens samhälle har gjort det allt svårare för företag att skilja på fysiska (industriprodukter som 
folk kan ta på) och symboliska värden. Vi lever i en kaotisk tid då reklam och information 
ständigt svischar förbi vår väg och vi hinner enbart ta in en liten del av allt detta. Då gränserna 
mellan ett företags fysiska och symboliska värden allt mer suddats ut har kommunikationens 
värde ökad radikalt. Därför har det blivit viktigare för företagen att tänka på sin profil och sin 
image (Falkheimer & Heide, 2003). Den ständigt föränderliga mediemarknaden medför att även 
företagen måste förändras och utvecklas i takt med sin omgivning. I och med den nya 
informations- och kommunikationstekniken har företag tvingats fundera kring hur de ska 
kommunicera med sina olika intressenter och genom vilka kanaler. Internet har medfört stora 
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möjligheter för företagen att förse sig själva och sina intressenter med viktig information (Heide 
m.fl. 2005).            

Den nya tekniken ger företagen möjligheten att vara med och påverka hur de själva ska synas och 
uppfattas. Människor gör ständigt medvetna eller omedvetna val i sin vardag och speciellt nu med 
det ökade utbudet av tjänster, produkter och företag. Det är därför nu ännu viktigare för 
företagen att synas där ute i havet av information (Falkheimer & Heide, 2003). Det blir nämligen 
allt tydligare att kommunikationen är den viktigaste och mest grundläggande delen för företag. 
Det finns till och med forskare som hävdar att organisationer är kommunikation och att de 
därigenom kommit till (Larsson, 2008). 

2.8.1 Företag och massmedierelationer 
För många företag har massmedierna en nyckelroll av den orsaken att företagets bild i medierna 
påverkar deras intressenters uppfattning om dem och en negativ mediebild kan drabba företagets 
utveckling. Det anses därför viktigt att ha goda relationer till massmedier eftersom dessa syftar till 
att stödja företagets affärsverksamhet och marknadsföring (Erikson, 2007).     

Relationen mellan en informatör och en journalist är ett ömsesidigt beroendeförhållande 
eftersom de båda har nytta av varandra (Larsson, 1998). Journalisten är lojal mot medborgarna 
och informatören mot det egna företaget. Larsson (2008) menar att det finns ett bytesteoretiskt 
tänkande inom forskningen som går ut på att samarbete är till båda parternas fördel. Vidare 
menar han att eftersom journalisten vill ha upplysningar från företaget för att på ett objektivt sätt 
kunna informera allmänheten samtidigt som informatören i sin tur vill skapa en fördelaktig bild 
av företaget genom medierna (Larsson, 2008). Frågan handlar förr eller senare om vem av de 
båda parterna som har makten. Ligger makten hos medierna eftersom de styr 
nyhetsproduktionen eller hos företagen eftersom de blivit skickliga på att utnyttja de 
begränsningar som följer med mediernas arbetsvillkor? Rimligare vore att diskutera vart 
maktbalansen ligger och inte vem som äger den fulla makten (Larsson, 1998).    

Två parter i varsin ringhörna, redo att utkämpa en kamp om objektivitet och subjektivitet. Idag 
ser spelreglerna annorlunda ut. Ännu en part har blandat sig i leken, nämligen de sociala 
medierna.  

2.9 Tidigare studier 
Sociala medier är fortfarande ett nytt verktyg för många av Sveriges företag och organisationer 
vilket gör att det ännu inte finns så mycket forskning på högre nivå kring hur just företag och 
organisationer ser på, och kommunicerar via sociala medier. Lilius (2009) skriver om den 
utmaning som många av dagens företag står inför när det gäller att kommunicera med 
målgrupperna genom de nya medierna. Genom djupintervjuer kom Lilius fram till att 
organisationer ser på sociala medier på samma sätt som PR-konsulter gör, det vill säga att det är 
användarnas medium och en plattform för dialog. Vidare upptäcker Lilius att organisationerna 
definierar sociala medier på ett sätt och använder det på ett annat - det används mest till PR och 
marknadsföring och inte för att kommunicera med omgivningen.  Lilius menar också att en av de 
största utmaningarna är att bestämma till vilken grad organisationen är villig att arbeta med 
sociala medier (Lilius, 2009).        

För att se hur informatörer och presschefer på företag och organisationer uppfattar traditionella 
och sociala medier är det viktigt att titta på hur relationen mellan företag och traditionella medier 
ser ut och har sett ut innan sociala medier kom in i bilden. Att arbeta med hur bilden av företaget 
speglas i medierna har alltid varit viktigt för företag. Johansson och Wetterblad skriver i sin 
kandidatuppsats att ett aktivt och strategiskt mediearbete kan påverka hur bilden av 
organisationen speglas i medierna. Vidare menar de att stora företag i Sverige är väl medvetna om 



 

12 

 

vikten att ha goda medierelationer och är väl bekanta med de verktyg som används för att bygga 
och bevara kontakter med medierna (Johansson & Wetterblad, 2006). Flera andra 
kandidatuppsatser är inne på samma ämne och diskuterar kring vilken som är den bästa vägen för 
företag att upprätta goda medierelationer. Kunskap om det egna företaget, massmedieberedskap 
och interaktion anses vara nyckeln till en fruktsam relation mellan informatörer och journalister 
hävdar Rundblad och Stråth (1996). Relationen kan också ses som ett samspel där båda aktörerna 
har något att vinna och därför väljer att samarbeta och bygga relationen på förtroende (Ekedahl, 
1998). Andersson och Brodin (2008) menar att företag och organisationer helt enkelt måste 
anpassa sig efter användarnas sätt att kommunicera, på både gott och ont. Vidare menar de även 
att de sociala medierna har kapacitet att verka som ett forum för samhällsdebatt och att kunder 
tilldelas mer makt och inflytande än tidigare genom dem (Andersson & Brodin, 2008). De 
diskuterar i sin studie att sociala medier ger företag möjlighet att publiceras och läsas av miljontals 
personer utan att blanda in tillåtelse eller nyhetsvärdering. Vidare kommer Andersson och Brodin 
fram till att de sociala medierna inte enbart erbjuder användaren en läsning utan också ger chans 
till feedback och dialog (Andersson & Brodin, 2008). 

Ihator (2004) diskuterar i artikeln Corporate communication: reflections on twentieth century change att 
kommunikationen mellan företag och deras målgrupper har förändrats under 1900-talet. Hon 
menar att detta beror på samhällsförändringar, förändringar i företagens värderingar och 
informationsteknologins framväxt. På grund av den globala ekonomiska konvergensen menar 
Ihator (2004) att företagen allt mer har rört sig bort från småstadsmentalitet och trångsynthet 
vilket hon menar har påverkat företagens kommunikation både i teori och praktik.  

2.10 Begreppsdefinitioner 
Ett ord eller ett begrepp kan ha flera betydelser vilket kan leda till missuppfattningar och 
feltolkningar. Därför tycker vi att det är viktigt att tala om i vilken mening ordet eller begreppet 
användas och i vilket sammanhang. Här klargör vi vissa ord och begrepp för att tydliggöra vad vi 
menar med dem när de används i uppsatsen.  

Business to business förkortas B2B och innefattar företag som levererar varor och tjänster mot andra 
företag, som underleverantörer.  

Business to consumer förkortas B2C och innefattar företag som vänder sig direkt till 
slutkonsumenter.  

Några av Sveriges största företag syftar i uppsatsen till de företag som enligt Veckans Affärers lista 
från 2008 hade störst omsättning (Veckans Affärer 2009).   

Sociala medier är exempelvis bloggar, internetforum, wikier, webbplatser för videoklipp, 
chatprogram, IP-telefoni och webbaserade dagböcker. Sociala medier utgör en 
tvåvägskommunikation (Nationalencyklopedin 2009). 

Traditionella medier benämns i den här uppsatsen som massmedier i form av tidningar och 
tidsskrifter, tv och radio. 
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3 Syfte och frågeställningar 
De frågor som legat till grund för denna uppsats presenteras tillsammans med syftet i detta kapitel.  

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur några av Sveriges största företag uppfattar traditionella 
och sociala medier som kommunikationskanaler i en tid då båda existerar. Vi vill även undersöka 
om uppfattningarna om nyhetsvärdering håller på att förändras när information publiceras i ett 
socialt medium istället för ett traditionellt. För att besvara syftet har vi ställt upp följande 
frågeställningar. 

Frågeställningar  

 Hur kommunicerar företagen genom traditionella och sociala medier nu när båda finns 
som kommunikationskanaler?  

 I vilken situation väljer företagen att använda sig av respektive medium?  

 Vilka anser företagen vara fördelarna respektive nackdelarna med de olika 
kommunikationskanalerna? 

 Hur har värderingarna för vad en nyhet är förändrats nu när företagen kan sprida 
information utan mellanhand i och med sociala medier?  
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4 Metod  
I metodkapitlet presentera den metod vi har valt för att samla in empiri samt motiverar vårt val. Det redogörs 
även för hur vi har gått tillväga med undersökningen samt hur urval och avgränsningar skett. Slutligen diskuteras 
undersökningens reliabilitet och validitet och dessutom beskriver vi vår förförståelse. 

4.1 Val av metod 
Undersökningens metodologiska ansats är kvalitativ. Den kvalitativa metoden kännetecknas av en 
närhet till forskningsobjektet. Målet är att försöka sätta sig in i den intervjuades situation och se 
på världen genom hans eller hennes ögon. Det gäller att se på fenomenet inifrån (Holme & 
Solvang, 1997). Vi valde kvalitativ metod för att vi ville se hur presschefer på fem av Sveriges 
största företag uppfattar traditionella och sociala medier nu när båda finns som 
kommunikationskanaler. Alla presschefer som vi har varit i kontakt med innehar en så pass hög 
ställning inom företaget att det som de säger kan representera hela företaget. Då vår uppsats 
handlar om hur företag uppfattar traditionella och social medier, utifrån presschefernas syn, 
passade det bättre med kvalitativ intervju. Den kvalitativa metoden inriktar sig på just upplevelser, 
tolkningar och omgivande verklighet utifrån egna kunskaper och tidigare erfarenheter ((Backman, 
1998). Vårt mål med undersökningen var inte att generalisera hur några av Sveriges största 
företag ser på kommunikationskanalerna utan vi ville bara se på deras egna uppfattningar och 
erfarenheter av dem.      

Vi valde att genomföra samtalsintervjuer via telefon med presscheferna eftersom den metoden är 
central när det gäller att samla in och analysera material som har att göra med människors 
uppfattningar, värderingar och handlanden (Östbye m.fl. 2004). Vid analysen utgick vi från ett 
fenomenologiskt perspektiv eftersom vi ville se hur presscheferna upplever de traditionella och 
sociala medierna.  

4.2 Kvalitativa samtalsintervjuer 
Undersökningens empiriska material har samlats in genom samtalsintervjuer via telefon. 
Samtalsintervjuer kan, utifrån den grad som frågornas innehåll och ordningsföljd är bestämda på 
förhand, delas in i tre olika typer av intervjuer: ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade 
(Östbye m fl. 2004). Vi valde att använda oss av den semistrukturerade intervjun där temat är 
bestämt på förhand och en fråge- och intervjuguide (se bilaga 1) arbetats fram innan intervjuerna 
ägde rum (ibid.). Valet föll på den semistrukturerade intervjun för att den är en flexibel metod 
som ger möjlighet att ställa följdfrågor och anpassa frågorna medan intervjuguiden ses mer som 
en utgångspunkt än en manual som måste följas till punkt och pricka. Öppna frågor under 
intervjun används med fördel eftersom de fungerar bra när det handlar om att blottlägga attityder 
och reaktioner hos respondentens (Andersen, 1998). Den kvalitativa metodens syfte är att ta del 
av den direkta kontakten och det unika samtalet som uppstår i just dessa sammanhang. Genom 
intervjuerna gäller det för forskarna att försöka bygga upp en relation och skapa en tillit hos 
respondenterna (Widerberg, 2002). Dock har intervjuaren och respondenten inte möjlighet att se 
varandra under intervjun och då bygger dialogen på enbart verbal kommunikation vilket gör att 
det inte går att tolka ansiktsuttryck, se gester eller använda visuella hjälpmedel för att förklara 
frågor (Andersen, 1998).           

Widerberg (2002) menar att i intervjusituationen bär forskaren en viktig roll eftersom det är han 
eller hon som ska leda samtalet och försökta hålla igång en dialog. Vidare menar han att eftersom 
det handlar om en interaktion mellan två människor finns det inga garantier för att mötet 
kommer att ”klaffa” och bli så kvalitativt som forskaren kan ha önskat. Vid intervjuerna med 
presscheferna ansåg vi dock att det även var viktigt att se till att de fick prata ostört, hade avsatt 
tillräckligt med tid för intervju samt var förberedda. Detta var det mest centrala i 
intervjusituationen då presscheferna i sitt yrke är vana vid att föra en dialog.   
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4.3 Fenomenologi 
När vi analyserade materialet från de kvalitativa samtalsintervjuerna utgick vi från en 
fenomenologisk ansats. Den fenomenologiska metoden kallas ibland för epoché, ibland för 
bracketing och ibland för den transcendentala reduktionen och betyder att avstå från att göra omdöme 
eller att sätta något i parentes (Starrin & Svensson, 1994). Men vad är det då som vi egentligen 
ska sätta i parentes när vi gör fenomenologiska tolkningar och beskrivningar? Enligt 
hermeneutikerna är det forskarens fördomar och förförståelse som ska läggas åt sidan men inte 
för att helt bli av med dem. Framför allt för att göra forskaren medveten om att de finns där och 
för att inte blanda ihop dem med det fenomen som ska tolkas och beskrivas. Genom detta menar 
fenomenologer att forskaren kan bli förutsättningslös i sin forskning då vi blir medvetna om vår 
faktiska förförståelse (ibid.).          

När vi använde den fenomenologiska ansatsen försökte vi att se genom de intervjuades 
perspektiv och förstå hur de ser på världen (Starrin & Svensson, 1994). Med fenomenologi är det 
ytterst viktigt att vi gör en noggrann, opartisk och saklig beskrivning av det fenomen som visar 
sig för oss, det vill säga när vi gör vår tolkning av intervjuerna med presscheferna (Starrin & 
Svensson, 1994). Vi försökte alltså sätta oss in hur presscheferna uppfattar traditionella och 
sociala medier nu när de båda finns som kommunikationskanaler. Därefter gjorde vi vår tolkning 
av deras svar och försökte beskriva och analysera vad det är de faktiskt menade.  

4.4 Urval och avgränsning 
Vid samtalsintervjuer finns två inriktningar: informantundersökningar och respondentundersökningar. 
Skillnaden mellan dessa utgörs av att informanten kan liknas vid ett vittne som ska bidra med 
information för att forskaren ska kunna göra den bästa redogörelsen för en händelse eller en 
situation. När det handlar om respondenten å andra sidan är det dennes uppfattningar och egna 
tankar som forskaren är intresserad av. Det handlar om att hitta mönster i respondenternas svar 
för att kunna förklara deras beteende (Esaiasson m.fl. 2007). I den här undersökningen har vi valt 
att göra respondentundersökningar eftersom vi är intresserade av presschefernas egna 
uppfattningar om sociala och traditionella medier.        

När det kommer till att välja respondenter ger McCracken (i Esaiasson m.fl. 2007) tre råd som 
kan sammanfattas enligt följande: Välj främlingar, få undersökningspersoner samt sådana som 
inte är ”subjektiva” experter. Anledningen till att forskaren inte ska ha en relation till 
respondenten ligger i svårigheten att hålla professionell distans vilket kan medföra att frågorna 
bagatelliseras eller att respondenten inte känner sig bekväm i intervjusituationen. Att intervjua få 
personer anses viktigt eftersom det inom respondentundersökningar finns något som kallas 
”teoretisk mättnad”. Det handlar om att börja med att intervjua ett fåtal personer och fortsätta 
tills en klar bild av det som respondenterna berättar framträder. Ett noggrant urval kan ofta leda 
till att få undersökningspersoner kan ge en rik analys. I det tredje rådet som McCracken ger säger 
han att respondenterna inte ska vara subjektiva experter (i Esaiasson m.fl. 2007). Vi har valt att ta 
fasta på två av McCrackens tre råd, nämligen att intervjua främlingar och att ha med få 
respondenter i undersökningen. Däremot har vi valt att intervjua presschefer vilka kan liknas vid 
subjektiva experter, eftersom det är deras professionella åsikt och uppfattning vi vill åt och därav 
uppfylls inte McCrackens tredje kriterium.         

Vi valde att begränsa oss genom att endast intervjua presschefer, med ett undantag då ett företag 
representerades av en presschef och en kommunikatör specialiserad på sociala medier. Vi ville 
också inrikta oss på Sveriges största företag. Vi skulle kunna ha valt att intervjua marknads- eller 
informationschefer men ansåg att presscheferna är de som har mest kontakt med medierna och 
tycket därför att de passade bäst in i vår undersökning. Undersökningen kan inte sammanfatta 
vad företag generellt anser om traditionella och sociala medier utan är endast begränsat till de fem 
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utvalda företagen. Anledningen till att vi valde några av Sveriges största företag var att vi trodde 
att de hade störst erfarenhet av sociala medier och därför bör ligga i framkant när det kommer till 
kommunikation i sociala medier. Dock kommer företagen inte att namnges eller beskrivas 
ingående, då vi på företagens begäran lovat dem anonymitet.    

I gränslandet mellan sociala och traditionella medier ligger det traditionella mediernas 
webbaserade tv-, radio-, och tidningssidor på internet. Det är svårt att placera in dem i någon av 
ovanstående kategorier och vi har därför valt att inte definiera dem.  

4.5 Företagen som deltagit i undersökningen  
De företag som valt att ställa upp i undersökningen ha utlovats anonymitet, varav vi inte kommer 
att avslöja deras namn eller bransch. Detta gör att vi istället valt att benämna företagen efter 
namnen A, B, C, D och E. Det finns ingen inbördes rangordning av dessa utan de är helt 
slumpmässigt valda. Dock vill vi ge en bild av vilka sorts företag det handlar om för att kunna ge 
läsaren en uppfattning om företagets kommunikationsbehov och ställning.   

Företag A är ett så kallat business to business-företag (B2B). Det har 100 000 anställda med 
produktionsanläggningar i 19 länder. Sociala medier har funnits på agenda i snart två år hos 
Företag A men det är under det senaste året som det börjat arbeta aktivt med detta. Företag A ser 
det bland annat som ett snabbt verktyg för omvärldsbevakning som ger dem möjlighet att arbeta 
proaktivt.           

Företag B är ett business to consumer-företag (B2C) med butiker runt om i Sverige och även runt om 
i världen. Företag B har nästan 130 000 medarbetare i 24 länder. Det har arbetat med sociala 
medier i ett par år nu och ser det som en ökad möjlighet för att ta del av vad folk tycker om 
företaget och varumärket i stort.  

Företag C är ett B2B-företag med fokus på teknik. Det har nästan 90 000 medarbetare i 140 
länder. Företag C har arbetat med sociala medier i drygt ett år och uppfattar sociala medier som 
en ny spännande kanal.      

Företag D är ett B2C-företag och har 25 000 anställda. Arbetet med sociala medier har Företag D 
nu hållit på med i två år och tycker att det är ett bra komplement för att nå den målgrupp som 
inte konsumerar traditionella medier.        

Företag E är ett B2B-företag med strikta marknadsetiska regler att ta hänsyn till i sin 
kommunikation. Det är verksamt i över 100 länder och har 65 000 medarbetare världen över. 
Sedan i början av 2009 har Företag E arbetat med sociala medier och ser det som en möjlighet att 
få till en mer aktiv dialog med målgrupperna.  

4.6 Tillvägagångssätt 
Utifrån uppsatsens syfte att ta reda på hur några av Sveriges största företag uppfattar traditionella 
och sociala medier nu när båda finns som kommunikationskanaler valde vi tillvägagångssätt. Det 
första vi gjorde var att ta reda på vilka som, enligt omsättning, var Sveriges största företag. Vi 
fann en lista över Sveriges 500 största företag på tidningen Veckans Affärers webbplats (Veckans 
Affärer, 2009). Vi kontaktade därefter presschefer på tio av de största företagen via e-post (se 
bilaga 2) där vi förklarade vilka vi är, uppsatsens syfte samt frågade om de ville ställa upp på 
intervju. Av tio tillfrågade presschefer svarade sex stycken att de ville ställa upp på intervju. Efter 
det gick vi ut med ytterligare ett e-postmeddelande där vi frågade om företagens arbete med 
sociala medier för att verifiera att de utvalda företagen passade in i undersökningen. Fem av sex 
svarade att de börjat arbeta med sociala medier, medan ett företag ansåg sig inte hålla på med 
sociala medier och vi tog beslutet tillsammans med företaget att inte genomföra intervjun med 
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dem. Vidare gjorde vi research om företagen och hur de använt sig av sociala medier hittills.  
Frågorna till intervjuerna (se bilaga 1) utformades utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Varje fråga i frågeställningen blev ett tema som vi sedan utformade frågor kring och svaren på 
dessa skulle sedan besvara frågeställningarna. Vi valde att genomföra samtalsintervjuerna med 
öppna frågor eftersom vi var intresserade av respondenternas uppfattningar om traditionella och 
sociala medier. Dock ställdes inte alla frågor till var och en av de medverkande respondenterna 
utan det skedde en individuell anpassning. Intervjuerna inleddes med att vi berättade om hur den 
skulle gå till, vilka vi är och vad uppsatsen handlar om, samt höra med respondenterna om de 
hade några frågor innan vi började. Intervjuerna pågick mellan 30-60 minuter.   
   

4.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och berör framför allt kvalitén i materialet, bearbetningen och 
analysen av data. Genom att spela in våra intervjuer istället för att anteckna allt som sägs, 
förstärktes den metodologiska reliabiliteten i uppsatsen (Östbye, 2004). Därför valde vi att spela 
in samtliga intervjuer med presscheferna i radiostudion på Högskolan i Jönköping. Tack vare 
inspelningarna kunde vi gå tillbaka i materialet hur många gånger som helst och verkligen inrikta 
oss på det som blev sagt. En annan viktig faktor i forskningssammanhang är validitet som innebär 
giltighet eller trovärdighet och avser att man mäter det man har tänkt sig att mäta (Östbye, 2004). 
Validiteten i vår undersökning är hög eftersom undersökningen besvarar frågeställningarna och 
syfte.  

Inspelningar kan i många fall stärka validiteten och medför även att risken för att gå miste om 
viktig information minskar. Inspelningarna som sedan transkriberades, vilket innebär att 
ljudupptagning omvandlas till text, förde med sig större möjligheter för oss att söka samband och 
nytolkningar i materialet (Östbye, 2004). Det är enligt forskningsetiken viktigt att respondenten är 
väl informerad om vad det är för projekt han eller hon deltar i och vad det innebär. Det är även 
viktigt att informera om vad intervjuerna ska användas till (Östbye, 2004). Vi var därför noga 
med att inleda varje intervju med att berätta om vårt ämne och varför vi skriver uppsatsen och på 
vilket sätt intervjuerna skulle användas.     

Reliabiliteten i att vi faktiskt intervjuade de personer som vi haft e-postkontakt med och i vårt 
avseende ”rätt personer” kontrollerade vi genom att varje presschef fick berätta om sig själv och 
svara på några korta frågor i början av varje intervju. För att stärka reliabiliteten och validiteten i 
intervjuerna ytterligare genomförde vi en säkerhetskontroll på transkriberingarna. Då vi 
transkriberat halva materialet var valde vi att ta oss an den andres utskrifter av 
ljudupptagningarna och ännu en gång lyssna igenom för att stärka validiteten i intervjuerna.  

I resultatet presenteras intervjucitat från intervjuerna som därmed stärker vår empiriska 
undersöknings framställning. Vi kommer dock inte att ha med eller delge intervjuerna eller 
transkriberingarna i uppsatsen och det kan medföra att validiteten sänks. Då vi även valt att ge 
företagen anonymitet och därför inte kommer att nämna några namn i uppsatsen kan det också 
bidra till att validiteten minskar. I Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) menar Kvale och 
Brinkmann att intervjuer kan behandla känsliga ämnen och det är därför viktigt att värna om 
konfidentialiteten för respondenterna och de människor och företag som deltar i intervjun. Vi vill 
dock tro att om företagen inte fått vara anonyma skulle de inte ha vågat vara lika ärliga och 
uppsatsens validitet hade då sjunkit ännu mer.  
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4.8 Förförståelse  
Det är viktigt att påpeka att det finns vissa faktorer som kan ha påverkat oss i vår undersökning. 
Det faktum att vi valt att intervjua några av Sveriges störta företag gör att vi tidigare stött på 
samtliga av företagens varumärken, påverkats av mediernas bild av dem och även själva har 
förutfattade meningar om hur dessa företag är. När vi presenterar resultatet vet vi också vilka 
exempelvis Företag A är och detta skulle kunna påverka framställningen av resultatet.   

Vi har dock ingen tidigare relation till företagens presschefer och har därför inga förutfattade 
meningar om dem som personer. Däremot så har vi en förförståelse om vad en presschef gör 
eftersom vi läser Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet och under två år fått 
bekanta oss med yrken så som presschef. På grund av att vi går denna utbildning kan det även 
göra att vi tar för givet hur företag kommunicerar via medierna, vilket vi haft i åtanke och därmed 
försökt vara extra tydliga i vår beskrivning av företagen och dess kommunikationskanaler.   

En annan sak som kan ha påverkat oss i vårt arbete är det faktum att vi växt upp med både 
sociala och traditionella medier och för oss är ingen av dessa särskilt nya eller komplicerade. Vi 
använder sociala medier i vår vardag och ser dem som en självklarhet, vilket många av de 
presschefer vi intervjuat inte gör. För oss är de en naturlig källa för information och vi brukar 
dem i lika hög utsträckning som traditionella medier.  
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5 Resultatredovisning  
Här redovisas den empiri som samlats in genom kvalitativa samtalsintervjuer med företagen A, B, C, D och E. 
Resultatet redovisas uppställt efter de frågeställningar som legat till grund för undersökningen. Kapitlet avslutas 
med en resultatsammanfattning för att ge en tydligare bild av resultatet.  

5.1 Företagens kommunikationskanaler  
Företagen anser att deras kommunikation med traditionella medier inte har förändrats nämnvärt 
sedan sociala medier kom in i bilden. De traditionella medierna uppfattas fortfarande vara det 
medium som fungerar bäst när företagen vill vara säkra på att nå ut med sin information och 
samtidigt nå en bred målgrupp. Företag D skickar 98 procent av allt material genom de 
traditionella medierna och resten genom de sociala. Att använda sig av pressmeddelanden, 
presskonferenser och annonser i kommunikationen med de traditionella medierna anser 
företagen fungerar bäst. Företagen uppger att de arbetar främst med traditionella medier men ser 
sociala medier som ett starkt komplement som kommer att växa sig allt starkare. När de sociala 
medierna nu tillkommit fungerar den kanalen bra med rörliga bilder, korta och snabba nyheter 
och för att humanisera företaget. Företag C exemplifierar detta i följande citat:  

På Youtube lägger vi ut bildmaterial och det kan vara allt från presskonferenser till intervjuer med personer som vi 
tycker skulle vara intressanta. Och på Twitter och Flickr där lägger vi ju ut sånt som inte lämpar, det har inte 
sådan dignitet att man kan skicka ut en pressrelease eller så. Utan det kan vara mindre detaljer eller nya 
produkter eller att det bara har hänt något kul på kontoret. Alltså man försöker ändå skapa den här närheten, 
nästan lite familjär stämning så där liksom att, här kan alla lära känna oss, verkligen se oss människor inte 
bara ett anonymt pressmeddelande utan vi försöker ge någonting mer .  - Presschef på Företag C 

Vidare menar även Företag B att det når ut bäst och får den största spridningen om det 
kommunicerar genom både traditionella och sociala medier. Företaget menar att det framför allt 
genom traditionella medier når dem som inte är på nätet i den utsträckning som vissa målgrupper 
är. Företag B säger att sociala medier blivit ett bra komplement till de traditionella och utrycker 
det så här: 

För vad vi ser är att vår målgrupp är ju de många människorna alltså en väldigt bred målgrupp. Och vi har 
olika, inom den breda målgruppen har vi olika målgrupper som har olika kommunikationsmönster. En stor del 
av vår målgrupp är inte det bästa sättet att kommunicera via sociala medier utan där är det de traditionella 
medierna, vi ser att vi når fram bra genom traditionella medier. Men vi har inte förändrat vår kommunikation, vi 
har kompletterat med de sociala medierna.       - Presschef på Företag B 
 
Företag B pratar om hur sociala medier blivit ett komplement till de traditionella och det säger 
även Företag D. Företag D skiljer dem inte åt när det gäller att få ut information och beskriver 
det så här: 
 
Vi behandlar egentligen de sociala medierna på samma sätt som vi behandlar de traditionella medierna, att de 
själva söker nyheter, söker information men att den ska vara tillgänglig, den är inte blockerad på något sätt, den 
är fullkomligt öppen.        - Presschef på Företag D 
 
Samtidigt tror Företag E att kommunikationen med sociala medier kommer att glida ihop mycket 
med kommunikationen med traditionella medier eftersom de traditionella medierna tenderar att 
ta efter tänket i de sociala medierna. Företag E ger här ett exempel: 
 

Det finns en affärswebbsite som skriver väldigt mycket snabba nyheter sådär. Där är det så att de publicerar 
innan de har bett om vår kommentar och sen så ber de om kommentarer när de lägger ut den och om jag känner 
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för det då skickar jag ett mail och då lägger de ut hela min kommentar, som ett blogginlägg liksom. Det är ju inte 
precis så som traditionella tidningar har jobbat.  - Presschef på Företag E 

Företaget menar att tidningarna, i och med deras webbsidor på internet, jobbar allt mer som 
bloggarna och måste anpassa sig till de sociala mediernas snabba takt. Företag A tycker därför att 
det är viktigt att etablera en relation till personer inom sociala medier, precis som den relationen 
som företag redan har med traditionella medier. Företag A resonerar så här: 

För att få till riktigt bra effekter med sociala medier handlar det mer om relationsbyggande och då är det kanske 
ett komplement men vi har ju en relation, jag menar (…) de som jobbar med extern presshantering de har ju 
kontakt med journalister som de har en dialog med. Vi behöver ju på något sätt identifiera och etablera liknande 
relationer med bloggare och andra prominenta röster inom sociala mediesfären för att få till en dialog och få ut 
mera. Det är en sak att försöka trycka ut budskap men om vi vill få en mer långvarig effekt av det då handlar det 
mer om att bygga relationer och då är det ju någonting som, det kräver ju tid (…) Det kräver ju tid att ha den 
här dialogen och ha den här relationen med journalister och samma skulle vi ju på sikt behöva bygga upp inom 
sociala mediesfären också (…).  - Kommunikatör på Företag A 

Företag A diskuterar också vidare att det många företag gör fel är att de vänder sig till de sociala 
medierna när de vill få ut ett bra budskap men där emellan är det ganska tyst och de bolag som 
får en bra effekt av sociala medier är de som har en god relation mellan pressreleaserna också.  

5.2 Kommunikationskanaler i olika situationer 
Företagen använder de sociala medierna främst när de vill att det ska gå fortare med att få ut 
information, när de vill skapa en dialog och interagera med sina mottagare och målgrupper. 
Sociala medier används även för att kunna nå minde målgrupper så som ungdomar och personer 
med specialintressen. Samtliga företag har diskuterat att de traditionella mediernas trovärdighet 
gör att de hellre väljer den kommunikationskanalen då de vill vara säkra på att nå ut med sitt 
budskap och nå en stor målgrupp.     

Företag C menar att när det väljer att kommunicera via sociala medier går det mycket fortare och 
företaget behöver inte gå igenom samma beslutsprocess som när det ska kommunicera via de 
traditionella medierna. Företaget utrycker sig så här: 

Det är ju så att de sociala, blir ju att det är kortare texter och det går fortare. Det kräver inte samma 
godkännandeprocess, ska jag kalla det, internt som de här traditionella medierna gör då.    
         - Presschef på Företag C 

Sociala medier öppnar även dörrar till nya vägar att nå målgrupper. Företag D diskuterar 
möjligheter som sociala medier för med sig då företaget genom spelsiter kan nå ungdomar med 
sina produkter. Då Företag D lanserade ett spel som kunde laddas ner från nätet såg det en ny 
möjlighet att nå sin målgrupp en annan väg.  

Det är ju ett sätt att nå en annan kategori bakvägen via spelsiter och ungdomar som sitter och spelar på nätet, de 
hämtar det här spelet och om jag inte har helt fel så har det en 800 000 - 1 000 000 användare (…).  
          - Presschef på Företag D 

Företag B diskuterar att det använder de traditionella medierna när det kommer till att informera 
om sitt sortiment och då ser företaget att det når fram bra genom de traditionella medierna. Även 
Företag C är inne på att när det kommer till viktigare situationer och information som de vill vara 
säkra på att nå ut med är det självklara alternativet de traditionella medierna. Företag C uttrycker 
sig så här: 
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(…) om vi till exempel annonserar en ny VD då finns det inte så mycket att välja på, då är det de traditionella 
kanalerna.   - Presschef på Företag C 

Att kommunicera via sociala medier när det kommer till att visa vad företagen står för, är något 
som Företag A är inne på. Det menar att det är en stor fördel att kunna ge företaget ett ansikte:  

Sen ger det möjligheter för de stora företagen att humanisera företaget så att man kan ge en mer mänsklig bild 
av företagen och man märker att det finns personer där bakom som man kan ha en dialog med, som man kan 
trigga en diskussion med. - Kommunikatör på Företag A 
 
Även Företag E är inne på samma spår då det menar att sociala medier är en bra kanal där det 
kan visa hur attraktivt företaget är. Företag E menar också att det är en bra möjlighet att kunna 
locka till sig nya medarbetare genom att kunna visa vad företaget står för och vilka som finns 
bakom det. Företag E säger så här när det diskuterar sin kommunikation via sociala medier: 

(…) vi kommer att rikta oss mot journalister och potentiella framtida medarbetare, så att det blir mer, det blir 
information om nyheter, alltså pressreleaser och i den mån vi har saker som vi vill berätta för att visa att detta är 
ett spännande företag att arbeta i. För vi behöver ju hela tiden rekrytera nya forskare, det blir begränsat till det 
tror jag i början här då.        - Presschef på Företag E 

Företagen diskuterar också kring vad som leder till de olika kanalvalen. Flertalet företag menar att 
det är budskapet som är det viktiga, det handlar inte om att kommunicera via traditionella eller 
sociala medier i sig utan det viktiga i sammanhanget är att välja rätt medium för budskapet. 
Företag A menar att många företag allt för lätt fastnar i kanaltänk. 

Man måste börja med storyn, man måste börja med budskapet och vad det är man vill uppnå med det 
budskapet. Vad man vill påverka, man kan inte börja med kanalen. Jag tror att det blir fel, jag tror inte att 
du kan köra långsiktig, effektiv och framgångsrik kommunikation med en strategi som bygger på att du ska 
börja med kanalen, det måste börja i budskapet.   - Presschef på Företag A 
 

Företag B arbetar precis som Företag A med budskap. Det arbetar utifrån ett huvudbudskap som 
det sedan anpassar efter målgrupp och kanal. Däremot menar Företag B också att det måste titta 
på målgruppens kommunikationsvanor när det handlar om kommunikationskanal.  

Ja, om vi ser att vår målgrupp är aktiv på internet och på de olika forumen och Facebook och Twitter och 
våra andra ställen så skulle vi hellre välja den kanalen.  - Presschef på Företag B 
 

Företag B säger vidare att eftersom målgruppen har olika kommunikationsvanor och befinner på 
sig på många olika forum och platser är det viktigt att ha koll på vart dessa faktiskt är. Därefter 
väljer företaget vilken kommunikationskanal som det ska kommunicera via.  

5.3 Fördelar respektive nackdelar med kommunikationskanalerna 
Företagen anser att de traditionella medierna är trygga att arbeta med eftersom de är mer 
förutsägbara, journalisterna arbetar utifrån en sållningsmall och besitter en grundläggande 
utbildning. Detta uppfattar företagen som en fördel till skillnad från de sociala mediernas brist på 
granskning och tydliga regler. Nackdelar med de traditionella medierna menar företagen är att det 
är en envägskommunikation och inte ger möjlighet till dialog. Företagen berättar att fördelarna 
med sociala medier är att de erbjuder möjligheten till interaktion, de kan själva styra över 
innehållet och företagen kan göra en snabb omvärldsbevakning. Enligt företagen är fördelen med 
de traditionella medierna även att de har högre trovärdighet än de sociala medierna. Företag A 
och E beskriver det så här: 



 

22 

 

Sen tror jag fortfarande att traditionella medier har en större trovärdighet i viktigare målgrupper som politiker och 
beslutsfattare och andra. - Presschef på Företag A 

Ja, en annan fördel är ju att tidningarna har en högre trovärdighet. Trovärdighet är ju viktig när vi ska få ut våra 
budskap, vi vill ju synas i de medier som har högst trovärdighet förstås. Det finns ju en kvalitetsstämpel på de här 
stora tidningarna.  - Presschef på Företag E 

Företagen ser en stor fördel med att de vet att de når ut till en bred målgrupp och att de når fram 
med sitt budskap genom de traditionella medierna. Däremot anser företagen att genom den 
envägskommunikation som traditionella medier erbjuder kan de inte säkerställa att målgruppen 
verkligen uppfattat budskapet så som det var avsett. Företag A anser att de traditionella medierna 
av tradition varit inåtvända, det vill säga lite intresserade av dialog. Företag B menar att det inte 
får någon respons på det som skickats ut, det vet inte hur det tas emot av dem som läser och 
därmed inte hur informationen uppfattas. När Företag B däremot arbetar i sociala medier ser det 
istället en klar fördel: 

Det är ju just möjligheten att skapa en interaktion och att få en information från våra målgrupper och våra 
kunder. Att vi inte bara berättar och informerar utan att vi kan få en dialog. Så kan vi snabbt fånga upp om den 
kommunikationen har blivit förstådd, om det är någonting som är positivt eller någonting som skapar väldigt 
mycket negativ debatt så kan vi snabbt få in den informationen och svänga om. Det ser vi som fördelar. 
                  - Presschef på Företag B 

Företagen är dock medvetna om att de inte kan styra över dialogen eftersom vem som helst kan 
skriva vad som helst i ett socialt medium. Företag A säger också att det är svårt att veta vilken 
information som är relevant eller inte och uttrycker sig på följande vis: 

Vilka är det som vi behöver springa på, för vi kan inte springa på allting, vi kan inte kommentera allting eller ge 
oss in i en dialog med allt och alla. Det finns ingen möjlighet till det ens om vi skulle vara 250 personer som 
jobbade med kommunikation heltid. Och det finns det inte på grund av den enormt stora mängden information 
sociala medier erbjuder, det växer ju lavinartat varje dag, varje minut, varje sekund.        
  - Kommunikatör på Företag A 

Alla företagen berättade att de är i startgroparna vad gäller kommunikation via de sociala 
medierna och att de inte riktigt märkt på några större faror med dem. Dock anser företagen anser 
det vara en nackdel att det är svårare att kontrollera budskapen i sociala medier just eftersom det 
finns så många aktörer på arenan. Företag A säger att enbart bloggarna är 220 miljoner och 
utifrån ett kvantitativt perspektiv består de traditionella medierna av en mindre mängd kanaler, 
personer, instanser och företag jämfört med hela sociala mediesfären. Dock anser Företag D att 
en fördel med de sociala medierna är just mångfalden av åsikter.  

Företag C ser fördelen med de traditionella medierna att de har absolut störst inflytande över 
opinionen och över de centrala beslutsfattarna. Till skillnad från de andra företagen var det dock 
enbart Företag C som ansåg att det inte finns några nackdelar med de traditionella medierna och 
uttryckte sig kortfattat:   

Inga alls tycker jag, nej.        - Presschef på Företag C 

Något som Företag A anser vara negativt hos de traditionella medierna är när journalisterna 
fokuserar på att storyn måste sälja och trigga läsning vilket i sin tur påverkar intervjuer, 
formuleringar och budskap. Det menar även att företag idag kan kommunicera genom de sociala 
medierna och därmed kringgå de traditionella mediernas monopol på att agera sändare.  

Det är en jävla bra möjlighet att komma till tals.    - Presschef på Företag A 
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Företag A berättar att de bandar alla intervjuer som görs med deras chefer för att sedan själva 
kunna lägga upp det på nätet och förmedla sin bild och inte journalistens version. Även Företag 
D tycker att en av de sociala mediernas fördelar är att själva kunna styra över informationsflödet. 

Vi kan ju från vår sida använda de sociala medierna, debattforum och alternativa kanaler, för att få ut det som 
vi upplever är fakta och sanning. Vi har lättare att nå igenom på det sättet via de sociala medierna.         
       - Presschef på Företag D 

Företag C tycker att det via de sociala medierna kan få in lite mer udda nyheter i jämförelse med 
de traditionella medierna och att det inte finns några större nackdelar med de sociala medierna. 
En annan fördel som Företag A diskuterar är de sociala mediernas möjlighet till snabb 
omvärldsbevakning.   

Dels är det en enormt stor fördel att kunna ta en snabb temperatur på omvärlden och se vad är det som sägs om 
oss eller för oss viktiga ämnen och områden. Det är en väldigt snabb temperaturmätare vilket då ger oss en 
möjlighet att kunna jobba proaktivt i den bästa av världar där vi faktiskt plockar upp ett ämne och kan bemöta 
det på olika sätt innan det växer och blir stort. Det vill säga vi kan agera på ett proaktivt sätt och inte ett 
reaktivt. Och sen så är det också viktigt för att den erbjuder en kompletterande kanal för kommunikation och 
dialog. - Kommunikatör på Företag A   

Vidare uttrycker Företag A även att det anser sociala medier vara en bra möjlighet till att kunna 
gå vid sidan av de traditionella medierna som sätter sin agenda själva. Företaget menar att sociala 
medier öppnar nya kanaler för företaget.  

5.4 Nyhetsvärderingens förändringar 
Företagen i undersökningen anser att kriterierna för nyhetsvärdering inte har förändrats nämnvärt 
i och med sociala mediers tillkomst som medfört att företagen kan sprida information utan 
mellanhand. Företag A anser att det alltid kommer att finnas nyhetskriterier och ser på det så här: 

Det är självklart att det alltid kommer finnas vissa saker som blir mer uppmärksammade än andra. Möjligen 
kan kriterierna för en nyhet förändras men inte fåglarna är det ju så att allting kommer att uppfattas som 
jämntjockt, det är det ju inte. Det är uppenbart inte så.   - Presschef på Företag A 

Företag C tror heller inte att nyhetsvärderingarna kommer att förändras avsevärt i och med de 
sociala mediernas tillkomst som kommunikationskanal. Företaget menar att nyhetsvärderingen är 
densamma för bloggare och traditionella medier och kommer att fortsätta att vara det. Företag C 
anser även att det finns fler likheter än skillnader.  

Det är fortfarande de traditionella medierna som styr nyhetsflödet och sätter rubrikerna.     
         - Presschef på Företag C 

Även Företag E ser likheter mellan de traditionella och sociala medierna när det kommer till 
nyhetsvärdering. Företaget menar att båda kommunikationskanalerna måste kunna lyssna till vad 
mottagarna vill ha och att deras nyhet ska kunna nå en större grupp människor. Företag E 
uttrycker det så här:  

Jag tror ju att nyhetsvärderingen förmodligen är rätt likartad eftersom även journalisterna måste vara lyhörda för 
vad deras läsare vill ha och bloggarna finns ju ofta bland deras läsare. Om du tänker på det breda att en nyhet 
ska innehålla något som är oväntat och nytt och något som påverkar många, ja du vet de här traditionella 
nyhetsvärderingsfaktorerna, så ser det väl förmodligen ganska likartat ut skulle jag tro.   
          - Presschef på Företag E 
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Företag B diskuterar de traditionella nyhetsvärderingsfaktorerna vidare genom att säga att om det 
inte är nära i tid är det inte relevant för läsaren och då får det ingen spridning. Företaget menar 
att:  

Det måste ha hänt nu. Det kan inte ha hänt i förrgår. Alltså nära i tid och relevant för målgruppen. Och de 
kriterierna finns kvar oavsett om det sitter en journalist och nyhetsvärderar eller om det är alla människor på 
nätet.         - Presschef på Företag B 

 
Företag D anser att varje journalist är kommersiell i grunden och därför vill ha många läsare och 
väljer därför material som det vet intresserar många. Det menar att bloggare inte har samma tänk, 
de är mer själviska och ser egentligen bara till sig och sina närmaste. Det finns kriterier för hur 
traditionella medier jobbar som fungerar mycket bra för dem men för de sociala medierna 
fungerar det inte. Företag D menar att det finns vissa kriterier som gör att en nyhet slår igenom 
och uttrycker det så här: 

Ja, det är ju hugget i sten. En nyhet är något som ingen har hört talas om tidigare och att det berör så många 
människor som möjligt. (…) det finns ju vissa kriterier för hur traditionella medier jobbar. Det tror jag fungerar 
jättebra men de sociala medierna fungerar inte det för. De är mycket mer egoistiska, de ser egentligen bara till sina 
närmaste, sina kompisar.        - Presschef på Företag D 

Företag A menar dock att människan har ett behov och en önskan av att få information paketerat 
och presenterat för att själv slippa sålla i det hav av information som finns. Företaget uttrycker 
det så här: 

Det hade ju inte funnits om inte människan hade ett behov eller en önskan att få liksom andras åsikter eller 
andras värderingar av vad som är intressant och relevant. Sen om det är en tidning som står för den bedömningen 
eller ett community, det är egentligen strunt samma men du pekar ändå på människans ursprungsbehov av att få 
hjälp att skanna av omvärlden och få hjälp att få det paketerat och kategoriserat.    
  - Kommunikatör på Företag A 

Nyhetsvärderingen, då olika nyheter ställs mot varandra och prioriteras tror dock Företag B 
kommer att försvinna. Det menar att de sociala mediernas publikation pågår hela tiden, det finns 
ingen deadline att något ska gå i tryck och därmed pågår inte sållningsprocessen i samma 
utsträckning. Företag B tror att medborgarjournalistiken eller medborgarintresset för vad som är 
en nyhet är bredare än vad en enskild nyhetsredaktions är. Företaget uttrycker det enligt följande:
  

Det är positivt att det inte finns en gatekeeper i den mån att (…) man kan alltid gå ut och säga någonting, sen 
kan man inte styra över dialogen och när det gäller att komma igenom på en redaktion så har man ju den här 
gatekeepern i form av journalisten som nyhetsvärderare och kanske tänker att i förhållande till andra nyheter idag 
är den här nyheten inte intressant. Då kommer man inte vidare där.  - Presschef på Företag B 

Företag B diskuterar även vidare att om inte en nyhet är intressant, om den inte är nära i tid och 
relevant för läsaren kommer den inte att få någon spridning även om det är ett stort företag. 
Företaget menar även att det är viktigt att det ska till en gnista för att nyheten ska sprida sig och 
budskapet måste motsvara intresset hos målgruppen för att nyheten ska få genomslagskraft.  
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5.5 Resultatsammanfattning  
Resultatet av vår undersökning visar att företagen inte anser att deras kommunikation har 
förändrats nämnvärt sedan sociala medier tillkommit som kommunikationskanal. Det är 
fortfarande traditionella medier som uppfattas som det säkra och trygga alternativet när det gäller 
för företagen att nå ut med information till en bred målgrupp. De gör det då genom 
pressmeddelanden och presskonferenser medan de kommunicerar via sociala medier med hjälp 
av rörliga bilder, korta och snabba nyheter och för att humanisera företaget. Fördelarna med 
traditionella medier är att de har en större trovärdighet, företagen vet att de når ut med sitt 
budskap och att de når många. Dock kan de traditionella medierna ses som en 
envägskommunikation där det är svårt för företagen att få igång en dialog och veta hur 
kommunikationen landar hos mottagarna eftersom traditionella medier inte ger någon större 
feedback. Genom sociala medier ser däremot företagen möjligheten till interaktion, dialog, snabb 
feedback på om informationen gått fram samt tillfället att göra en snabb omvärldsbevakning. 
Samtliga företag ser även sociala medier som ett bra komplement till de traditionella medierna. 
Däremot ser inte företagen att nyhetsvärderingarna har förändrats avsevärt i och med de sociala 
mediernas tillkomst.  
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6 Slutdiskussion 
Här diskuteras undersökningens resultat som presenterades i föregående kapitel och analyseras utifrån de valda 
teorierna. Diskussionen svarar på undersökningens frågeställningar och kommer även att disponeras utifrån dem. 
Slutligen reflekterar vi kring metodvalet och ger förslag till vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Kommunikationskanalerna 

I vår undersökning har vi kommit fram till att företagens kommunikation med traditionella 
medier inte har förändrats nämnvärt nu när även sociala medier finns som kommunikationskanal. 
Det är fortfarande de traditionella medierna som tidningar, radio och tv som företagen ser som 
en den pålitligaste kommunikationskanalen. Där kommunicerar de genom att skicka ut 
pressmeddelanden, ordna presskonferenser och olika seminarier. Företagen ser sociala medierna 
mer som ett komplement till de traditionella medierna och kommunicerar genom dem med 
rörliga bilder, korta och snabba nyheter och när de vill ge en mer familjär bild av företaget. Sen är 
det inte alltid lätt att välja mellan de olika kommunikationskanalerna. Ett företag ansåg att det når 
ut bäst och får den största spridningen om det kommunicerar genom både traditionella och 
sociala medier. Enligt Eriksson (2007) finns det tre olika metoder för företagen att kommunicera 
genom: skriftliga kanaler, muntliga kanaler och elektroniska kanaler. Han säger att om företagen 
kombinerar samtliga metoder leder det till störst effekt men det viktiga är att nyheten förmedlas i 
ett medium som är snabbt och når många. Företagen säger att traditionella medier når många 
medan sociala medier når ut snabbt. Därför kan det vara svårt för företagen att välja vilket 
medium de ska kommunicera via just eftersom båda har sina fördelar. Det gäller för företagen att 
välja rätt kanal för den faktan som ska kommuniceras. Är det information som ska nå många eller 
som ska komma ut snabbt?          

Tidigare hade företagen enbart traditionella medier att ta till när de ville få ut ett budskap men nu 
i och med de sociala mediernas framväxt har företagen nya möjligheter att nå ut. Vi kan därmed 
se att en konvergens växt fram då företagen nu har ytterligare en kommunikationskanal som de 
kan kommunicera ut ett budskap via. Hvitfelt och Nygren (2005) menar att genom de nya 
medieformerna som utvecklats på internet så som Facebook, Twitter, Youtube och bloggar 
öppnas nya möjligheter och förenar olika uttryck som tidigare endast hittades i skilda 
medieformer. Därmed kan företagen genom nätets interaktivitet skapa nya konvergenta former 
av innehållet och även nya användningssätt. Det har blivit en sammansmältning av olika 
medieformer som ger företagen nya vägar att kommunicera genom. Ett av företagen diskuterade 
konvergensen och menar att kommunikationen med sociala medier kommer att glida ihop 
mycket med kommunikationen med traditionella medier eftersom de traditionella medierna 
tenderar att ta efter tänket i de sociala medierna. Vi menar också som Hvitfelt och Nygren (2005) 
att det växt fram en konvergens av innehållet då företagen nu kan kommunicera ut samma 
innehåll i både sociala och traditionella medier. Till exempel kan företag numera skicka samma 
pressmeddelande till journalister som de även väljer att lägga upp på sin blogg eller sitt forum. Då 
säger Carlsson (2009) att företagen kan använda sociala medier för att kommunicera ut ett 
budskap direkt till allmänheten och därmed slippa behöva gå genom journalisterna. Sociala 
mediers framväxt har inte inneburit slutet för de traditionella medierna utan företagen ser 
möjligheten att nå en bredare målgrupp. Om vi tänker tillbaka på hur det var på 1950-talet då tv:n 
introducerades. Bara för att tv:n kom innebar inte det att radion försvann och vi har i den här 
studien fått det bekräftat att bara för att sociala medier tillkommit som kommunikationskanal 
betyder inte det att företag slutar att kommunicera via traditionella medier.    

Företagens kommunikation med de traditionella medierna har inte förändrats så mycket i och 
med de sociala mediernas etablering. Traditionella medier uppfattas fortfarande fungera bäst när 



 

27 

 

företagen vill vara säkra på att nå ut med sin information och samtidigt nå en bred målgrupp. 
Företagen menar att det har med trovärdighet att göra och att de traditionella medierna har en 
högre trovärdighet. Vi vill tro att de traditionella mediernas långa historia har bidragit till den 
trovärdighet de har idag och att företagen känner sig trygga med att veta att de når ut till många 
människor och att informationen kommer fram. Detta kanske är något som de sociala medierna 
också kommer att ha utvecklat i framtiden. Då kanske vi människor lärt oss mer om hur det 
fungerar ute på nätet och blivit bättre på att sålla bland alla nyheter och den information som 
finns där ute.  

6.1.2 Val av medium i olika situationer  

I undersökningen framkom att företagen använder de sociala medierna främst när de vill att det 
ska gå fortare att få ut information, när de vill skapa en dialog och interagera med sina mottagare 
och målgrupper. Detta är egenskaper som de traditionella medierna saknar och i och med sociala 
mediers intåg har företagen nu fått en kompletterande kanal. Vi tror att om det hade varit så att 
de traditionella medierna erbjöd företagen möjligheter till dialog med mottagarna och en snabb 
sluss för nyheter skulle de sociala medierna inte ha vuxit fram och blivit så intressanta för 
företagen. Lilius (2009) kommer i sin C-uppsats fram till att sociala medier är användarnas 
medium och en plattform för dialog men att det är en stor utmaning för dagens företag att 
kommunicera med målgrupperna genom de sociala medierna. Larsson (2008) menar att när det 
kommer till att välja kanal ska analysen ske utifrån vissa variabler. Företaget ska ställa sig frågan 
om vilken räckvidd mediet har, hur snabbt det når målgruppen och om mediet ger möjlighet till 
feedback och dialog. Ett av företagen är inne på att sociala medier ger företagen möjlighet till att 
snabbt nå ut med information och ett annat företag menar att genom de sociala medierna krävs 
det kortare texter och hela processen med att få ut information går fortare. Larsson (2008) menar 
också att om det är bråttom att få ut information begränsas medievalet och den nya 
informationstekniken har en påtaglig fördel framför de flesta andra medier. Därmed kan vi se att 
sociala medier passar bra för företagen när de vill ha ut information snabbt och vill ha en dialog. 
Dock har inte sociala medier så stor räckvidd och Larsson menar att när företaget väljer kanal ska 
de tänka på hur stor del av målgruppen mediet når. Samtliga företag diskuterar att när de vill nå 
en bred målgrupp och ha en stor räckvidd väljer de hellre att kommunicera via traditionella 
medier eftersom de vet att de når många genom dem.       

Företagen anser att sociala medier används med fördel för att kunna nå minde målgrupper så 
som ungdomar och personer med specialintressen. Detta är något som Företag D har goda 
erfarenheter av då det genom att lansera ett spel som kunde laddas ner från nätet lockade till sig 
nästan en miljon användare, främst ungdomar som sitter och spelar på nätet. Hvitfelt och Nygren 
(2005) menar att den gamla masspubliken håller på att försvinna vilket innebär att små grupper 
inom publiken bildas och var och en väljer mediekanal utifrån sina egna behov och intressen. Vi 
tror att det kan vara en fördel för företagen att inse vilka möjligheter sociala medier verkligen 
medför då de ger företagen chansen att kommunicera med en målgrupp som annars sällan 
konsumerar traditionella medier i dagens tekniksamhälle.      

Resultatet visade att flertalet företag anser att det är viktigare att börja med budskapet istället för 
kanalvalet. Det handlar inte om att kommunicera via traditionella eller sociala medier i sig utan 
det viktiga i sammanhanget är att välja rätt medium för budskapet. McLuhan (nytryck 1994) 
hävdar, till skillnad från företagen i undersökningen, att det är mediet i sig som är av betydelse 
och att mediet är samma sak som budskapet. Falkheimer och Heide (2003) håller sig dock på 
företagens sida och menar att det inte är mediet i sig som har all kraft. Vidare menar de även att 
det är budskapet, det som mediet levererar, som är av betydelse och att mediet bara är en 
budbärare som måste matchas med ändamålet som företaget har för kommunikationen. Ett 
företag i undersökningen säger att det är viktigt att ta med målgruppens kommunikationsvanor i 
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beaktning när det kommer till att välja kanal. Vart finns de människor som företagen vill nå och 
hur når företagen de snabbast och med störst påverkan? Andersson och Brodin (2008) är även de 
inne på att det handlar om målgruppens kommunikationsvanor och kommer i sin studie fram till 
att företag och organisationer helt enkelt måste anpassa sig efter användarnas sätt att 
kommunicera, på både gott och ont. Ihator (2004) säger att kommunikationen mellan företag och 
deras målgrupper har förändrats under 1900-talet. Hon menar att detta beror på 
samhällsförändringar, förändringar i företagens värderingar och informationsteknologins 
framväxt. Då menar vi att det faktiskt är viktigt att företagen förändras i takt med sin omgivning 
för att nå maximal effektivitet med sin kommunikation.     

Larsson (2008) säger att när företagen ska välja medium ska de ta med totalkostnad och 
tidsåtgång i beräkning. Dock har ingen av företagen i undersökningen berört det faktum att 
sociala medier är gratis, bortsett från personalkostnader.  Något som företagen inte heller berörde 
var det faktum att sociala medier erbjuder obegränsat med utrymme där företag kan skriva, lägga 
upp filmer och bilder i hur stor utsträckning som helst. Detta tycker vi borde vara två faktorer 
som företagen ändå borde bära med sig i sitt användande av sociala medier.   

Samtliga företag har diskuterat kring traditionella mediers trovärdighet och att företagen hellre 
väljer den kommunikationskanalen då de vill vara säkra på att nå ut med sitt budskap och nå en 
stor målgrupp. Elliot (1997) diskuterar i sin avhandling just de traditionella mediernas förtroende 
och menar att det kan ses som ett kollektivt uttryck för den ställning som medierna fått i 
samhället och de förväntningar som det burit med sig. Hon menar att förväntningarna på 
medierna är förmågan att erbjuda oss ett utbyte och att det i sin tur ökar deras förtroendegrad. 
Larssons (2008) modell om kanalval tar upp just detta med mediets image och han menar att den 
attityd som mottagarna har till mediet spelar in i hur budskapet uppfattas. Vi tror till exempel att 
ett pressmeddelande som publiceras på en blogg inte får lika stor trovärdighet som om det 
publiceras i en dagstidning. Däremot talar företagen i undersökningen om den mer personliga ton 
som finns i sociala medier och menar att kanalen därför passar bra när det handlar om att visa 
vad företaget står för och ge företaget ett ansikte. Det ges även möjlighet att visa att det finns 
personer bakom företagets varumärke som kunder, potentiella medarbetare och allmänheten kan 
ha en dialog med. Det verkar dock som att företagen uppfattar detta som en klar fördel.   

6.1.3 Fördelar och nackdelar 

I undersökningen framkommer det att företagen anser att de traditionella medierna är trygga att 
arbeta med eftersom de är mer förutsägbara och ser detta som en fördel. Med förutsägbara 
menar företagen att de är medvetna om att journalisterna jobbar efter en sållningsmall och har en 
grundläggande utbildning och ser detta som en fördel för de traditionella medierna. Samtliga 
företag diskuterade också kring de traditionella medierna trovärdighet som de menar är större än 
hos de sociala medierna. Den här uppfattningen tror vi grundar sig på de traditionella mediernas 
långa historia som medfört att företagen kunnat bygga upp en relation till dem och därmed är 
medvetna om vad de får när de väljer att kommunicera via de traditionella medierna. Johansson 
och Wetterblad (2006) menar i sin C-uppsats att stora företag i Sverige idag är väl medvetna om 
vikten att ha goda medierelationer och är väl bekanta med de verktyg som används för att bygga 
och bevara kontakter med medierna. Eriksson (2007) säger att för många företag har 
massmedierna en nyckelroll av den orsaken att företagets bild i medierna påverkar deras 
intressenters uppfattning om dem och en negativ mediebild kan drabba företagets utveckling. 
Han anser därför att det är viktigt att ha goda relationer till massmedier eftersom dessa syftar till 
att stödja företagets affärsverksamhet och marknadsföring.  Ett av företagen diskuterar vikten av 
medierelationer och säger att det behöver etablera liknande relationer med bloggare och andra 
prominenta röster inom sociala mediesfären för att få till en dialog. Företaget menar att det inte 
bara vill trycka ut en massa information utan skapa en mer långvarig effekt och då handlar det om 
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att bygga relationer. Detta är något som tar tid och för att företaget ska kunna skapa samma 
relation som det har med journalister kräver det tid och menar att på sikt skulle det behöva bygga 
upp en relation inom den sociala mediesfären också för att kunna ha samma trovärdighet för de 
sociala medierna.          

Till skillnad från de traditionella medierna har de sociala medierna brist på granskning och tydliga 
regler, vilket företagen tycker är till deras nackdel. Dock säger ett av företagen att genom sociala 
medier ges möjlighet till interaktion och att få information från sina målgrupper och kunder. Ett 
annat företag tycker att en fördel med de sociala medierna är att det kan få in lite mer udda 
nyheter och ett tredje företag säger att det ger chansen till en snabb omvärldsbevakning och 
temperaturmätare på hur diskussioner om företaget går. Detta ger företagen möjligheten att ligga 
steget före och arbeta mer proaktivt.         

Enligt Daft och Lengels (1984) teori om media richness kan medier vara olika rika beroende på hur 
stor potential de har när det gäller att bära information. Öga mot öga-kommunikation anses vara 
det rikaste mediet eftersom det ger direkt feedback. Trots att sociala medier inte är öga mot öga-
kommunikation ger det ändå företaget direkt feedback, innebär det då att det är ett rikt medium? 
Företagen uppfattar det som en klar fördel att de inte bara berättar och informerar utan också 
kan få en dialog genom sociala medier. Detta är något som även Andersson och Brodins (2008) 
kommer fram till i sin C-uppsats där de säger att de sociala medierna inte enbart erbjuder 
användaren en läsning utan också ger chans till feedback och dialog. Företagen säger att de därför 
snabbt kan fånga upp om informationen har blivit förstådd, om det är någonting som är positivt 
eller någonting som skapar väldigt mycket negativ debatt och då kan de snabbt föra en 
direktkommunikation med målgruppen. Vi skulle påstå att eftersom sociala medier ger företagen 
möjlighet till direkt återkoppling kan det därför ses som ett rikt medium. Daft och Lengel (1984) 
säger även att skriften är ett fattigt medium eftersom det ger väldig långsam feedback och det är 
svårt att veta på vilket sätt sändaren ville ha sagt informationen. Därför kan de traditionella 
medierna i många fall ses som ett fattigt medium eftersom de inte ger möjligheten till feedback. 
Företagen anser att genom den envägskommunikation som traditionella medier erbjuder kan de 
inte säkerställa att målgruppen verkligen uppfattat budskapet så som det var avsett.   

Ett företag anser att det inte finns några nackdelar med vare sig traditionella eller sociala medier. 
Detta tycker vi är en naiv uppfattning. Det är viktigt att kunna se på saker ur olika vinklar och 
reflektera över hur det gynnar och missgynnar. Ett annat företag anser att en nackdel med de 
traditionella medierna är att journalisterna kan fokusera för mycket på att storyn måste sälja och 
trigga läsning vilket i sin tur påverkar intervjuer, formuleringar och budskap. Detta kan vi 
uppfatta som om journalisterna måste sålla bort i företagens information och kanske medför att 
budskapet förlorar delar av sin mening. Hvitfelt (i Hadenius m.fl. 2008) menar att det skulle 
kunna sägas att nyheterna följer ”trattmodellen” då både företag och journalister har en massa 
nyheter att välja mellan men där de måste sålla bland alla nyheter och endast få ut ett urval till 
allmänheten. Detta leder in i frågeställningen som handlar om nyhetsvärderingarna förändrats nu 
när företagen kan sprida information utan mellanhand.  

6.1.4 Nyhetsvärderingens förändring  

Företagen i undersökningen anser att kriterierna för nyhetsvärdering inte har förändrats nämnvärt 
i och med sociala mediers tillkomst som medfört att företagen kan sprida information utan 
mellanhand. De tror att de traditionella nyhetsvärderingarna kommer att finnas kvar eftersom 
människor har en önskan om att få saker och ting paketerat och presenterat samt att det måste till 
ett intresse hos målgruppen för att informationen ska få effekt. Ett företag menar att om inte en 
nyhet är intressant, om den inte är nära i tid och engagerar läsaren kommer den inte att få någon 
spridning även om informationen kommer från ett stort företag. Ett annat företag tror också att 
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de traditionella nyhetsvärderingarna kommer att kvarstå och säger att en nyhet ska innehålla 
något som är oväntat och nytt och något som påverkar många. Detta är något som Shoemaker, 
Chang och Brendlinger nämner som nyhetskriterier för vad som blir en nyhet. De diskuterar 
avvikelser och att det som är ovanligt lockar till sig människors uppmärksamhet. Dessa kriterier 
är några som även Prakke (i Hadenius m.fl. 2008) hävdar leder till publicering. Han säger att en 
nyhet ska ligga nära i tid, utspela sig inom den närmaste omgivningen och även innefatta något 
som väcker engagemang. Enligt företagens uppfattningar kan vi se att alla de kriterier som 
Hvitfelt (i Hadenius m.fl. 2008) tycker behöver uppfyllas för att skapa en nyhet inte är 
nödvändiga. Han talar om att informationen bland annat ska behandla politik, ekonomi och 
olyckor, vara sensationella och innehålla negativa inslag, vilket företagen aldrig nämnt. Vidare 
säger han dock att informationen ska handla om händelser som är viktiga och relevanta och 
utspelar sig inom ett kort geografiskt eller kulturellt avstånd, vilket är i likhet med företagens 
uppfattningar men även Prakkes och Shoemaker, Chang och Brendlinger.    

Ett av företagen menar att nyhetsvärderingen är densamma för bloggare och traditionella medier 
och kommer att fortsätta att vara det på grund av att det finns fler likheter än skillnader. Det får 
medhåll av ett annat företag som tror att nyhetskriterierna finns kvar oavsett om det sitter en 
journalist och nyhetsvärderar eller om det är alla människor på nätet. Denna uppfattning tror vi 
bottnar i att människor har ett behov av att få information som är sensationell, överraskande och 
aktuell. Detta är kriterier som även Hvitfelt anser vara avgörande för vilken information som ska 
bli en nyhet och vi uppfattar det som att företagen tycker att de är viktiga och relevanta och 
kommer därför kvarstå.          

Hadenius m.fl. (2008) menar att utbudet av nyheter är så stort att antalet tänkbara nyheter är fler 
än de som faktiskt blir nyheter. Detta är något som Företag B tror kommer att försvinna i och 
med sociala medier. Det menar att de sociala mediernas publikation pågår hela tiden, det finns 
ingen deadline att något ska gå i tryck och därmed pågår inte sållningsprocessen i samma 
utsträckning. Däremot tror ett av företagen att all information aldrig kommer att vara jämntjock 
och att det därför alltid kommer att finnas vissa saker som blir mer uppmärksammade än andra.  

Ett annat företag tycker att det är befriande och även positivt att det inte finns någon gatekeeper i 
de sociala medierna, vilket gör att företagen kan gå ut och säga något utan att behöva gå igenom 
en journalist. Ett tredje säger att det i sina svarta stunder tycker att det är skönt att journalisternas 
åsiktsmonopol kan brytas i och med de sociala medierna. Där menar Carlsson (2009) att med 
hjälp av webben kan företag nu använda de sociala medierna till att kommunicera direkt med 
allmänheten utan att behöva gå genom journalister. Andersson och Brodin (2008) kommer även 
dem i sin C-uppsats fram till att sociala medier ger företag möjlighet att publiceras och läsas av 
många utan att blanda in tillåtelse eller nyhetsvärdering.  

6.2 Metoddiskussion  
Vi valde att genomföra kvalitativa samtalsintervjuer eftersom vi ville gå in på djupet och få fram 
presschefernas egna uppfattningar om traditionella och sociala medier. Kvalitativa studier är bra 
just när människors uppfattningar ska studeras och var därför ett självklart val för vår uppsats. 
Det som dock kan vara till metodens nackdel är att vi då inte kan generalisera våra resultat och 
därmed inte dra slutsatser av vår utvalda population. Hade vi istället valt att utföra en kvantitativ 
studie så skulle vi då kunnat utforma en enkät och skicka ut den till 100 av Sveriges största 
företag enligt Veckans affärers lista över de 500 största. Utifrån deras svar hade vi då kunnat 
generalisera och dra slutsatser som speglar ett större urval.     
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Valet av vår metodologiska ansats fenomenologi passar också vår uppsats just eftersom vi kan gå 
in på djupet och försöka se hur presscheferna ser och uppfattar sociala och traditionella medier 
nu när de båda finns. Vi hade dock även kunnat utgå från det hermeneutiska perspektivet då vi 
istället ska tolka och försöka förstå vad presscheferna verkligen vill få fram och då är det 
tolkningen som är det centrala i ansatsen. Narrativ ansats är också ett perspektiv som vi hade 
kunnat utgå ifrån för att då på ett mer berättande sätt försöka få fram presschefernas åsikter och 
tankar.             

Kritik kan även riktas till företagen som vi valde. Vi hade ingen speciell tanke med de företagen 
som vi valde. Det enda kriteriet var att de skulle vara några av Sveriges största företag. Något 
som vi hade kunnat göra annorlunda var att istället välja fem företag som vi tagit reda på jobbar 
aktivt med sociala medier och därmed på ett bättre och mer ingående sätt kunde redogöra för hur 
de jobbar med de olika kommunikationskanalerna. Vi kunde även ha valt att enbart intervjua 
B2C-företag och därmed inriktat oss på företag som riktar sig till kunder och har ett liknande 
arbetssätt. Det viktiga med vår studie var att vi ville att företagen skulle vara några av Sveriges 
största. Resultatets utfall nu i efterhand kan tyckas vara lite tunt eftersom många av företagen sa 
att de var i startgroparna med sociala medier och därför inte kunde ge oss svar på alla frågor.  

Vi valde att utföra telefonintervjuer av praktiska skäl och var väl medvetna om riskerna som de 
bar med sig. Vi kände dock att det viktiga i vår undersökning inte var att se kroppsspråk eller hur 
presscheferna interagerar utan vi var endast intresserade av deras uppfattningar. Detta kunde vi få 
ut genom enbart samtal via telefon som sparade oss värdefull tid.  

6.3 Förslag till vidare forskning  
Det hade varit intressant att göra en liknande undersökning om två-tre år eftersom många företag 
bara är i början av sitt arbete med sociala medier. Vi har även fått detta bekräftat då företagen 
själva kommenterat att det är en god idé att genomföra undersökningen igen då de kommit lite 
längre med kommunikation med sociala medier. Det som dock vore intressant redan idag är att 
skriva om företag som lyckats bra med sociala medier och beskriva hur företag kan nå framgång 
via sociala medier.            

Det vore även intressant att göra en kvantitativ undersökning då vi istället samlar in empiri från 
100 företag för att då kunna generalisera resultatet. Då får vi en större population och kan därför 
se vilken spridning sociala medier har fått.         

Att vända på relationen vore även det intressant, att intervjua journalisterna om hur arbetssätt 
och relation med företagens presschefer har förändrats sedan de sociala medierna kom in i 
bilden.              

I och med att ämnesområdet sociala medier är så pass nytt inom Medie- och 
kommunikationsforskningen tycker vi därför att det kommer att behövas många nya studier inom 
en snar framtid.  
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Bilaga 1  

Fråge- och intervjuguide  

 

Hur länge har du arbetat i företaget? 

Vad har du för arbetslivserfarenheter? 

Hur många arbetar med kommunikationsfrågor inom företaget? 

Hur länge har du arbetat i företaget? 

 

Vilka traditionella medier använder ni er av? 

Hur använder ni er av traditionella medier för att nå ut med er information? 

Vad ser ni för fördelar med det? 

Vad ser ni för nackdelar med det? 

Vilka sociala medier använder ni er av?  

Hur länge har ni jobbat med sociala medier? 

Hur använder ni er av sociala medier för att nå ut med er information? 

Vad ser ni för fördelar med det? 

Vad ser ni för nackdelar med det? 

Hur skiljer sig arbetssättet åt mellan traditionella och sociala medier åt? 

Finns det en policy för hur företaget ska arbeta med sociala medier? Finns det med i ert 

strategiarbete? 

Bevakar ni det som skrivs om er i sociala medier? Hur och varför? 

Vad gör ni om det pågår en negativ diskussion om er på exempelvis en blogg eller ett forum? 

Hur har er kommunikation med traditionella medier förändrats sedan ni började arbeta med 

sociala medier? 

Hur uppfattar ni sociala medier? 

Hur uppfattar ni traditionella medier? 

Hur väljer ni kanal för olika nyheter? Vad är det som styr? 

Vilka möjligheter för sociala medier med sig? 

Hur ser ni på sociala medier som ett sätt att kommunicera med traditionella medier, alltså 

journalisterna?  

Ger sociala medier er större frihet att påverka informationsflödet än traditionella medier? 

Följdfråga: Om ja, på vilket sätt? 

Förklara skillnaderna mellan att kommunicera i de olika medierna? 

Ser ni sociala medierna som ett komplement till de traditionella?     

Följdfråga: På vilket sätt? / Varför? 

I valet av att använda sociala medier finns ingen ”mellanhand” så som en journalist. Hur ser ni på 

det? 

Tror du att nyhetsvärderingarna, alltså kriterierna för vad en nyhet är, försvinner i och med att 

mellanhanden försvinner? 
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Anser ni att det finns vissa kriterier för vilken information som blir en nyhet? 

Följdfråga: Om ja, vilka? 

Hur anpassar ni ert arbetssätt när material ska ut i traditionella medier respektive sociala medier?   

 

Har ni något som ni vill tillägga? 
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Bilaga 2  

Missivbrev  

 

Hej Företagets Presschef, 

Vi är två studenter som läser Medie- och kommunikation vid Högskolan i Jönköping och som nu 
ska skriva vår C-uppsats. Tanken är att undersöka vilka relationer några av Sveriges största 
företag har till medierna. Ses medierna som en vän som kan utnyttjas för god publicitet eller som 
en fiende som bör strykas medhårs?  

Ni är ett av Sveriges största företag och vi skulle därför gärna vilja ha med er i vår undersökning. 
Vi undrar därför om det skulle vara möjligt att få göra en personlig intervju med dig som 
presschef för FÖRETAGET? Intervjun skulle i så fall äga rum mellan vecka 44 och 46. 

Vi skulle uppskatta ert deltagande väldigt mycket och det skulle hjälpa oss enormt i vårt 
uppsatsarbete. 

Med vänliga hälsningar 
Camilla Söderman och Cassandra Bota 

 

 


