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Abstract  

Maintaining good relations with its stakeholders have become an important part of 

modern marketing (Leigert, 2013, s.13). Social media has revealed new possibilities for 

companies to communicate with its stakeholders for example by opening a dialogue, 

which is an important part of creating a relationship (Heide, Johansson & Simonsson, 2013, 

s.236ff). In this study we examine if, and how, two prominent companies in the 

sporting goods industry use language tools aiming to create a relationship with its 

stakeholders. This will be done by a qualitative textual analysis of the said companies 

Facebook posts. The result shows that the companies frequently use these types of 

language tools in their communication, which is meant to create a relationship. 

References to common interests are a central tool to achieve this.  

  

Keywords: relationsskapande, textanalys, Facebook-inlägg, sociala medier, dialog, 

sportbranschen.  
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1. Inledning 

Följande kapitel inleds med en problemdiskussion kring sociala mediers 

relationsskapande potential för företag och språkets betydelse. Därefter följer en 

bakgrund av Facebook samt en presentation av de valda företagen för studien, för att 

sedan klargöra syftet. Kapitlet avslutas med en kort genomgång av studiens 

avgränsningar samt en redogörelse för uppsatsens disposition.  

_____________________________________________________________________ 

1.1 Problemdiskussion 

Allt fler företag väljer att ansluta sig till sociala medier för att synas och marknadsföra 

sig. Idag finns nära hälften av Sveriges företag på de sociala nätverken där 

användningen är vanligast bland stora företag (Davidsson, 2014). Enligt en färsk 

undersökning som Google genomfört menar tusentals chefer att närvaron på sociala 

medier blivit en viktig framgångsnyckel och har öppnat upp nya möjligheter för 

företag att kommunicera med sina intressenter, bland annat genom att skapa dialog. 

Att inbjuda till dialog är en viktig strategi för att skapa goda relationer med företagets 

intressenter (Zenou, 2012), vilket Leigert (2013, s.13) menar har kommit att utgöra ett 

starkt verktyg i jakten på kunder.  

 

Att företag ska skapa och upprätthålla goda relationer med olika grupper, individer 

och intressenter är därmed en viktig del i dagens marknadsföring (Leigert, 2013, s.13). 

Falkheimer och Heide (2011, kap.5) poängterar att det finns ett stort värde för 

organisationer att skapa goda och långsiktiga relationer med viktiga intressenter för 

att de övergripande målen ska kunna uppnås, men också för att på lång sikt kunna 

överleva.  

 

Forskare menar att bland annat öppenhet och interaktivitet är centrala delar i 

relationsskapandet på sociala medier (Vernuccio 2014; Briones, Kuch, Fisher & Jin, 2011), 

och enligt en undersökning (Koehler, 2014) av 150 globala börsbolag visade resultatet 

att dialoginriktad kommunikation och konversation är av stor betydelse i arbetet med 

de sociala plattformarna. Undersökningen visade även att de största företagen var de 

som hade den mest frekventa dialogen samt att rätt kommunikationsstil skapar bättre 

förutsättning för dialog och relationsskapande. Trots sociala mediers 

relationsskapande potential och dess värde för företag är många företag dock 
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fortfarande i ett anpassningsstadium i hanteringen av de sociala plattformarna och det 

intas en försiktighet i kommunikationen med rädsla för att misslyckas (Vernuccio, 

2014;Bolchover, 2012). Falkheimer och Heide (2013, s.14) menar även att många praktiker 

fortfarande står undrande inför hur man ska hantera organisationens relationer, vilket 

medför utmaningar för företag och deras relationsmarknadsföring.  
 

Att sociala medier med rätt verktyg är ett värdefullt redskap för företag i deras 

relationsskapande med intressenter är uppenbart. Fortfarande är dock utbudet av 

studier som intresserar sig för, och undersöker, hur företag använder språket i sociala 

medier för att underhålla och skapa relationer inte vidare utbrett. Vilka språkliga 

verktyg tillämpas? Och hur använder företag språket för att skapa dialog? Björkvall 

(2009, 13ff) poängterar att relationsskapande språkverktyg är ett av de huvudsakliga 

verktygen för relation och för att nå sin tilltänka huvudmottagargrupp är det viktigt att 

ha en medvetenhet i skrivandet för att målet lättare ska nås (Herbert & Englund 

Hjalmarsson, 2012, kap.3).  
 

Inom sportsektorn är intressenterna enligt Watkins och Lewis (2013, s.26) ofta mycket 

involverade och engagerade i sportföretaget på grund av deras intresse för sport och 

träning. De visar därmed en stor hängivenhet och är mer öppna för att skapa relation 

jämfört med intressenter i många andra branscher. Vi ser därför intresse i att 

undersöka om, och i så fall hur, två framstående företag inom sportbranschen 

använder sig av språkliga verktyg i sin kommunikation på Facebook i syfte att skapa 

relation med sina intressenter.  
 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Facebook 

Facebook grundades år 2004 och är idag världens största sociala nätverk. Runt en 

miljard användarkonton finns registrerade på plattformen, där majoriteten är av 

privatpersoner. I Sverige använder 68 % av befolkningen Facebook, varav 47 % gör 

det varje dag (Mjömark, 2014). Facebook är även en plattform för företag, och nära 

hälften av företagen i Sverige finns idag registrerade (Davidsson, 2014). Ur ett 

företagsperspektiv är Facebook enligt Leigert (2013, s.87f) en stor möjlighet till att 

marknadsföra företaget och skapa goda kundrelationer, men också för att finnas där 
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kunderna redan är. Facebook är det medium som de flesta företag använder sig av, 

och i många fall även det enda. 

 

Som företag på Facebook skapas en “sida” där företaget kan publicera olika material i 

inlägg, i form av nyheter, information om produkter, uppdateringar från arbetsplatsen 

etc. Kunder kan sedan gå in och följa eller prenumerera på företagets sida. Till 

skillnad från en hemsida behöver inte kunden besöka företagets sida för att få 

information, då informationen på Facebook istället finns tillgängligt i kundens flöde. 

Kunden kan sedan sprida företagets innehåll vidare, och även kommentera och ställa 

frågor direkt till företaget (Leigert, 2013, s.88). Plattformens funktioner möjliggör för 

organisationer och företag att marknadsföra sig själva, dela berättelser, bjuda in till 

samtal och följaktligen bygga relationer med olika intressenter (Shin, W, Pang, A, & Kim, 

H, 2015, s.189). 

 

1.2.2 Nike 

Nike är ett globalt företag som grundades av Phil Knight år 1972 (Nike, 2015) och är 

idag det världsledande varumärket och företaget inom sportbranschen (Larsson, 

2009;Carr, 2013). Företaget har ca 57 000 anställda världen över (Nike, 2015) och har en 

omsättning på cirka 28 miljarder dollar per år (Google, 2015). Företaget är även aktiva 

på Facebook med ett flertal företagssidor med olika inriktningar. Några av dessa är 

Nike Football, Nike Running Sverige och Nike Women, vilken den sistnämnda vi i 

denna studie avser att analysera. Nike Women har när uppsatsen skrivs cirka 3.1 

miljoner följare. Följande beskrivning finns om sidan: 
 

"If you have a body, you are an athlete. Nike Women är med dig från 

din första squat till din längsta löprunda. Vi är här för att motivera dig 

med innovativa produkter, träningstips och stilinspiration. Din 

personliga tränare. När som helst. Var som helst. Spring smartare. 

Spring bättre. Spring mer” (Facebook, 2015c). 

 

1.2.3 adidas 

adidas är liksom Nike ett globalt företag och grundades 1949 av bröderna Dassler 

(adidas, 2015a). Företaget har idag ca 53 800 anställda i över 160 länder och har en 
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omsättning på cirka 11 miljarder dollar (adidas, 2015b). adidas har precis som Nike ett 

flertal företagssidor på Facebook, bland annat adidas football och adidas Running, 

vilken den sistnämnde vi avser att analysera i denna studie. adidas Running har när 

uppsatsen skrivs cirka 5,1 miljoner följare (Facebook, 2015a). adidas egna beskrivning 

av sidan är följande: 

 

“adidas Running Sverige är vårt officiella community för alla som 

tycker om löpning. Oavsett om du snörar på dig löpskorna för första 

gången eller om du är en inbiten löpare så är detta sidan där du blir 

inspirerad. Välkommen att ge dig in i konversationen och dela dina 

tankar och idéer, ladda upp bilder och ställ frågor. Vi och andra 

likasinnade finns här för att vi alla delar passionen för löpning” 
(Facebook, 2015a). 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ textanalys undersöka om, och i så 

fall hur, två framstående företag inom sportbranschen använder relationsskapande 

språkverktyg på Facebook i syfte att skapa relation med sina intressenter. 

 

Frågeställningar: 

1. På vilket sätt används språkverktyg i huvudinläggen på respektive företags 

Facebook-sida i syfte att skapa relation med sina intressenter? 

2. Vilka språkverktyg är mest förekommande? 

3. Vilka skillnader respektive likheter kan utläsas mellan företagen? 
 

1.4 Avgränsningar och definitioner 

Relationsskapande på sociala medier är ett brett område och det finns många olika 

strategier för företag att skapa relationer med sina intressenter (se avsnitt 2.1). Vi har 

därför valt att avgränsa denna studie till att undersöka hur företag använder sig av 

relationsskapande språkverktyg i sin kommunikation på Facebook, vilket är ett av de 

huvudsakliga verktygen för att främja för relation (Björkvall, 2009, s.13) Även det faktum 

att tidigare forskning i stor utsträckning inte intresserat sig för detta fenomen gör 

denna avgränsning relevant. Genom att studera endast de språkliga val som görs kan 
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vi få ett mer specifikt resultat, jämfört om vi hade valt att inkludera även andra 

element. Vi intar i studien ett sändarperspektiv, vilket betyder att vi endast studerar 

kommunikationen som företagen står för och inte kommunikationen från intressenter. 

Vidare har vi valt att göra en avgränsning till två världsledande företag inom 

sportbranschen då vi är intresserade av att undersöka hur språkbruket ser ut inom en 

specifik bransch. Genom att välja två företag kan vi få en bättre förståelse för 

språkbruket ser ut inom denna bransch jämfört med om vi endast hade analyserat ett 

företag.  

 

Då det finns många olika begrepp för de grupper som företag kommunicerar med, 

såsom intressent, publik, konsument etc. har vi i denna studie valt att avgränsa oss till 

att benämna dessa som intressenter och kunder på ett allmänt och teoretiskt plan, men 

även läsare i vissa fall. Vi benämner sedan dessa som följare i analys. Nike Women 

och adidas Running kommer även i fortsättningen benämnas som Nike respektive 

adidas.  
 

1. 5 Uppsatsens disposition 

Studien består av fem kapitel varav det första inleds med en problemdiskussion där vi 

diskuterar sociala medier och dess relationsskapande potential med en motivering till 

varför denna studie är intressant inom området. Därefter presenteras bakgrunden för 

studien gällande Facebook, Nike samt adidas med efterföljande avsnitt innehållande 

syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas sedan med studiens avgränsningar och 

definitioner. I kapitel två presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för 

studien, där vi inleder med att presentera tidigare forskning inom området för att 

sedan beskriva centrala teorier. De centrala teorierna presenteras och diskuteras på en 

makro och mikro nivå. Sedan följer ett kapitel där vi beskriver studiens material och 

den metod som tillämpats. I kapitel fyra redovisas det resultat som analysen visat för 

respektive företag med en avslutande jämförelse. Resultatet diskuteras sedan i det 

avslutande kapitlet, där även de slutsatser som kan dras presenteras.  
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2. Teoretiskt ramverk 

Den teoretiska ramen inleds med en genomgång av den tidigare forskningen inom 

området för relationsskapande på sociala medier, för att sedan redogöra för studiens 

teoretiska utgångspunkter på en makro- och mikronivå. Här förs en beskrivande 

genomgång av sociala medier ur ett företagsperspektiv för att sedan på makronivå 

definiera relation, relationsmarknadsföring och relationskapande genom dialog. 

Därefter följer en beskrivning av relationsskapande på en mikronivå, det vill säga hur 

en organisation genom språkliga verktyg kan skapa relation till sina intressenter. 

_____________________________________________________________________ 

2.1 Tidigare forskning 

Forskningen kring sociala medier är förhållandevis omfattande, men ses fortfarande 

som ett relativt nytt fenomen inom medieforskningen (Lis & Berz, 2011). Fokus inom 

området ligger på relationsbegreppet och hur företag strategiskt använder sig av 

sociala medier för att kommunicera med sina intressenter och främja för dialog i syfte 

att skapa goda relationer (Koehler, 2014; Linjuan & Wan-Hsiu, 2011;Papasolomou & 

Melanthiou, 2012). Forskning inom området fokuserar även i stor utsträckning på hur 

organisationer skapar dialog och utvecklar relationer med sina intressenter genom att 

använda sig av online-kommunikation på Facebook (Sevick Bortree & Seltzer, 2009;Shin, 

Pang, & Kim, 2015). Bland annat menar Shin, Pang och Kim (2015) att företag kan 

förbättra sin dialogiska kommunikation genom att använda sig av frågor och 

meningar som uppmanar till konversation.  

 

Många företag ser sociala medier som ett bra forum att synas i och verkar förstå 

betydelsen av att finnas med. Återkommande slutsatser pekar dock på att företagen 

fortfarande är i ett anpassningsstadium i hanteringen av de sociala plattformarna och 

att de är försiktiga med sin närvaro och kommunikation för att inte misslyckas 

(Vernuccio, 2014;Bolchover, 2012;Papasolomou & Melanthiou, 2012). 
 

2.1.1 Relationsskapande strategier på sociala medier 

För att lyckas skapa intresse och relationer på dagens marknad redogör Schulze, 

Schöller och Skiera (2015) att företag måste tänka på att anpassa sin marknadsföring 

och kommunikation till hur marknaden ser ut och dess målgrupp. Pulizzi (2012) 
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diskuterar däremot att det främst handlar om att företag måste skapa ett innehåll av 

det som förs ut för att attrahera och behålla sina intressenter. Genom att använda sig 

av storytelling tillsammans med traditionella kommunikationstekniker kan man skapa 

en historia, relevans och ett intressant innehåll kring varumärket och på så sätt skapa 

och upprätthålla relationer med sina intressenter. Vidare diskuterar Vernuccio (2014) i 

sin studie att interaktivitet och öppenhet även är värdefulla strategier företag kan 

använda sig av i sin kommunikation i arbetet med sociala medier.  

 

I en studie utförd av Briones, Kuch, Fisher och Jin (2011) studerades det hur 

Amerikanska Röda Korset använder sociala medier för att strategiskt bygga relationer 

med sin primära målgrupp samt vilka hinder och möjligheter som tillkommer med 

detta.  Resultatet visade att tvåvägskommunikation är en viktig komponent för att 

bygga relationer. Detta skapar snabbare service, mediebevakning och feedback. 

Briones et al (2011) menar vidare att användandet av sociala medier både är effektivt 

och nödvändigt i den framväxande digitala tidsåldern. Genom sociala medier finns 

möjligheten att ta reda på vad intressenterna har för åsikter, och hur organisationen 

både kan förbättras och upprätthålla det som i nuläget är bra. För att bygga och 

upprätthålla en bra relation med sina mottagare är det viktigt att frekvent uppdatera 

och hålla innehållet fräscht, något som Röda Korset finner svårt då resurserna inte är 

tillräckliga. För en ideell organisation som Röda Korset blir detta ett centralt problem, 

tillskillnad från ett vinstdrivande företag där resurserna finns att tillgå. Vikten av att 

hålla innehållet fräscht kan synliggöras i Ashely och Tutens (2014) studie där man 

undersökte hur ledande varumärken, framstående för sin höga kvalitet på sociala 

medier, använde sig av kreativa strategier för att engagera sina intressenter. En viktig 

komponent i deras arbete på sociala medier var att innehållet ständigt var fräscht och 

frekvent uppdaterat, vilket bland annat kan förklaras genom de ekonomiska resurser 

företagen använde sig av. Resultatet visade även att de flesta företag ofta använder sig 

av flera olika uppmanande meddelanden som de sedan delar med olika målgrupper i 

de olika sociala kanalerna för att skapa engagemang, något som skiljer sig från en 

traditionell reklamkampanj där man kan framhäva sitt varumärke genom hela 

kampanjen.  
 

I en undersökning av Koehler (2014) undersöktes det även hur 150 börsnoterade bolag 

hanterar den starkt deltagande och fragmenterade kommunikationsmiljön som finns 
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på webben med fokus på dialog. Undersökningen utfördes genom en empirisk studie 

av de 150 största globala företagen baserad på samhällsvetenskapliga metoder. 

Analysen genomfördes på flera olika sociala plattformar, bland annat twitter, 

LinkedIn och Facebook, där den sistnämnda pekade på den högsta frekvensen av 

dialog och konversation med sina intressenter. Resultatet visade att samtliga företag 

tillämpar dialoginriktad kommunikation på olika sociala plattformar, där de största 

företagen visade sig ha den mest frekventa dialogen i sin kommunikation. Dialogen 

som uppstår beror på både företagens och användarnas vilja att interagera. Aktiviteten 

på sociala medier och dialogiska metoder berodde även som de tidigare nämnda 

studierna på antalet anställda. Det framgick även att rätt kommunikationsstil är av 

betydelse, där en argumenterande stil skapar bättre förutsättningar för dialog och för 

att bygga relationer jämfört med upplysande eller övertygande stilar.   
 

2.2.2 Den tidigare forskningens relevans  

Genom den tidigare forskningen skapar vi oss en djupare förståelse för området, 

samtidigt som det hjälper oss att bredda vår syn på hur företag försöker skapa dialog 

och relation i sociala medier. Forskningen bidrar även med kunskap om sociala 

mediers betydelse för företag och hur dessa medier möjliggör nya vägar för 

kommunikation och relationsskapande. Då forskning om språket på sociala medier 

inte är vidare utbrett ämnar vi med denna studie att bidra med ytterligare förståelse 

och kunskap kring det relationsskapade arbetet då vi anser att språket har en stor och 

viktig betydelse för att skapa relation. En återkommande metod i den tidigare 

forskningen är innehållsanalys, vilket vidare gör vår studie speciell då textanalys inte 

är vanligt förekommande.    

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

2.2.1 Sociala medier ur ett företagsperspektiv 

Sociala medier ses som virtuella plattformar för mänsklig interaktion (Henderson & 

Bowley, 2010) och nämns som ett framgångsverktyg för företag (Zenou, 2012).  Leigert 

(2013, s.10) definierar sociala medier som: “Plattformar för användargenererat 

innehåll, tillgängligt i ett öppet nätverk av människor”. 
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Heide, Johansson och Simonsson (2013, s.236ff) menar att sociala medier är ett verktyg 

som bland annat underlättar funktionen för relationsskapande aktiviteter som dialog 

med mottagarna. De skapar även en möjlighet för användarna att kommunicera, 

interagera och sprida budskap om organisationer, deras varumärke och produkter. De 

sociala plattformarna kan därmed ses som ett effektivt verktyg för att få en direkt och 

nära kontakt med sina intressenter (König, 2013, s.3). Vidare menar Falkheimer och 

Heide (2013, s.32ff) att ett medium aldrig tidigare skapat så stora möjligheter att föra en 

tvåvägskommunikation, vilket bidrar till att man som företag och organisation nu har 

möjligheten att faktiskt kunna lyssna till kunden och omvärlden för att sedan dra nytta 

av det. I de sociala medierna är man inte längre marknadsförare i traditionell 

bemärkelse, utan istället en del av den sociala konversationen (Carlsson, 2009, s.35). 

 

Vid användningen av sociala medier som kommunikationsplattform menar Herbert 

och Englund Hjalmarsson (2012) att det är viktigt att företag och organisationer har en 

uttänkt strategi då sociala medier är en öppen arena som företag måste kunna hantera. 

Den kontroll över information som företag tidigare haft, har i och med sociala 

mediernas framväxt förminskats genom att kunder nu kan kommentera och sprida 

information vidare, vilket kan medföra risker för företag. Detta genom att till exempel 

negativ kritik snabbt kan få viral spridning (Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012, s.11f). 

Samtidigt menar Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) att det är bättre för företag 

att finnas där och mildra kritik, än att inte närvara alls. Det är påvisat att de företag 

som har tydliga mål och en väl planerad strategi har lyckats bäst med sin närvaro på 

sociala medier (Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012, s.14f). Samtidigt är det viktigt att ha i 

åtanke att företag och organisationer aldrig kommer ha möjlighet att tillfredsställa alla 

typer av kunder (Gezelius & Wildenstam, 2009, s.253) och att det i slutändan är kunden som 

väljer märke och företag, inte tvärtom (Leigert, 2013, s.43). 

 

2.2.2 Relationsteori 

En organisations relationer består enligt Larsson (2002, s.103) av individuella relationer 

eller relationer hos en viss delverksamhet inom en organisation gentemot en specifik 

grupp. Relationer har alltid haft en betydande del i kommunikationsbranschen för att 

hålla kontakten med olika intressenter, men har under de senaste åren även kommit att 

betyda kvalificerade kontakter om att skapa ömsesidig interaktion och gemensam 

förståelse med den andre parten (Larsson 2002, s.83). Larsson (2002, s.86) beskriver vidare 
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att detta samband mellan parter även kan vara känslomässigt, geografiskt, moraliskt 

och kulturellt. Han tydliggör genom Penmans uttryck att: “Relations is an ongoing 

process of exchanges” (2002, s. 87). 

 

När det handlar om en relation mellan företag och deras intressenter påpekas det att 

om det endast är organisationens behov som tillfredsställs existerar enligt definition 

inte en relation (Falkheimer & Heide, 2013, s.121ff; Larsson, 2008, s.42). Vidare påvisas det att 

en relation endast kan växa fram när företagets kontakt med kunden är 

relationsstödjande, det vill säga när företaget värnar om och kommunicerar med 

kunden. En relation uppstår därmed när kunden upplever sig bli förstådd av företaget. 

När interaktion fortsätter att ske över tid bildas en värdeskapande relation för både 

företaget och intressenten (Grönroos, 2008). Utmärkande för relationer är även att de 

ständigt förändras och är dynamiska. I varje relation finns implicita kontrakt som 

skrivs om och som grundar sig på den senaste interaktionen. Om deltagarna i en 

relation exempelvis vid det senaste mötet blev oense skrivs det implicita kontraktet 

om, vilket förändrar förutsättningen för och kvaliteten på relationen (Falkheimer & 

Heide, 2011, s.120f). 
 

En central del inom studier om relationer är att de bygger på utbyte av olika värden, 

sociala och ekonomiska, samt att forskningen visar att ömsesidiga fördelar mellan 

organisationen och intressenten är främsta tecknet på framgångsrikt relationsarbete 

(Falkheimer & Heide, 2011, s.121). Brunning och Galloway (2003) menar att en intressents 

relation med en organisation har att göra med intresset för organisationen, det vill 

säga hur pass attraktiv organisationen uppfattas vara, därav vikten att som 

organisation öka sin attraktivitet och sina kvalitéer som relationspart (Falkheimer & 

Heide, 2011, s.122). Kvaliteten på relationen bevaras och skapas genom kommunikation 

och bestäms genom ett antal dimensioner. Coombs och Heath (2006) har listat följande 

9 dimensioner: 
 

• relationshistoria 

• noggrannhet 

• trovärdighet 

• likhet 

• förtroende 
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• omedelbarhet 

• gemensamt intresse 

• överenskommelse 

• närhet (intimitet). 
 

Även om kärnan i dagens marknadsföring är att skapa och hantera lönsamma 

kundrelationer (Kotler, 2008, s.6f) finns det forskare som är skeptiska till användningen 

av relationsbegreppet när det kommer till relationer mellan organisation och externa 

grupper (Falkheimer & Heide, 2011, s.123). Christian Grönroos, professor i 

marknadsföring, är en av dem som ställer sig kritisk till den allt större fokuseringen på 

relationer. Han menar att det är oklart vad som menas med relation företag-intressent 

då det endast är intressenterna som avgör om de har eller vill ha en relation med 

företaget (Falkheimer & Heide, 2011, s.123). Slutligen påpekar Grönroos (2006) att det inte 

finns information om hur en organisation ska hantera alla relationer samt att allt för 

mycket fokus på relationer leder till att marknadsföringsarbetet blir ineffektivt då det 

är för dyrt i relation till vad organisationen egentligen får ut av sin insats.  
 

2.2.3 Relationsmarknadsföring 

Ur den traditionella marknadsföringen har begreppet relationsmarknadsföring växt 

fram (Larsson, 2008, s.37). En marknadsföring med högre grad av kvalitetstänkande 

vilken kan definieras som ”Marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 

interaktion i centrum ”(Larsson, 2008, s.38). Intressenten ses här som “medlem” i 

organisationen där personliga och sociala kontakter är viktiga komponenter för att på 

sikt skapa lojala kunder (Dahlén, 2002, s.107).  I dagens marknadsföring är det viktigt att 

ge arbetet med relationer en större och mer betydande roll än arbetet med 4P (pris, 

produkt, påverkan och plats) (Larsson, 2008 s.37f). Kotler (2008) definierar denna typ av 

marknadsföring som den process där företag bygger goda kundrelationer och skapar 

värde för kunden, för att i gengäld få ett värde tillbaka (Kotler, 2008, s.7). Genom delade 

upplevelser med ett varumärke skapas en relation mellan kund och varumärket. För 

att lyckas, eller överhuvudtaget överleva på dagens marknad måste fokus ligga på att 

skapa goda kund-relationer, framför att endast skapa produkter (Kotler, 2008, s.372).   
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Kopplat till sociala medier innebär relationsmarknadsföring i korthet att kunderna på 

olika sätt aktiveras genom att företagen och organisationerna interagerar med dem för 

att skapa och underhålla relationerna. Detta kan uppnås genom att involvera och 

underhålla sina intressenter (Dahlén, 2002, s.107ff). Dahlén (2002) menar även att 

företaget och kunden måste lära känna varandra och via observationer av sina kunder 

skapas större möjlighet att anpassa marknadsföringen till att bli mer personlig. Detta i 

sin tur leder till att kunderna känner sig uppmärksammade och mer tillfredsställda: “ 

de bryr sig om just mig”, en process som slutligen leder till att kunderna får en mer 

personlig kontakt samt starkare band till företaget. Företaget blir en “god gammal vän 

man inte sviker” och på så sätt vinner företaget lojala kunder (Dahlén, 2002, s.108), något 

som är fördelaktigt för båda parter. Dohé (2012) menar vidare att lojala kunder som är 

engagerade i varumärket bidrar till att nå organisationens ekonomiska mål samtidigt 

som kunden känner sig emotionellt involverad genom en känsla av tillhörighet och 

acceptans. Typen av kommunikation en organisation tillämpar är därmed avgörande 

för relationen med intressenten (Dohé, 2012, s.27f). 

 

2.2.4 Relationsskapande genom dialog 

En viktig komponent i skapandet och bevarandet av goda och framgångsrika 

relationer mellan organisation och intressent är dialog (Dohé, 2012, s.69;Falkheimer & 

Heide, 2011, s.141) samt att organisationen jobbar aktivt med att engagera sina 

intressenter i kommunikationen. Falkheimer & Heide (2011, s.141f) definierar dialog 

som när det sker en konversation mellan två parter eller fler. En konversation som 

handlar om att utforska och förstå något tillsammans. När dialog uppstår skapas 

möjlighet till att utbyta information och skapa gemensam förståelse. 

 

En dialog ska kunna skapas och styras av samtliga parter i en 

kommunikationshandling. Inom organisatoriska sammanhang och PR- och 

informationsverksamheter är det dock företaget som själva driver och planerar 

dialogen (Larsson, 2010, s.179). Hur företaget driver dialogen gentemot sina intressenter 

skulle kunna illustreras i hur Nike och adidas väljer när och hur de publicerar sina 

Facebook-inlägg. Larsson (2010, s.179f) poängterar dock att ett genuint dialogarbete 

kräver att företaget är öppen med sina värderingar, sin position samt intentionerna i 

kontakterna med kunden. Arbetet kräver även att företaget erkänner och lär känna alla 
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som kan tänkas ha intresse i den aktuella organisationen, samt att organisationens 

ledare är medvetna om att de har en dominerande ställning och ser till sina egna 

begränsningar i arbetet. Kent och Taylor (2002, s.27) menar att dialog även till stor del 

handlar om att konsultera intressenterna, och ha deras behov i åtanke vilket är en 

viktig faktor att ta hänsyn till om man som företag eller organisation vill bli 

framgångsrika. Dialog ses därför som ett viktigt begrepp inom just relationsskapande 
(Ibid, s.27). 

 

Vidare diskuterar Kent och Taylor (2002) kring webbens potential som ett 

kommunikativt medium för att skapa dialog: “The Internet is one place in particular 

where dialogue can inform relationship building” (Kent & Taylor, 1998, s.31). De menar att 

webben bidrar till att skapa och upprätthålla långvariga relationer med intressenten 

men att det då krävs att dialog som strategi ingår i företagets webbkommunikation.  

 

Som organisation bör man eftersträva att skapa en kontinuerlig dialog med 

intressenten, genom en så kallad dialogisk-loop på nätet. På så sätt ger detta 

organisationen en möjlighet att ge respons på frågor och synpunkter. Respons som 

författarna menar har en central roll i den dialogiska loopen, men att det är innehållet i 

responsen som är avgörande för relationsbildningen. Kent och Taylor (1998) menar att 

denna princip har stor betydelse för hur organisationer ska kunna skapa dialog och 

relationer med sina intressenter på internet, vilket även Kelleher och Miller (2006) 

håller med om. De menar att företag som finns på webben bör satsa på att ha en 

dialog med sina intressenter istället för att endast fokusera på att sälja. Sociala medier 

erbjuder möjligheter till att föra dialog och är i högre grad mer konverserande än 

webben, varav fokus bör ligga mer på sociala medier än webben i allmänhet (Kelleher 

& Miller, 2006). 

 

2.2.5 Det relationsskapande språket  

Dagligen möts vi av texter genom reklam, tidningar, sociala medier med mera 

(Ekström, 2012). Enligt Björkvall (2009) har en text flera olika betydelsebärande delar 

som tillsammans producerar mening och ger möjlighet till tolkning. I denna studie 

innebär text det verbala språket, det vill säga det skriftliga språket (Björkvall, 2009, s.7). 

Ledin och Moberg (2010, s.158) menar att all kommunikation handlar om att nå ut till 

någon och att påverka, men också att stärka och förbättra en relation.  
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Hellspong (2001, s.19) redogör för hur texter alltid närmar sig sina läsare på ett visst 

sätt, bland annat genom olika tilltal såsom kunder, anställda, medborgare etc. I det 

flesta fall accepterar läsaren den roll texten tilldelar, och kommunikationen fungerar 

då som planerat. Det uppkommer dock situationer då läsaren tar avstånd från texten 

och inte accepterar det som texten vill uppnå. Det handlar om det sociala i en text, där 

texten själv målar upp mönster för att samspela med läsaren och skapar olika sociala 

band. Genom att använda olika språkliga verktyg framstår texten på olika sätt mot sin 

läsare (Hellspong & Ledin, 1997, s.158). Detta är den interpersonella strukturen, den 

mellanmänskliga kontakten, i en text som handlar om hur texten ser på sina sändare, 

mottagare och kontakten dem emellan, vilket är bidragande faktorer som skapar en 

relation till läsaren (Hellspong, 2001, s.19). Det finns tre betydelsefulla inslag i den 

interpersonella strukturen, vilka är språkhandlingar, attityder samt ramar. I avsnitt 4.2 

operationaliseras dessa inslag. 

 

För att text ska skapa relation gäller det som skribent att använda sig av de egenskaper 

språket har som verkar relationsskapande (Hellspong & Ledin, 1997, s.158). Herbert och 

Hjalmarsson Englund (2012, s.31) menar bland annat att direkta frågor, direkt tilltal och 

regelrätta uppmaningar bidrar till att åstadkomma dialog och relation. En viktig 

aspekt att ta hänsyn till i sociala medier är att företag inte endast är avsändare, utan en 

deltagare i ett socialt sammanhang. Att inte endast ha företagets budskap i fokus ger 

användaren möjlighet att agera på företagets meddelande, vilket skapar bättre 

förutsättning för relation (Herbert & Hjalmarsson Englund, 2012, s.30). 

 

Språket i sociala medier handlar om att hitta det rätta tonfallet som fungerar för 

sammanhanget samt att fatta sig kort. Genom att använda en ledig men korrekt ton i 

sin kommunikation kan företag åstadkomma närhet och dialog med sina mottagare i 

syfte att skapa relation (Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012, s.31ff). Herbert och Englund 

Hjalmarsson (2012) påpekar vidare att genom en medvetenhet i skrivandet blir målet 

lättare att nås. Att inta läsarens perspektiv skapar uppmärksamhet, vilket företag bör 

ha som utgångspunkt i sina texter. Eftersom man på sociala medier inte kan veta vilka 

som kommer följa företagets sida är det viktigt att även urskilja en 

huvudmottagargrupp att utgå ifrån, vilket i Nike och adidas fall kan antas vara sport- 

och träningsintresserade då de är sportföretag. Då texten saknar empiriska deltagare 

gäller det för skribenten att försöka efterlikna den dialog som uppkommer i samtal 
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och där en faktisk konversation uppstår. För att skapa en relation måste skribenten 

därmed sätta sig in i situationen och föreställa sig läsarens svar på det man skriver. 

Där texten riktar sig till större grupper okända läsare kan skribenten även efterlikna en 

dialog där relation redan är befintlig, i förhoppning att läsaren sympatiserar och 

förstår textens innebörd (Ledin & Moberg, 2010, s.158f).  
 

Generellt sett består den kommunikativa funktionen i en text att den vänder sig till en 

läsare för att upprätta en kontakt (Hellspong, 2001, s.45). Hellspong menar att en text 

bidrar till att styra våra handlingar men också till att forma vad vi vet, vilket ger oss 

skäl till att granska dem närmare. För att förstå en text räcker det inte med att se till 

vad den står för, man måste även se vad den gör med läsaren (Hellspong, 2001, s.9). 

 

2.2.6 Teoriernas relevans 

Teorier om relationer visar på att relationsbegreppet länge haft betydelse för företag, 

men genom sociala mediers uppkomst kommit att få ett allt större fokus. Ur den 

traditionella marknadsföringen har begreppet relationsmarknadsföring växt fram, en 

form av marknadsföring som sätter relationer i centrum. Det handlar om att skapa 

ömsesidig interaktion och förståelse med sina intressenter, något som medfört att 

dialog fått en stor betydelse i företags kommunikation. Sociala medier har därmed 

kommit att bli ett viktigt verktyg för företag med sin stora relationsskapande potential 

och genom att använda språkliga verktyg kan man både stärka och förbättra en 

relation.  

 

De teorier som presenterats bildar ett ramverk, vilka ses som utgångspunkt i studien 

samt ger en djupare förståelse för det relationskapande fenomenet. Slutligen hjälper 

de även oss att synliggöra och urskilja mönster i de båda företagens sätt att 

kommunicera.  
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3. Metod och material 

I följande kapitel kommer det material och urval samt metod som uppsatsen utgår 

från att presenteras, diskuteras samt motiveras. Kapitlet redogör även för hur 

analysen utformats och genomförts, för att slutligen behandla och diskutera 

eventuella metodproblem samt studiens validitet och reliabilitet.  

_____________________________________________________________________ 

3.1 Urval och material 

Inom kvalitativ forskning är ett målinriktat urval vanligt förekommande. I ett 

målinriktat urval väljer forskaren på ett strategiskt sätt ut det som är relevant för de 

forskningsfrågor som formulerats och syftar till en förståelse av sociala företeelser. I 

denna studie är det målinriktade urvalet Facebook-inlägg. Bryman (2013, s.392) menar 

att forskare som tillämpar denna typ av urval ofta har ett visst forskningsmål i åtanke, 

vilket vi i denna studie även har då vi avser att undersöka hur två företag använder 

relationsskapande språkverktyg i sin kommunikation. Vidare har ett teoretiskt urval 

tillämpats, vilket är en form av målinriktat urval. Denna form av urval används enligt 

Glaser och Strauss när forskaren vill upptäcka kategorier och dess egenskaper (Bryman, 

2013, s.393), vilket vi i Nike och adidas Facebook-inlägg avser att göra då vi vill 

urskilja mönster i kommunikationen och se vilka egenskaper dessa består av. Bryman 

(2013, s.392) menar vidare att material med stor variation är att föredra för att få fram 

olika kännetecken och egenskaper. Vi har därför valt att samla in var femte inlägg på 

respektive företags Facebook-sida tills vi uppnått 20 stycken från vardera företag. 

Detta för att få en spridning på inläggen samt för att undvika inlägg som hänger ihop 

med varandra. Genom detta tillvägagångsätt vid insamling får vi även en bättre 

helhetsbild av innehållet. Vi anser att denna mängd material är tillräcklig för att kunna 

besvara studiens syfte då mönster i kommunikationen kan utläsas. 

 

För att materialet ska passa studiens syfte och frågeställningar har vi valt att formulera 

kriterier som inläggen måste uppfylla. Detta för att materialet ska innehålla tillräckligt 

med data samt för att den insamlade empirin från de båda företagens Facebook-sidor 

ska vara jämbördiga men också för att studien ska kunna replikeras vid ett senare 

tillfälle. Samtliga inlägg som ingår i studien är publicerade av företagen, skrivna på 

svenska samt består av minst två meningar. Det på grund av att vi anser att inlägg 
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med endast en mening inte är tillräckligt fylligt material för att kunna analyseras. 

Begränsning till endast svenska inlägg grundar sig i att vi vill vara konsekventa i vårt 

tolkande samt att materialet lättare förstås genom det egna språket. Vi har således valt 

bort inlägg som innehåller meningsuppbyggnader på andra språk samt inlägg som är 

skrivna av intressenten. Även inlägg som endast är notiser, till exempel om företaget 

uppdaterat informationen om sidan. Vi har vid dessa fall tagit efterföljande inlägg och 

därefter återtagit vart femte inlägg. Då vi endast är intresserade av det verbala verktyg 

som tillämpas ingår inte heller Facebook-sidornas gilla-markeringar, delningar, bilder 

eller filmer i analysen.  
 

I denna studie har Nike samt adidas valts ut, vilka är två framstående företag inom 

sportbranschen. Då vi är intresserade av det relationsskapande språket i sociala 

medier har vi valt två företag inom samma bransch för att kunna finna och urskilja 

mönster inom en specifik yrkesgrupp. Båda företagen är aktiva på Facebook med 

många företagssidor samt många följare, och deras framgång gör dessa fall intressanta 

att studera. Valet av Nike Women och adidas Running grundar sig på att båda sidor 

har ett svenskt språk, har hög aktivitet på sidan samt har liknande antal följare, vilket i 

denna studie är viktiga komponenter för att få ett jämbördigt analysmaterial. Då 

adidas endast har en sida med svenska som språk föll sig valet naturligt. Nike har fem 

stycken olika sidor på svenska: Nike sportswear, Nike sverige, Nike running Sverige, 

Nike football samt Nike women. De två förstnämnda sidorna är ofullständiga och föll 

därför bort. Nike Women’s antal följare är mest lik adidas Running vilket var 

avgörande för valet av sidan då vi som tidigare nämnt vill ha ett jämbördigt 

analysmaterial. Att de valda sidorna har olika inriktningar anser vi är av mindre 

betydelse, då vi endast är intresserad av de språkliga val som görs för att främja för 

relation.  
 

3.2 Metod  

Ett kvalitativt angreppssätt har tillämpats i denna studie då vi vill tolka och förstå den 

kommunikation som kommer till uttryck på respektive företags Facebook-sida. 

Alvehus (2013) beskriver kvalitativ forskning som tolkande forskning som handlar om 

meningsskapande och förståelse av verkligheten, där kärnan i perspektivet handlar om 

att bidra till en mer generell förståelse av ett fenomen (Alvehus, 2013, s.20ff). Medan 

kvantitativ forskning intresserar sig för siffror, ligger fokus inom kvalitativ forskning 
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på ord (Bryman, 2012, s.340f). Då vi vill tolka och förstå hur Nike och adidas använder 

relationsskapande språkverktyg i sin kommunikation på Facebook anser vi att en 

kvalitativ analys av innehållet vara mest passande.  

 

3.2.1 Textanalys 

Vi har valt att göra en textanalys utifrån ett relationsperspektiv. Ledin och Moberg 

(2011, s.160) menar att en textanalys handlar om att förutsättningslöst närma sig en text 

och från olika håll, men att den inte utesluter att man redan innan analysen har en idé 

om hur man ska närma sig texten. Syftet med analysen är bland annat att se vad som 

karakteriserar texten (Ledin & Moberg, 2010, s.155f). Valet av textanalys grundar sig på att 

vi vill se hur språkbruket ser ut i respektive företags Facebook-inlägg. Genom att 

studera textens beståndsdelar på olika nivåer och utifrån teoretiska begrepp och 

perspektiv samt ställa frågor till texten kan vi utläsa på vilket sätt Nike och adidas 

använder sig av relationsskapande språkverktyg i sin kommunikation. Ledin och 

Moberg (2012, s.155f) menar att betydelser skapas genom tecken, men att en text aldrig 

är en direkt avspegling av något utan en representation av verkligheten och en aktiv 

handling.  

 

Denna textanalys utgår från texten och dess innehåll och fokus ligger här på att 

studera språket som används och vad som kommer till uttryck, men även texten i dess 

helhet. Vi är medvetna om att text och bild i många fall samspelar (Björkvall, 2009, s.7), 

men som Björkvall poängterar ligger den största relationsskapande potentialen i 

språket och tyngden i den interpersonella strukturen (Björkvall, 2009, s.13ff) varför vi 

anser det vara intressant att studera just detta. Även det faktum att det tycks finnas en 

kunskapslucka inom området gör denna studie intressant samt att genom endast 

studera språket gör studien mer specifik.  

 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har vi i analysen utgått från 

ett antal språkliga begrepp inom den interpersonella strukturen. Dessa begrepp har vi 

sett som ingångar i vårt material och som ett stöd i arbetet för att bryta ner texterna i 

detalj (Ledin & Moberg, 2010, kap. 5), vilka presenteras nedan. Vi är dock medvetna om 

att en textanalys aldrig kan vara helt objektiv utan speglas av värderingar och tidigare 

erfarenheter (Ledin & Moberg, 2012, s.153f). 
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3.2.1.1 Tilltal, omtal, distans och närhet 

Den relationsskapande stilen uppkommer enligt Hellspong och Ledin (1997) 

exempelvis genom direkt tilltal till mottagaren, det vill säga när man tilltalar med du, i 

syfte att skapa en känsla hos mottagaren av att vara direkt tilltalad. På detta vis 

tilldelar skribenten läsaren den mottagarroll hen vill samt att man i relation till textens 

syfte tilldelar mottagaren en identitet (Hellspong & Ledin, 1997, s.172f). Att tilltala läsaren 

som du bidrar till ett större engagemang, till skillnad mot när avsändaren riktar sig till 

en grupp vid ett ni-tilltal (Björklund, 2009, s.77). Herbert och Englund Hjalmarsson (2012, 

s.37) beskriver även hur företag kan inta läsarens perspektiv genom att nämna 

företaget som vi och oss. De menar att om organisationer benämner sig själva som vi 

skapas större chans till att skapa relation med sina intressenter då omtalet skapar en 

känsla av gemenskap hos intressenterna samt att språket blir mindre formellt och 

opersonligt. Avsändaren blir genom detta läsarens kommunikationspartner då denne 

sätts in i kommunikationen. Vid användandet av vi berörs fler personer och kan även 

innefatta läsaren (Hellspong & Ledin, 1997, s.174). 

 

Tilltal och omtal är nära besläktat med närhet och distans. Genom olika tilltal och 

omtal kan en viss distans eller närhet till läsaren skapas. Att till exempel använda ett 

du-tilltal i texten indikerar att företaget har en vilja att skapa närhet till läsaren även 

om personen ifråga inte känner till innehållet. Används istället omtal som exempelvis 

benämning med titel skapas direkt en distans mellan text och läsare (Hellspong & Ledin, 

1997, s.179f). Omtal i form av tredje person kan enligt Hellspong och Ledin (1997, s.174) 

bidra till att konstruera sociala identiteter och kan säga en hel del om textens sociala 

attityd.  
 

3.2.1.2 Språkhandlingar 

Språkhandlingar används för att skapa en konsekvens för någonting som bygger på 

förhoppningar om en respons (Hellspong & Ledin, 1997, s.161).  Ledin och Moberg (2010) 

menar att en text som innehåller en fråga eller uppmaning för att öppna upp för dialog 

och som begär något av läsaren har bättre förutsättning att skapa relation än en text 

bestående av enbart påståenden (Ekström & Larsson, 2010, s.159). Frågor kan utformas 

genom frågeord såsom vem/vilka/när men också som ja och nej frågor och skapar 

relation mellan parterna. Påståenden, förklaringar, upplysningar, erbjudande, beröm 
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etc. är även de språkhandlingar som kan användas i ett relationsskapade syfte 
(Hellspong & Ledin, 1997, s.161f).  

 

Hellspong och Ledin (1997) menar vidare att det även finns både positiva och negativa 

språkhandlingar, varav den förstnämnda ofta skapar eller visar närhet till läsaren. En 

positiv språkhandling ger förmåner och uppskattning, som exempelvis beröm, löften 

och komplimanger, och har ofta en förmåga att stärka läsarens självbild samt uppfylla 

hens värderingar och intressen. Negativa språkhandlingar har en motsatt effekt, där 

läsaren istället blir kränkt och sårad och en distans mellan parterna därmed 

uppkommer. Förlöjliganden, befallningar, varningar och anklagelser är exempel på 

negativa språkhandlingar. Dessa språkhandlingar strävar efter att reglera och styra 

läsarens handlingar där avsändaren inte tar hänsyn till läsarens egna önskemål 
(Hellspong & Ledin, 1997, s.167).  

 

Argumentation är ett samspel mellan olika sorters språkhandlingar där syftet är att 

försöka övertyga och övertala. Både logiska och psykologiska faktorer kan här vara 

lika viktiga och sociala förhållanden har i detta en betydelsefull roll. Det handlar här 

om att både bygga upp och bygga på en gemenskap med läsaren. Att argumentet är 

trovärdigt är av stor vikt för att det ska ha effekt, men även att argumentet är hållbart 

genom att det stämmer överens med det vi redan vet (Hellspong & Ledin, 1997, s.168). 

 

3.2.1.3 Attityder och värdeord 

En annan betydelsefull del i relationsskapandet är enligt Hellspong och Ledin (1997, 

s.169) attityder. Hur läsaren uppfattar och ställer sig till texten har en central betydelse 

för relationen dem emellan, då de visar vad man tänker, tycker och känner i vissa 

frågor. Författarna menar vidare att en text som uppvisar känslor genom till exempel 

värdeord i större utsträckning kan skapa en reaktion hos läsaren (Ledin & Moberg, 2010, 

s.159). För att påverka läsarens hållning och handlande blir användandet av värdeord 

centrala. Värdeord är bara inte socialt betydelsefulla genom sin direkta 

attitydpåverkan, utan genom dem kan man även påvisa en värdegemenskap som finns 

mellan deltagarna samt bekräfta en samhörighet. Det finns två olika typer av värdeord, 

plusord och minusord. Plusord skapar gillande och uppskattning, medan minusord 

ogillande och avståndstagande. Dessa ord är varandras motpol, som till exempel bra-

dåligt, ful-fin etc. (Hellspong & Ledin, 1997, s.169f). 
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3.3 Tillämpning av metod  
Analysens första steg var att samla in det material som ligger till grund för studien. 

Vid insamling av materialet skärmdumpades analysenheterna och sparades ner (se 

bilaga). Vi började sedan att systematiskt analysera ett företags inlägg i taget utifrån 

språkliga begrepp inom den interpersonella strukturen, vilka är beskrivna under rubrik 

3.2.1.  Begreppen har väglett oss i sökandet efter vad som gör texten 

relationsskapande, detta för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Analysen genomfördes var för sig, där tilltal, omtal, närhet och distans undersöktes, 

för att sedan undersöka språkhandlingar, attityder och värdeord. En jämförelse av vad 

vi kommit fram till gjordes sedan för att diskutera vilka mönster som var mest 

framträdande. Efter detta gjordes en sammanställning av de viktigaste resultaten vi 

tillsammans kommit fram till.  

 

3.4 Metodproblem 
Ett metodproblem att ta hänsyn till i denna studie är det faktum att vi inte vet 

företagens underliggande mening i inläggen vilket bidrar till en svårighet i att finna 

alla de relationsskapande potentialerna som finns inbäddade i texten. Analysen blir 

därmed endast utifrån vår syn och vad vi tolkar som relationsskapade.  

 

3.5 Reliabilitet och validitet  

I en undersökning är det viktigt att kunna bedöma och säkerställa dess kvalité. Denna 

bedömning kan göras utifrån reliabilitet och validitet (Bryman, 2013, s.351). Bryman 

menar att extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan 

replikeras. Inom kvalitativ forskning är detta kriterium dock svårt att i många fall 

uppfylla då man som forskare inte kan frysa en social miljö, men genom att försöka 

inta den sociala roll som den första forskaren intagit kan detta motverkas (Bryman, 

2013, s.352).  I denna studie kan det krav den externa reliabiliteten ställer säkerställas 

genom att de Facebook-inlägg som ligger till grund för studien finns att tillgå på 

respektive företags Facebook-sida. Därmed kan andra söka upp inläggen och finna de 

inlägg vi valt ut för att sedan replikera studien. En risk vi dock ser i detta är att sociala 

medier idag ständigt förändras och uppdateras, vilket kan förändra de sociala 

mediernas flöden. Inom ett år skulle till exempel Facebook kunna se annorlunda ut i 

utformningen och därmed skulle inte det som undersökts i denna studie vara möjlig 
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att genomföras på samma sätt. Det finns även risk att inlägg i vissa fall under kortare 

perioder kan falla bort (Facebook, 2015). Intern reliabilitet behandlar huruvida 

medlemmarna i forskarlaget har kommit överens hur materialet ska tolkas (Bryman, 

2013, s.352). Genom att vi utgått från centrala begrepp inom den interpersonella 

strukturen och innan analysen diskuterat hur vi ska genomföra analysen för att sedan 

tillsammans diskutera det resultat som visats kan den interna reliabiliteten stärkas. Vi 

är dock medvetna om att våra personliga värderingar kan speglas i resultatet, men då 

vi är två som genomfört analysen skapas en större helhet jämfört med om 

undersökningen endast hade utförts av en forskare, och därmed kan vi till viss del 

motverka subjektivitet.  

 

Intern validitet handlar om hur de teoretiska idéerna överensstämmer med forskarens 

observationer (Bryman, 2013, s.352). Detta kan i denna studie styrkas då vi vid analysen 

kopplat vårt resultat till tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna, vilket 

visar på god överensstämmelse mellan egna observationer och de teoretiska idéerna. 

Den externa validiteten diskuterar i vilken utsträckning resultatet av studien kan 

generaliseras, vilket inom kvalitativ forskning anses vara begränsad (Ibid, s.352). I 

denna studie anser vi att en viss generalisering till sportbranschen kan göras då vi 

analyserat två företag inom denna yrkesgrupp. Dock kan inte en större generalisering 

göras då denna studie inte kan säga något om hur andra företag använder sig av 

språkliga verktyg i sociala medier.   
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4. Resultatredovisning 

Följande kapitel redogör för den analys som utförts och dess resultat. Respektive 

företags resultat redovisas var för sig utifrån de centrala begrepp analysen utgått 

ifrån. Genom exempel från företagens Facebook-inlägg redovisas de mönster som 

påträffats kopplat till teori och tidigare forskning. Kapitlet avslutas därefter med en 

jämförelse av företagen.  

_____________________________________________________________________ 

4.1 Nike 

4.1.1 Tilltal, omtal, distans och närhet 

Ett återkommande inslag i Nikes inlägg är direkt tilltal i form av valet av pronomen 

som du och ditt, vilket skapar ett närhetsförhållande mellan företaget och dess följare 

(Hellspong & Ledin, 1997, s.172f). Genom att använda ett direkt tilltal skapas en känsla hos 

mottagaren av att vara direkt tilltalad och Nike tilldelar därmed följaren en identitet. 

Att använda tilltal i form av du skapar närhet, vilket är ett av verktygen för att skapa 

relation (Hellspong & Ledin, 1997, s.172f). Ett mönster vi kan se är att inläggen 

inledningsvis ofta riktar sig till en större massa vilket distanserar följaren, för att 

sedan närma sig denne genom ett du-tilltal. Dessa val resulterar i att följaren känner 

sig träffad samt känner samhörighet genom de valda tilltalen (Hellspong & Ledin, 1997, 

s.173f). Exempel på hur tilltal används kan vi till exempel se i följande inlägg: 

Inlägg 1 

 

 

 

 

 

Inlägg 4  
 

 

 

Företag kan även inta läsarens perspektiv genom att nämna företaget som vi och oss. 

Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) menar att om organisationer benämner sig 
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själva som vi skapas större chans till att bilda relation med sina intressenter då tilltalet 

skapar en känsla av gemenskap hos denne (Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012, s.37), 

samt att det skulle beröra fler människor (Hellspong & Ledin, 1997, s.174). Majoriteten av 

inläggen saknar dock benämning vi/oss, och uppfattas som utan talare. Detta kan 

upplevas som att inläggen blir opersonliga och skapar en distans då inlägget kan 

kännas abstrakt. Vem är det som ligger bakom påståendet, uppmaningen etc.? Detta 

kan synliggöras i föregående inlägg 1 och 4, men även i följande:  

Inlägg 17  

 

 

 

 

Här finns ingen konkret och uppenbar avsändare. Genom att istället skriva till 

exempel: “vi är alltid ett steg före trenderna” skulle det bidra till en mer personlig 

känsla då användandet av ett “textjag” medför att följaren sätts in i kommunikationen 

och blir på så sätt kommunikationspartner med skribenten (Hellspong & Ledin, 1997, 

s.174).  I viss utsträckning förekommer även omtal i form av företagets namn. Att 

använda omtal som exempelvis benämning med titel skapar en direkt distans mellan 

text och följare (Hellspong & Ledin, 1997, s.179f; Björkvall, 2009, s.47). Detta förekommer 

dock främst i Nikes fall när man nämner event och produkter som har namngetts med 

företagets namn, vilket kan illustreras i inlägg 6: 

Inlägg 6  

 

 

 

 

 

I detta inlägg nämner Nike sitt pass “Nike+Training Clud Advanced Yoga-pass”, och 

en distans skulle kunna uppstå på grund att det innehåller ett omtal. Trots detta kan ett 

antagande göras om att Nike vill skapa en närhet till sina följare genom det frekventa 

användandet av du-tilltal.  
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4.1.2 Språkhandlingar 

Vanligt förekommande i inläggen är relationsskapande frågor, uppmaningar och 

påståenden. Dessa tre språkhandlingar förekommer frekvent i uppdateringarna, vilket 

är ett tydligt tecken på att Nike vill skapa dialog med och relation till sina intressenter. 

Genom att använda språkhandlingar vill man uppnå en respons, att läsaren ska utföra 

en handling (Hellspong & Ledin, 1997, s.161). Följande inlägg är exempel på när Nike 

använder frågor: 

Inlägg 4  

 

 

 

Inlägg 10  

 

 

 

 

Att använda sig av frågor kan på ett effektivt sätt beröra och skapa handling hos 

följaren (Ledin & Moberg, 2010). Frågor kan formuleras som ja/nej frågor eller genom 

frågeord som “Vem tar” eller “Vem vill” (Hellspong och Ledin, 1997, s.162). I Nike’s fall 

är det de sistnämnda som förekommer mest i inläggen som publicerats. Tillämpning 

av frågor öppnar upp för relationsskapande dialog mellan företaget och följaren 
(Hellspong, 2002). 

 

I ovanstående inlägg kan vi se att de även är uppbyggda av uppmaningar, vilket är ett 

sätt för argumentation (Hellspong & Ledin, 1997, s.168), något som är vanligt 

förekommande i inläggen. Argumentationen är ett samspel mellan olika 

språkhandlingar, där avsändaren vill övertyga och övertala följaren. Syftet är att skapa 

gemenskap, och genom att till exempel använda en uppmaning tillsammans med en 

fråga skapas en övertygelse till att träna, vilket genererar en känsla av gemenskap då 

följarna av sidan kan antas vara träningsintresserade. Nike använder argumentationer 

för att bygga upp och bygga på en gemenskap. Genom olika argumentationer om 

träning skapas denna gemenskap, där trovärdighet och hållbarhet är av stor vikt för att 
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argumentet ska ha inverkan på följaren, vilket som tidigare nämnt finns genomgående 

i Nike’s inlägg (Hellspong & Ledin, 1997, s.168). Ett ytterligare exempel där 

argumentation förekommer och övertygelse skapas är inlägg 15: 

Inlägg 15 

 

 

 

 

 

 

Här inleder Nike med ett positivt påstående för att sedan fortsätta med en uppmaning 

till följaren att delta i något av Nikes event och till sist avsluta med en fråga som även 

uppmuntrar till dialog. Här skapas alltså en övertygelse om att följaren ska vara med i 

eventet.  
 

Positiva språkhandlingar är även de mönster vi kan tyda i inläggen. Positiva 

språkhandlingar kan uppfylla följarens intressen, vilket vi kan se i föregående inlägg 

15 där ett löfte utlovas (Hellspong, Ledin, 1997, s.167). Det handlar här om två grymma 

event, att det ska bli en fantastisk helg och att man tränar med de bästa. Genom detta 

ger företaget ett löfte om en träningsupplevelse utöver det vanliga, vilket uppfyller 

följarens intresse. Denna tillämpning av positiva språkhandlingar är ytterligare 

indikation på att Nike är benägna att skapa relation med sina följare (Hellspong, Ledin, 

1997, s.167).  
 

Ytterligare ett exempel på en positiv språkhandling kan vi se i följande inlägg: 

Inlägg 2 

 

 

 

 

 

 

Även här kan vi utläsa ett slags löfte, där det lovas att du ska hitta den extra styrkan 

om du fortsätter uppåt vilket kan sägas uppfylla följarens intresse.  
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4.1.3 Attityder och värdeord 

Den interpersonella strukturen handlar om hur texten ser på sina sändare, mottagare 

och kontakten mellan dem (Hellspong, 2002, s.19). Ett viktigt inslag i den strukturen är 

attityder, som handlar om vad man tycker, tänker och känner i olika frågor. Att Nike 

skapar attityder är något vi kan se genomgående i inläggen. Attityder har enligt 

Hellspong (1997, s.169) stor betydelse för relationen mellan två parter samt för textens 

sociala verkan, det vill säga hur den förmedlar det som den talar om (Hellspong, 2001, 

s.47). Skulle exempelvis den ena parten tycka bra eller dåligt om något påverkar det 

funktionen för den andra parten, vilken måste acceptera denna attityd för att få 

kommunikation att fortgå (Hellspong & Ledin, 1997, s.169f).  För Nike är det därav viktigt 

att få följaren att skapa en positiv attityd gentemot de Facebook-inlägg företaget 

publicerar. För att påverka följarens handlande och hållning kan värdeord användas. 

Genom dem kan man direkt påverka en attityd, men också påvisa en värdegemenskap 

som finns mellan deltagarna. Dessa delas upp i plus- och minusord (Hellspong & Ledin, 

1997, s.170). I inläggen kan vi se att Nike ofta använder sig av plusord, vilket följande 

inlägg är ett exempel på: 

Inlägg 20 

 

 

 

 

 

Här används tre starka plusord: snabbare, starkare, uthålligare. Genom användningen 

av dessa värdeord vill Nike påverka sina följare, och via dessa ord får innebörden i 

texten mer kraft. Det skapas här en positiv attityd, då känslan av att vilja utmana sig 

själv infinner sig. Ytterligare ett exempel på inlägg där positiva värdeord används är 

följande, som handlar om Nikes Just Do It event i Stockholm:  

Inlägg 15 
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Att använda värdeord som “grymma” och “fantastisk” skapar en positiv känsla och 

attityd. Genom dessa plusord skapar Nike en gemenskap och en vilja om att ta del av 

en upplevelse. Värdeord är inte bara socialt betydelsefulla genom sin direkta 

attitydpåverkan, utan också genom dess förmåga att visa på den värdegemenskap som 

finns mellan mottagarna. En värdegemenskap som handlar om att bekräfta en 

samhörighet (Hellspong & Ledin, 1997, s.170), vilket bland annat inlägg 15 alltså är ett 

tydligt exempel på. Genom att använda sig av värdeord i inläggen både skapar och 

bekräftar Nike en samhörighet med sina följare vilket utvecklar relationsskapandet i 

kommunikationen. 
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4.2 adidas  

4.2.1 Tilltal, omtal, närhet och distans 

För att skapa relation till sina följare menar Hellspong och Ledin (1997) att dialog är 

en viktig del i relationsskapandet. Genom att till exempel använda ett direkt tilltal 

skapas en dialogisk stil (Hellspong & Ledin1997, s.172f), vilket adidas liksom Nike 

genomgående tillämpar i sina inlägg, något som skapar närhet då en identitet tillskrivs 

följaren. Detta kan illustreras i inlägg 19 där adidas bland annat i sin inledande fråga 

valt att tillämpa ett du-tilltal: 

Inlägg 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående inlägg är även ett exempel på hur adidas väljer att nämna sig själva som 

vi och oss, vilket företaget i stor grad använder sig av. Genom att benämna företaget 

som vi och oss visar adidas att man valt att inta följarens perspektiv, vilket Herbert 

och Englund och Hjalmarsson (2012, s.37) menar bidrar till att skapa större möjlighet 

till relation företag-intressent. Språket blir genom detta i många fall mindre formellt 

och mer personligt. adidas använder också ett vi-tilltal där följaren inkluderas, vilket 

illustreras i följande inlägg: 

Inlägg 2 

 

 

 

Genom att skriva vi refererar adidas här till företaget själva, dess medarbetare men 

också till dess följare. Hellspong och Ledin (1997, s.174) menar att tillämpningen av vi 

berör fler personer men att det även kan innefatta läsare, vilket det i detta fall kan 
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uppfattas göra. Detta är något som skulle kunna liknas vid Dahléns (2002, s.107) 

beskrivning om hur intressenten ses som en “medlem” i den egna organisationen där 

en personlig och social kontakt är en betydande komponent för att på sikt skapa lojala 

kunder. Genom ett upprepat vi-tilltal skapas känslan att följaren och företaget är ett 

tillsammans.  

 

Ett intressant förekommande inslag i adidas inlägg är omtal i form namn på personer, 

vilket bidrar till att skapa olika sociala identiteter hos följaren. Sociala identiteter kan 

beskrivas som de grupper vi kan identifiera oss med (Hellspong & Ledin, 1997, s.74). Att 

använda omtal genom namn på personer som adidas gör, kan därmed bidra till att 

följaren kan identifiera sig med innehållet, vilket kan ses i följande inlägg; 

Inlägg 3 

 

 

 

 

 

Inlägg 10 

 

 

 

 

Här använder adidas “ALTEWAISAOME” samt “Linda Pira” som omtal. Detta kan 

alltså bidra till att läsaren kan identifiera sig med innehållet, och därmed skapa närhet 

vilket är en positiv effekt som kan skapa relation mellan företaget och följaren (Herbert 

& Englund Hjalmarsson, 2012, s.37). Genom att använda sig av namn kan trovärdigheten 

även sägas öka då inlägget får ett mänskligt ansikte, vilket Coombs och Heath (2006) 

menar är en av dimensionerna för att kvaliteten på en relation ska kunna bevaras och 

skapas. Då namnen adidas använder sig av är kända personer kan man dock även 

diskutera huruvida detta kan utesluta vissa följare och skapa en distans om följaren 

inte är bekant med de namngivna.  
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I viss utsträckning använder adidas liksom Nike även företagets namn som omtal, 

men detta oftast när man nämner tävlingar och event som har namngetts med 

företagets namn. 
 

4.2.2 Språkhandlingar 

För att beröra och skapa handling är så kallade språkhandlingar enligt Ledin och 

Moberg (2010, s.157) ett effektivt verktyg att använda sig av. Man menar att 

språkhandlingar som bland annat frågor, påståenden och uppmaningar kan bidra till 

påverkan men även till att förändra en situation (Hellspong & Ledin, 1997, s.161). De 

vanligast förekommande språkhandlingarna i adidas inlägg är påståenden, frågor och 

uppmaningar men det förekommer även erbjudanden i viss utsträckning.  

 

Många av de påståenden som sker är av informativa slag, då de samtidigt vill 

informera och upplysa om något som händer. Ett exempel på hur detta kommer till 

uttryck är i inlägg 5:  
 

Inlägg 5  

 

 

 

 

 

 

En text som innehåller en uppmaning eller fråga för att inbjuda till dialog och som 

begär något av intressenten har enligt Ledin och Moberg (2010) bättre förutsättningar 

för att skapa relation jämfört med en text bestående av endast påståenden (Ledin & 

Moberg, 2010, s.159). 
 

adidas använder sig som tidigare nämnt av mycket påståenden, dock oftast 

tillsammans med fråga eller uppmaning vilket gör att påståendena får större inverkan. 

Nedan kan vi se hur adidas kombinerar olika språkhandlingar; 
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Inlägg 16  

 

 

 

 

Inlägg 15  

 

 

 

 

I inlägg 16 ser vi hur adidas väljer att inleda med en uppmaning, för att sedan avsluta 

med en fråga vilket gör att inlägget får mer kraft. Inlägg 15 är ett snarlikt inlägg men 

med en uppmaning som inledning. Enligt Ledin och Moberg (2010, s.159) är syftet med 

frågor att öppna upp för dialog, vilket man kan fastställa att adidas aktivt gör genom 

att många gånger avsluta med en fråga. Dialog är som tidigare nämnt en viktig 

komponent i skapandet och bevarandet av goda och framgångsrika relationer (Dohé, 

2012, s.69). Vidare menar Hellspong och Ledin (1997, s.162) att en uppmaning har som 

syfte att få någon att handla, vilket inlägg 15 är ett tydligt exempel på då man vill 

påverka följaren till att utföra en handling.  
 

I inlägg 10 nedan kan vi se hur adidas använder sig av en positiv språkhandling, något 

som förekommer i viss utsträckning i företagets inlägg. Detta kan även utläsas i 

ovanstående inlägg 16, där man uppmuntrar till att springa tillsammans för att det är 

roligare. I följande inlägg är denna positiva språkhandling i form av beröm:  
 

Inlägg 10 

 

 

 

 

 

Genom att använda sig av positiva språkhandlingar kan företaget bland annat stärka 

följarens självbild (Hellspong & Ledin, 1997, s.167). Detta är något som alltså kan 
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tydliggöras i detta inlägg där adidas ger beröm till de som deltagit i ett lopp som 

företaget har anordnat.  
 

Vidare är argumentation något som är centralt i företagets inlägg. Genom 

användningen av olika språkhandlingar skapas en argumentation i syfte att övertala 

följaren om att utföra något. Att ett argument är hållbart och trovärdigt är av största 

vikt för att det ska få effekt samt att det bygger på något som följaren kan relatera till, 

vilket är lätt att göra i företagets inlägg. Med hjälp av argumentationer kan man enligt 

(Hellspong & Ledin, 1997, s.168) skapa och bygga vidare på en gemenskap, vilket går att 

illustrera i inlägg 7: 

Inlägg 7  

 

 

 

 

 

Inlägget kan även liknas med Coombs och Heaths (2006) dimension om ett gemensamt 

intresse, vilket är en viktig byggsten när det handlar om att skapa och bevara 

relationer. När adidas i detta fall väljer att inleda med en fråga och för sedan påminna 

följaren om att anpassa tempot får man en känsla av att företaget inte kräver en 

respons utan snarare vill visa att man bryr sig om följaren, vilket visar att man vill 

bygga på en gemenskap. Vi upplever inlägget som hållbart och trovärdigt och något 

man lätt kan relatera till då det handlar om ett gemensamt intresse, i detta fall löpning.  
 

Erbjudanden är som tidigare nämnt även det ett vanligt inslag i adidas inlägg. Detta i 

samband med en uppmaning och/eller fråga. På så sätt uppmanar företaget följaren till 

att aktivt utföra en handling vilket ger upphov till att skapa en relation (Hellspong, Ledin, 

1997, s.161).  
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Detta kan vi till exempel se i följande inlägg där följaren får ett erbjudande om att få 

nya löpscheman varje vecka om man blir medlem: 

Inlägg 13 

 

 
 

 

Falkheimer och Heide (2011) samt Dohé (2012) menar att en viktig komponent i 

skapandet och bevarandet av goda och framgångsrika relationer är att skapa dialog 

samt att aktivt engagera sina intressenter i kommunikationen vilket inlägg 13 kan 

illustrera. Här uppmuntrar man till dialog genom en fråga, men också till engagemang 

genom att uppmana följaren till att bli medlem via ett erbjudande och därmed få 

tillgång till nya löpscheman varje vecka.  
 

4.2.3 Attityder och värdeord  

Hur följaren ställer sig till texten har en central betydelse för relationen mellan 

företaget och följaren. Det är därför viktigt att använda sig av värdeord, för att visa 

vad man tänker, tycker och känner i vissa frågor (Ledin & Moberg, 2010, s.159). Detta 

skapar attityd i texten, något som kan illustreras i följande inlägg: 

Inlägg 4 

 

 

 

 

 

 

 

I detta inlägg finner vi ett flertal värdeord, till exempel upplev och häftigaste. Genom 

användningen av dessa värdeord skapas en positiv attityd i texten gentemot det 

kommande eventet. Värdeord är inte bara socialt betydelsefulla genom sin direkta 

attitydpåverkan, utan också genom sin potential till att skapa en värdegemenskap 
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(Hellspong & Ledin, 1997, s.169f), något som alltså blir tydligt i och med användandet av 

dessa. Detta är något som adidas använder genomgående. Ledin och Moberg (2010, 

s.159) menar även att en text som uppvisar känslor har större potential till att skapa en 

reaktion hos läsaren, vilket är tydligt i kommande inlägg:  
 

Inlägg 16  

 

 

 

 

 

adidas påpekar här att man ska “springa tillsammans” och genom att använda sig av 

ett plusord som “roligare” skapar man en positiv attityd och en social betydelse som 

även bidrar till en värdegemenskap mellan företag och följare. Att använda sig av 

plusord menar Hellspong och Ledin (1997, s.169f) bidrar till gillande och uppskattning, 

något som är en betydelsefull del i en relation. adidas attityd visar ett positivt 

ställningstagande till träning och genom sin användning av positiva värdeord påvisar 

man en samhörighet med följaren där man tillsammans socialt delar en attityd.  

 

4.3 Jämförelse  

Det genomgående mönstret vi kan se i de både företagen är ett direkt tilltal i form av 

du-tilltal. Detta är något som används frekvent i inlägget, vilket visar på att företagen 

är benägna att skapa närhet till sina följare. Omtal i form av företagens namn används 

främst när det handlar om företagens produkter. adidas använder i högre grad ett vi-

till tal där följaren inkluderas tillskillnad från Nike som mestadels inte har tydlig 

talare samt omtal i form av personer, vilket bidrar till att skapa en social identitet. I 

inläggen är språkhandlingar som påståenden, uppmaningar och frågor vanligt 

förekommande. Ofta används dessa i kombination med fråga som avslutning vilket 

öppnar upp för dialog. Erbjudanden som språkhandling förkommer i adidas inlägg, 

något som inte är lika vanligt i Nikes inlägg. Användandet av dessa språkhandlingar 

skapar argumentation i syfte att övertala eller övertyga följaren och få denna att utföra 

en handling, vilket är centralt i företagens inlägg. Vidare kan vi se hur Nike och 

adidas genomgående skapar attityder i inläggen. Med hjälp av värdeord skapar 
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företagen en positiv känsla och attityd gentemot de Facebook-inlägg företagen 

publicerar. Genom att använda sig av värdeord visar företagen att de vill skapa en 

värdegemenskap mellan företag och följare. Genomgående är inläggen baserade på 

sport och träning där det gemensamma intresset är centralt vilket kan sägas bygga och 

skapa en gemenskap med följaren. 

 

5. Diskussion och slutsats 

I relation till studiens syfte och frågeställningar förs i detta kapitel en diskussion 

kring de resultat analysen visat samt en sammanfattande slutsats. Då studiens 

frågeställningar samspelar med varandra diskuteras dessa parallellt. Kapitlet 

kommer även beröra relationsskapandet på en mer generell nivå inom 

sportbranschen. 

___________________________________________________ 

5.1 Diskussion 

I analysen kan vi se att företagen med hjälp av språkliga verktyg såsom tilltal, 

språkhandlingar, attityder och värdeord försöker skapa relation till sina följare via 

Facebook. Ett av de mest frekvent använda verktygen i inläggen är tilltal i form av 

du-tilltal. Tilltal är en viktig komponent för att åstadkomma närhet, vilket är en av 

dimensionerna Coombs och Heath (2006) listar för att bevara och skapa kvalitet i en 

relation. Genom detta tilltal tillskrivs följaren en identitet och ger känslan av att denne 

är direkt tilltalad, samt frambringar en känsla av att innehållet berör just hen (Hellspong 

& Ledin, 1997). Detta kan bidra till att följaren lättare tar till sig budskapet i texten och 

på så sätt skapa ett större engagemang (Björkvall, 2009, s.77). Ett du-tilltal bidrar även 

till att texten blir mer personlig, något som kan generera i ett förtroende hos följaren 

då man genom ett direkt tilltal inkluderar denne i texten. adidas tillämpar även ett vi-

tilltal där följaren inkluderas och kan därmed ses som en kommunikationspartner, 

något som bidrar till ytterligare närhet (Hellspong & Ledin, 1997, s.174). Att företag skapar 

denna närhet genom du-tilltal och användandet av vi, anser vi har stor betydelse för 

kommunikationens helhet och kan ses som en grundpelare i det relationsskapande 

språket då det konstruerar en viss känsla hos följaren. Skulle inte följaren känna sig 

direkt tilltalad och träffad av kommunikationen skulle inte heller en gemenskap kunna 

byggas upp då en distanserad relation istället skulle uppkomma (Björkvall, 2009, s.47).  
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Gemenskap är enligt oss en viktig del i skapandet av långvariga relationer. Detta 

kanske främst inom sportbranschen då ett intresse för sport och träning är centralt. 

(Watkin & Lewis 2013, s.26). Denna gemenskap kan ge upphov till att man känner sig som 

en del av ett större sammanhang och att man gör något tillsammans och därmed får ut 

ett värde från företaget. Detta kan göra att följaren är mer benägen att ha en relation 

med företaget. Att använda språkhandlingar som bygger på denna gemenskap är 

något som är centralt i inläggen och innefattar främst uppmaningar, påståenden och 

frågor. Dessa vanligt förekommande språkhandlingar handlar främst om att peppa och 

uppmuntra till träning och anspelar på ett gemensamt intresse, vilket kan bidra till att 

följaren upplever sig bli förstådd av företaget, något som Grönroos (2008) poängterar 

är grunden för att en relation ska uppstå.  

 

Att företaget erkänner och lär känna alla som kan tänkas ha intresse i den aktuella 

organisationen är av stor vikt då företaget genom att skapa värde för kunden också i 

gengäld får ett värde tillbaka (Kotler, 2008, s.7) Bland annat kan delade upplevelser med 

ett varumärke skapa en relation kund-varumärke (Ibid, s. 7). Ett tydligt exempel på 

detta såg vi i ett inlägg av adidas, där de genom en positiv språkhandling i form av 

beröm uppmuntrade sina medlemmar som ställt upp i ett lopp som företaget anordnat. 

Detta skapar en gemenskap, där företaget verkligen visar i sin kommunikation att man 

söker kontakt och lär känna sina följare. Denna anspelning på ett gemensamt intresse 

gör att följaren även kan få känslan att de kan få ut något av företaget och då det 

enligt Falkheimer och Heide (2011, s.123) endast är följaren som avgör om en relation 

är befintlig anser vi detta vara en viktig del i relationsskapandet.  
 

Det skulle vidare kunna föras en diskussion kring huruvida vissa språkhandlingar kan 

uppfattas som negativa och snarare ses som en befallning (Hellspong & Ledin, 1997, s.167) 

när det kommer till träning, där avsändaren försöker reglera följarens handlingar. Som 

Hellspong menar närmar sig en text alltid sina läsare på ett visst sätt och i de flesta 

fall accepterar läsaren rollen som texten tilldelar. Däremot uppkommer det situationer 

när läsaren kan ta avstånd från en text och inte accepterar det texten vill uppnå 

(Hellspong, 2001). Som exempel kan vi ta inlägg 19 av Nike, där man skriver: “Stå emot 

mörkret. Varje minut räknas. Använd den extra timmen till ett extra träningspass”. 

Detta inlägg kan anses vara negativt i den mån att genom de påståenden och 



38	  
	  

uppmaningar som används kan uppfattas som att träning är ett måste och där följare 

som inte är på denna nivå kan känna sig otillräcklig. Som tidigare nämnt är de som 

följer företag inom sportbranschen i största sannolikhet sport- och 

träningsintresserade och accepterar antagligen de attityder och värderingar som 

inläggen speglar. Hur träning framställs i inlägg och dess attityd tror vi därför är en 

viktig aspekt att ta hänsyn till för att behålla den gemenskap som skapats med 

följaren. Gezelius och Wildenstan (2009) påpekar att det är viktigt som företag att ha i 

åtanke att man aldrig kommer kunna ha möjlighet att tillfredsställa alla typer av 

kunder. 
 

Herbert och Hjalmarsson Englund (2012, s.30) poängterar att om företaget inte endast 

har budskapet i fokus ges intressenten möjlighet att agera på företagets meddelande, 

vilket skapar bättre förutsättning för relation. Både Nike och adidas använder sina 

inlägg till att kommunicera om träning i stort framför att marknadsföra sina produkter. 

Genom att ta följarens intresse i första hand samt att skapa en positiv attityd gentemot 

innehållet tror vi är en framgångsrik strategi då denne får känslan att företaget “bryr 

sig om just mig”, något som Dahlén (2002, s.108) menar är fördelaktigt för båda parter. 

Att skapa denna känsla gör att kunden får en mer personlig kontakt och ett starkare 

band till företaget (Dahlén, 2002, s.108). Att flytta fokus från företagets produkter och 

istället fokusera på det gemensamma intresset gör ett företag mer attraktivt, något som 

Brunning och Galloway (2003) poängterar är en viktig beståndsdel i ett framgångsrikt 

relationsarbete. Detta kan vidare kopplas till den tidigare forskningen som redogör för 

hur företag bland annat måste tänka på att anpassa sin marknadsföring och 

kommunikation till sin målgrupp (Schuluze, Schöller, Skeiera, 2015) samt skapa ett 

innehåll av det som först ut för att attrahera och behålla sina intressenter (Pulizzi, 2012). 

Något som vi får en känsla av att företagen gör. 
 

Larsson (2002, s.83) poängterar att en viktig del i relationsskapandet är att parterna 

tillsammans bildar en gemensam förståelse, men även ömsesidig interaktion. Det är 

därför viktigt att aktivt engagera sina följare i kommunikationen för att skapa och 

bevara framgångsrika relationer mellan företaget och följaren. Genom att anspela på 

detta gemensamma intresse via uppmaningar och påståenden och sedan avsluta med 

en fråga öppnar företagen upp för dialog med följaren (Falkheimer & Heide, 2011, s.141) 

vilket kan ge upphov till ömsesidig interaktion. Detta kan kopplas till det Kent och 
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Taylor (2002) menade om att dialog till stor del handlar om att ha intressentens behov i 

åtanke. Inom organisatoriska sammanhang är det företaget som själva driver och 

planerar dialogen (Larsson, 2014, s.179), och som Larsson (2014) poängterar krävs det att 

företagen bland annat är öppen med sina värderingar för att en genuin dialog ska 

uppstå. De språkhandlingar företagen väljer anser vi visar på detta genom dess 

förmåga att framhäva en positiv attityd gentemot träning i sina inlägg. Genom att 

uppmuntra sina följare till att delta i samtal kan dessa bli en del av kommunikationen 

istället för endast en mottagare (Hellspong & Ledin, 1997, s.174). Det är även intressant att 

lyfta Koehlers (2014) studie av 150 börsnoterade företag som visade på att de största 

företagen var de som använde sig mest frekvent av dialoginriktad kommunikation, då 

även denna studie kan påvisa att två framstående företag använder sig av detta. 

Koehlers (2014) resultat visade även på att aktiviteten på sociala medier och de 

dialogiska metoderna till stor del berodde på antalet anställda, något som även skulle 

kunna vara en bidragande faktor till att dessa företag är framstående på sociala 

medier. Även studien av Röda Korset (2011) visade att tillgången till resurser har stor 

betydelse. Att använda en dialogisk stil tror vi vidare kan bidrar till att företag till viss 

del kan skapa mer kontroll, något som kan vara av största vikt på de sociala 

plattformarna då närvaron även medför risker för företag. Genom den dialogiska 

stilen skapas bättre förutsättningar till att skapa goda relationer och om följaren ser sig 

själv som en medlem i organisationen och som en del i en gemenskap kan riskerna 

med att till exempel negativ kritik får viral spridning till viss del minskas i och med 

skapandet av lojala kunder.  
 

5.2 Slutsats 

Denna studie har undersökt om, och i så fall hur, två världsledande företag inom 

sportbranschen använder sig av olika språkliga verktyg i sin kommunikation på 

Facebook i ett relationsskapande syfte. Att relationer idag är en viktig del i företags 

marknadsföring är tydligt. Interpersonella språkverktyg på sociala medier är ett enligt 

oss ett värdefullt redskap att använda i företags arbete med detta, och vid rätt 

användning kan stora möjligheter till framgångsrika relationer med företagets 

intressenter öppnas. En slutsats som går att dra är att Nike och adidas på liknande sätt 

använder sig av relationsskapande kommunikation genom sina inlägg på Facebook,  
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där bland annat ett du-tilltal är vanligt förekommande. adidas använder sig däremot i 

högre grad av erbjudanden än Nike, samt ett vi-tilltal i inläggen som involverar 

följaren, något som kan indikera på att adidas till viss del är mer mån om att följaren 

ska se sig som en medlem i företaget. Det handlar dock i båda fall om att förmedla 

budskap genom relationsskapande kommunikation där man väljer att involvera 

följaren genom att bland annat öppna upp för dialog, framför en enkelriktad 

kommunikation.  

 

Genom ett frekvent användande av tilltal, olika språkhandlingar samt värdeord och 

attityder som kan sägas syfta till relation skapar dessa företag förutsättningar för goda 

relationer med sina följare genom sin kommunikation på Facebook. Inom 

sportbranschen är ett gemensamt intresse av värde att bygga sin kommunikation på, 

då det ger upphov till en gemenskap. Att anspela på ett gemensamt intresse framför 

att marknadsföra företagets produkter är något vi tror har stor betydelse i arbetet med 

att skapa långsiktiga relationer inom sportbranschen då man upplever företaget som 

något mer än ett säljinriktat företag. Företaget kan därmed bli en del i följarens vardag 

och genom att kommunikation är naturlig och personlig skapas känslan av att 

företaget är en person, eller en “coach”, snarare än ett företag. Detta är något som 

sociala medier möjliggjort då man inte längre är marknadsförare i traditionell 

bemärkelse utan en del av den sociala konversationen (Carlsson, 2009, s.35). 

Avslutningsvis hoppas vi att denna studie kan bidra till en djupare förståelse för hur 

språkliga verktyg kan användas inom sportbranschen för att skapa relation med sina 

intressenter. Att använda interpersonella språkverktyg anser vi förstärker den 

relationsskapade potential som de sociala medierna erbjuder och kan eventuellt 

medföra en djupare och närmare relation till sina intressenter då det ger upphov till 

bland annat dialog och samspel mellan parterna.   
 

5.3 Vidare forskning 

Då sociala medier verkar relationsskapande på många olika plan vore det intressant 

att vidare undersöka genom en multimodal analys hur text och bild samverkar med 

varandra för att skapa relation. Skriftens betydelse förstärks genom bild och då bild är 

ett vanligt förekommande i företags inlägg är detta därför relevant att undersöka 

(Björkvall, 2009). Det skulle även vara intressant att undersöka hur den dialog som 
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faktiskt uppkommer ser ut och hanteras då det skulle kunna ge ytterligare en 

synvinkel på relationen mellan företag och intressent.  
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Sammanfattning 

Att företag ska skapa och upprätthålla goda relationer med olika grupper, individer 

och intressenter har idag kommit att bli en viktig del i dagens marknadsföring (Leigert, 

2013, s.13). Syftet med vår studie var att undersöka om, och i så fall hur, två 

framstående företag inom sportbranschen använder sig av relationsskapande 

språkverktyg på Facebook i syfte att skapa relation med sina intressenter.  Då vi är 

intresserade av det relationsskapande språket i sociala medier har vi valt två företag 

inom samma bransch för att kunna finna och urskilja mönster inom en specifik 

yrkesgrupp vilket är sportbranschen.  

Genom en kvalitativ textanalys analyserades Nike och adidas Facebook-inlägg utifrån 

ett antal språkliga begrepp inom den interpersonella strukturen för att kunna urskilja 

mönster som verkar relationsskapande. De begrepp vi valde att analysera utifrån var 

tilltal, omtal, närhet och distans, språkhandlingar samt attityder och värdeord. Utifrån 

dessa analyserade vi inläggens text för att därefter sammanfatta de viktigaste och mest 

framstående resultaten i vårt resultat och analyskapitel. 
 

Uppsatsen utgår från ett teoretiskt ramverk vilken rör tidigare forskningen inom 

området för relationsskapande i sociala medier där en övergripande karakterisering 

visar på omfattningen av forskningen. I kapitlet följer sedan en fördjupning av ett 

antal utvalda studier och dess resultat. Resultat som bland annat pekar på att öppenhet 

och interaktivitet är värdefulla strategier företag kan använda sig av (Schulze, Schöller & 

Skiera, 2015) samt att man bör anpassa sin kommunikation till företagets målgrupp och 

hur marknaden ser ut (Pulzzi, 2012). Det teoretiska ramverket utgår även från teorier 

som rör sociala medier ur ett företagsperspektiv, relationsteori, 

relationsmarknadsföring samt teori om det relationsskapande språket. Teorier som 

bland annat visar på att relationsbegreppet länge haft betydelse för företag, men 

genom sociala mediers uppkomst kommit att få ett allt större fokus. Resultatet av 

studien visar att företagen i hög utsträckning använder sig av relationsskapande 

språkverktyg i sin kommunikation på Facebook. Genom en mix av du-tilltal, 

uppmaningar, påståenden och frågor samt positiva attityder skapar företagen 

förutsättning för relation med sina intressenter och öppnar i stor utsträckning upp för 

dialog. Resultatet visade vidare på att ett gemensamt intresse och gemenskap är 

centralt i företagens kommunikation. 
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