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Abstract: 
The purpose of this case study is to investigate how and why social media can be used 
as a tool for internal communications. Research has been made on how employees in-
terpret and use the external communication at an Instagram account. The study is con-
ducted as a qualitative in-depth case study and is based on three semi-structured focus 
group interviews with employees at Skaraborgs regiment; a semi-structured interview 
with the communications manager; and access to a number of documents from the re-
giment. In total, 12 employees participated in the interviews. The study has been con-
ducted remotely with video interviews.  
 
The results of the interviews have been analyzed through the theoretical lens of auto-
communication which illustrates how external information can be converted into inter-
nal information. The information at @Skaraborgsregemente is interpreted by employees 
and converted into internal information that they use in their workday. The study propo-
ses that the auto-communication model be supplemented with external influences, 
which makes the model more sensitive to external communication. This may affect the 
sender's message and also the receiver's interpretation when the model is applied in the 
Web 2.0 environment.  
 
Treem and Leonardi's (2013) theory of Affordances focus on social media as a contribu-
ter to the internal communications processes. With the support of the Affordances theo-
ry the study shows that the regiment by stimulating news flow, facilitating sharing of 
information and knowledge and contributing to an overall perspective the Instagram ac-
count contributes to the internal communications processes at the regiment. The study 
reports that employees use @Skaraborgsregemente in ten different ways: recruitment, 
education, newsflow, recognition, personal knowledge, cross-border geographical, ove-
rall perspective, regiment spirit, uniform rules and safety issues.  
 
Nyckelord:  organisationskommunikation, internkommunikation, Instagram,  
  stafettkonto, auto-kommunikation, theory of affordances  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1. Inledning  

De sociala medierna har fått ett stort genomslag i samhället och allt fler organisationer 
använder dessa kommunikationsplattformar (Heide, Johansson & Simonsson, 2011). 
Resultat från European Communication monitor (Zerfass, Verčič, Verhoeven, Moreno, 
& Tench, 2015) visar att kommunikationsansvariga i 49 Europeiska länder listade 
hanteringen av den digitala utvecklingen och sociala medier som en av de största ut-
maningarna under perioden 2015-2018. Den senaste mätningen av svenskarnas inter-
netvanor (Internet och svenskarna, 2017) visade att användningen av sociala medier 
bland svenskarna fortsätter att öka. Samma trend syns inom svensk offentlig förvaltning 
där sociala medier dagligen används av 82 procent av medarbetarna (a.a).  
 
Sociala medier har flera egenskaper som värderas högt inom intern kommunikation så-
som interaktion, möjlighet till dialog och medskapande, användargenererat material, 
multimodal kommunikation och diskussion menar Young och Hinsley (2014).  

Treem och Leonardi (Treem & Leonardi, 2013, s 178) argumenterar för att sociala me-
dier påverkar organisationskommunikationen eftersom de genom sin teknologi bidrar 
till nya beteenden och effekter som tidigare var svåra eller omöjliga att uppnå på arbets- 
platsen. De menar till exempel att sociala medier bidrar till att knyta organisatoriska de-
lar närmare varandra och minska gränserna mellan dem.  
 
Det finns olika sätt att beskriva organisationskommunikation. Enligt Heide, Johansson 
och Simonsson (2012) låg tyngdpunkten till en början i organisationskommunikation på 
internkommunikation men det har utvecklats till att i dag också omfatta en organisations 
externa kommunikation. I dag är internkommunikation av extra stort vikt för många or-
ganisationer och ämnet studeras med bland annat fokus på medarbetarengagemang 
(Zerfass et al., 2015). Den definition av organisationskommunikation som används i 
denna studie är konstruerad av Putnam och Poole (2008):  

 Organizational communication is a process of using messages and social interaction  
 to create, sustain and manage meanings within a particular context. Messages refer to  
 verbal and nonverbal symbols that embody information, meanings and understandings  
 about a situation. As people engage in organizing, they use social interactions to  
 coordinate activities, to refer to past conversations, and to set expectations for further  
 encounters. Communication, as dynamic and ever-changing process, aids in creating  
 the organization and in developing systems of meanings that people use to make sense  
 of their actions. Thus organizational communication fosters making sense of complex  
 situations, diagnosing organizational problems, selecting alternatives for action, and  
 coordinating organizational events. 

Cheney Christensen, Zorn och Ganesh (2011) menar att en organisation är sin kommu-
nikation och organisationskommunikation består av symboler, meddelanden, interaktio-
ner, relationer och nätverk. Cheney et al. (2011, s. 5) refererar till studien Watson Wyatt 
Wordwide survey (2004) som sammanställer fyra fördelar med en förbättrad organisa-
tionskommunikation: 1) medarbetare känner en koppling till sin organisation och har 
kunskap om hur deras agerande stöttar verksamheten, 2) nyanställda visar att de knyter 
an till organisationskulturen från första början, 3) kommunikation kopplar snabbt ihop 
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medarbetare med förändrade affärsutmaningar, 4) ledningen kopplas effektivt ihop med 
medarbetarna genom ett starkt ledarskap vid organisationsförändring.  
 
Organisationskommunikation handlar om alla kommunikativa handlingar och interak-
tioner inom företag, myndigheter och intresseorganisationer och kan klassificeras på 
minst tre olika sätt menar Larsson (2014). Larsson delar in organisationskommunikation 
i huvudgrenarna intern- och externkommunikation, formella och informella kontaktfor-
mer och verbal och ickeverbal kommunikation. Min magisteruppsats har sin tyngdpunkt 
inom grenen intern- och externkommunikation. Vidare beskriver Larsson (2014) att 
uppdelningen av intern- och externinformation är långt ifrån självklar och beskriver att 
de forskare som studerat området menar att uppdelningen i praktiken upphört och därför 
ska de inte längre betraktas som två separata arbetsfält. Larsson refererar till Stridh 
(1999) som menar att det interna arbetet allt oftare används i externa sammanhang, sam-
tidigt som det externa arbetet fått fler interna knytningar och medarbetarna kan betrak-
tas som del i den allmänna publiken.  
 
Den ökade användningen av sociala medier påverkar kommunikationen i organisatio-
nerna och enligt von Platen (2017) är de digitala och sociala medierna en av de starkast 
bidragande orsakerna till att gränsen mellan vad som ses som intern- respektive extern- 
kommunikation blir otydligare. von Platen exemplifierar den otydliga gränsen med att 
vad en medarbetare privat skriver på sociala medier om sin arbetsplats kan få omfattan-
de konsekvenser. De sociala medierna kommer förändra förutsättningarna för organisa-
tioners internkommunikation (Heide, Johansson & Simonsson, 2011).  

1.1 Problembeskrivning 

Som tagits upp i inledningen beskriver forskare idag framväxten av en svåridentifierbar 
gräns mellan intern- och externkommunikation (von Platen, 2017; Falkheimer & Heide, 
2014; Cheney & Christensen, 2011; Robertson & Kee, 2017). I forskningen lyfts sociala 
medier fram som en faktor som påverkar utvecklingen av den oskarpa gränsen mellan 
intern- och externkommunikation och som kommer att bidra till att förändra intern-
kommunikationen. Vilka delar som påverkas i internkommunikationen eller hur är dock 
ett område som behöver utforskas ytterligare (Lundgren, Strandh & Johansson, 2012).  
 
Kommunikationsforskaren Mats Heide menar att behovet av forskning om sociala me-
dier och internkommunikation är stort (Heide, 2016, s. 48) och illustrerar behovet ge-
nom en utökad databassökning på begreppen social media and internal communication 
som endast resulterar i tre vetenskapliga artiklar. McFarland och Ployhart (2015) och 
Treem och Leonardi (2013) menar också att internkommunikation och sociala medier 
behöver studeras ytterligare, eftersom de anser att sociala medier har fördelar som kan 
bidra till internkommunikationen.  
 
Med de nya förutsättningarna att kommunicera ses medarbetarna inte sällan som ambas-
sadörer för sin arbetsplats (Falkheimer & Heide, 2011). Heide och Simonsson (2011) 
menar att det är dags att se medarbetarna som medskapare av kommunikationen i en 
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organisation. Medarbetarnas roll har idag utvecklats till att vara både bredare och mer 
komplex än vad som tidigare uppfattats och Heide och Simonsson (a.a.) välkomnar fler 
studier inom kommunikationsforskningen utifrån ett medarbetarperspektiv. Ouirdi, 
Ouirdi, Segers och Henederickx (2015, s. 460) redogör för att det behövs mer forskning 
kring sociala medier och medarbetare. Anledningen menar Ouirdi et. al är att forskning-
en inom detta område fortfarande befinner sig på ett embryostadium och företrädelsevis 
har ett externt perspektiv.   
 
Eftersom flera forskare uttrycker ett behov av mer forskning kring hur sociala medier 
påverkar internkommunikationen förefaller det intressant att genomföra en fördjupande 
studie på detta område. Här finns en vetenskaplig kunskapslucka att fylla. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Med bakgrund i problemformuleringen är syftet med studien att undersöka hur sociala 
medier kan användas för internkommunikation och varför. Detta görs genom att studera 
hur extern information på sociala medier tolkas av medarbetare i en organisation och 
transformeras till internkommunikation och används i deras arbetsvardag.  
 
De frågor som ska besvaras för att uppnå syftet är:  
•  Hur tolkar medarbetarna informationen på sociala medier? 
• Hur använder medarbetarna informationen på sociala medier i sitt arbete? 
• Varför kan sociala medier användas för internkommunikation? 

Urvalet som ligger till grund för denna studie utgörs av ett socialt medium hos Skara-
borgs regemente.  

1.3 Definitioner 
 
I denna studie används begreppet medarbetare utifrån den definition som anges i 
Svenska Akademiens ordböcker (2018). Medarbetare är enligt Svenska Akademiens 
ordböcker en person som samarbetar med andra i visst arbete, vanligen i fråga om täm-
ligen kvalificerat arbete. Samtliga respondenter i fokusgrupperna utför kvalificerat arbe-
te och samarbetar i olika grupper och kan betraktas som medarbetare på regemente.  

Ett annat centralt begrepp i studien är sociala medier. Enligt Verheyden (2016), är Ka-
plan och Haenleins definition av sociala medier en av de mest citerade i litteraturen. 
Den utgår från att sociala medier är en grupp internetbaserade applikationer som bygger 
på Web 2.0 teknologin vilken möjliggör användargenererat material och främjar dialog. 
I denna studie tillämpas Kaplan och Haenleins definition.  

Om internkommunikationen fungerar kan den lyfta en verksamhet men om den fungerar 
dåligt kan den vara orsak till ett misslyckande (Larsson, 2014). En väl fungerade intern-
kommunikation ger bland annat medarbetaren god överblick, skapar enighet om organi-
sationens mål, förbättrar beslutsunderlag, ökar vi-andan och underlättar rekrytering (Er-
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iksson, 2011). Denna studie betrakta internkommunikation på detta sätt.  

1.4 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att undersöka ett socialt medium som utgörs av ett officiellt 
Instagramkonto hos en organisation inom Försvarsmakten i Sverige, Skaraborgs rege-
mente. Det är endast Instagramkontot @Skaraborgsregemente som undersöks och inte 
någon av regementets eller Försvarsmaktens övriga kanaler på sociala medier. Eftersom 
studien har ett internt perspektiv har externa följare av kontot exkluderats från studien. 
Deltagarna i samtliga fokusgrupper utgörs av medarbetare på regementet. Resultatet i 
studien baseras på fokusgruppdeltagarnas subjektiva upplevelser av kommunikationen 
på kontot.  
 
Inledningsvis fanns en ambition att också undersöka om arbetet med Instagramkontot 
påverkade kommunikationsklimatet på regementet. Efter påbörjat analysarbete konstat-
erade jag en svårighet att tillämpa vald teori kring kommunikationsklimat på insamlad 
empirin varpå området kommunikationsklimat exkluderades från studien. Detta föran-
leder att delar av underlagen för intervju med kommunikationschef och fokusgrupperna 
som finns i bilaga 1 och 3 behandlar frågor kring kommunikationsklimat vilket inte 
senare tas upp i resultatredovisningen. 

2 Bakgrund 

2.1 Försvarsmakten ser möjligheter med sociala medier 

Försvarsmakten var tidigt ute med att se de sociala mediernas möjligheter i organisa-
tionskommunikationen (Kommunikationschef Skaraborgs regemente, personlig kom-
munikation, 20 november 2017). I Försvarsmaktens handbok i sociala medier (För-
svarsmakten, 2013) uttrycker organisationen att yttrandefrihet, kunskap och debatt stöds 
av kommunikation, vilket är förutsättningar för demokratin som Försvarsmakten försva-
rar. På Skaraborgs regemente uppmuntras medarbetarna att använda sociala medier och 
organisationen ser positivt på de möjligheter som sociala medier ger. Regementet har ett 
15-tal olika konton på sociala medier varav Instagramkontot @Skaraborgsregemente 
(Se @Skaraborgsregemente på Instagram.) blivit uppmärksammat inom Försvarsmakten 
som ett exempel på hur sociala medier kan användas i organisationen. 

2.2 Försvarsmakten och Skaraborgs regemente 

Försvarsmakten ansvarar för Sveriges militära försvar och landet har idag ett insatsför-
svar vilket innebär att insats kan påbörjas omgående både inom landets gränser och vid 
en internationell insats. I organisationen arbetar 50 000 personer som både kontinuerligt 
tjänstgörande personal (har Försvarsmakten som huvudarbetsgivare) och tidvis tjänstgö-
rande personal (har annan arbetsgivare än Försvarsmakten som huvudarbetsgivare eller 
är student och är avlönad av Försvarsmakten vid övningar eller utbildningsinsatser) räk-
nas samman (Försvarsmakten, 2017a). Organisationen sorterar under Försvarsdeparte-
mentet och har sitt högkvarter (HKV) i Stockholm (Försvarsmakten, 2017b). Större de-
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len av verksamheten bedrivs ute i landet på olika regementen. Försvarsmakten har delat 
in sin organisation i fyra typer av organisationsenheter; förband, skolor, centrum och 
enheter. Dessutom sorterar de sin verksamhet i nio olika verksamhetsområden armén, 
flygvapnet, hemvärnet, ledning, logistik, marinen, sjukvård, specialförband och under-
rättelse- och säkerhetstjänst (a.a.).  
   
All verksamhet inom organisationen ska genomsyras av värdegrunden som består av tre 
centrala begrepp: öppenhet, resultat och ansvar, något som också tas upp i organisatio-
nens uppförandekod (Försvarsmakten, 2017c). Sin verksamhetsidé formulerar organisa-
tionen på följande sätt: “Vi försvarar Sverige, landets intressen och vår frihet att leva 
som vi själva väljer.” (Försvarsmakten, 2017d). Ett av förbanden är Skaraborgs rege-
mente som har sitt säte i Skövde och är av typen arméförband. Regementet bedriver 
verksamhet i Västra Götaland, Värmland, Halland, Örebro och på Gotland. Regementet 
har cirka 1500 medarbetare fördelat på kontinuerligt anställda, tidvis anställda och re-
servofficerare (Försvarsmakten, 2017e). 

2.3 Kommunikationsverksamheten inom Försvarsmakten 

Försvarsmakten ser kommunikation som ett strategiskt verktyg. Det framgår bland an-
nat av skriften Direktiv för Försvarsmaktens kommunikation 2016-2020 (Försvarsmak-
ten, 2016a) sidan 1:  
 
 Kommunikationstjänsten ska genom att vara transparent och relevant bidra till   
 att nå Försvarsmaktens övergripande mål. Kommunikationen är en viktig och   
 integrerad del i Försvarsmaktens arbete med att öka den militära förmågan och   
 ska ingå i beslutsprocesser och i verksamhetsledning på alla nivåer i organisa- 
 tionen. 

Strategisk kommunikation definieras av Hallahan, Holtzhausen, van Ruler, Verčič och 
Sriramesh (2007, s. 3) som “the purposeful use of communication by an organization to 
fulfill its mission.”. Försvarsmakten är ett exempel på en organisation som är medveten 
om kommunikationens kraft och möjligheter och har en genomtänkt strategi för hur or-
ganisationens mål ska nås med stöd av olika kommunikationsinsatser. Trots att För-
svarsmakten bedömer att antalet påverkansoperationer kan komma att öka väljer de att 
uppmana medarbetare att fortsätta arbeta för öppenhet, transparens och dialog i sin 
kommunikation men att vara uppmärksamma och källkritiska (Försvarsmakten, 2016a). 
För att nå organisationens övergripande mål, att öka Försvarsmaktens militära förmåga, 
har tre fokusområden för kommunikationen formulerats. Dessa områden är; 1) ökad re-
levans och trovärdighet externt, 2) ökat förtroende och intern stolthet för den egna orga-
nisationen samt 3) ökad förmåga att bedriva kommunikationstjänst över hela kon-
fliktskalan (Försvarsmakten, 2016a).  
 
Vid den intervju som hölls med kommunikationschefen den 20 november 2017 berätta-
de hen om Försvarsmaktens centrala och lokala kommunikationsfunktioner. På hög-
kvarteret finns en kommunikationsfunktion som tar fram och beslutar om övergripande 
styrdokument för Försvarsmaktens kommunikationsverksamhet. Här hanteras de över-
gripande kommunikationsfrågorna för Försvarsmakten. Runt om i landet finns lokala 
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kommunikationsenheter som följer HKVs direktiv och implementerar dem i lokala styr-
dokument. Skaraborgs regemente har en kommunikationsavdelning som består av en 
kommunikationschef och tre kommunikatörer. Avdelningen är organisatoriskt placerad i 
stabsfunktionen men två av kommunikatörerna är placerade ute i organisationen. 

2.4 Instagramkontot @Skaraborgsregemente 

Anledningen till att regementet startade Instagramkontot @Skaraborgsregemente är ett 
uppkommet behov (Kommunikationschef Skaraborgs regemente, personlig kommuni-
kation, 20 november 2017.). I samband med en central organisationsförändring i För-
svarsmakten våren 2013, reducerades kommunikationsavdelningen från fyra medarbeta-
re till en. Det uppstod ett behov av att hitta nya, kreativa lösningar för att utföra funk-
tionens uppgifter. Detta skedde samtidigt som regementet fick uppdraget att rekrytera 
fler medarbetare till sin verksamhet. Ett beslutsunderlag togs fram av kommunikations-
chefen och i slutet av 2013 fattade ledningsgruppen beslut om att regementet skulle star-
ta ett stafettkonto på Instagram. Stafettkontot skulle möjliggöra att fler medarbetare bi-
drog i kommunikationsarbetet utan att de var knutna till kommunikationsfunktionen. I 
detta sammanhang betyder stafettkonto att olika medarbetare och chefer under avsatt tid 
ansvarar för vad som publiceras på kontot. 

Våren 2014 startades stafettkontot @Skaraborgsregemente. Huvudsyftet med kontot var 
att marknadsföra regementets verksamhet och rekrytera nya medarbetare, men det fanns 
också en idé om att bygga förbandsanda och stolthet bland medarbetarna. Med för-
bandsanda menas en stark känsla av samhörighet och medvetandet hos varje individ 
samt ett ansvar för att förbandet löser sin uppgift (Försvarsmakten, 2014, s. 8).  
 
Kontot är väletablerat med 1400 inlägg sedan starten och 13 600 följare. En stor grupp 
av följarna är medarbetare på regementet. I Instagramkontots ingress beskrivs kontoin-
nehållet så här: “Detta är ett vandringskonto där du får följa våra medarbetare i deras 
vardag vid regementet. Följ med in bakom kulisserna och upptäck vår verklighet.” (Se 
instagramkontot @Skaraborgsregemente på Instagram.).  

Kommunikationsavdelningen ansvarar för kontot, planerar och driver utvecklingen. Av-
delningen har också tagit fram ett enkelt och funktionellt regelverk som de som ansvarar 
för kontot ska tillämpa. Mätningar av trafiken på kontot görs kvartalsvis och redovisas 
av kommunikationschefen för ledningsgruppen. Varje vecka görs mellan 5 till 10 inlägg 
på kontot. Vem som ska ansvara för kontot beslutas av kommunikationschefen och 
samplaneras med övrig kommunikationsverksamhet i organisationen. Medarbetare an-
mäler intresse att ansvara för kontot antingen direkt till kommunikationsfunktionen eller 
till sin chef. Varje vecka har en ny medarbetare ansvar för kontot och antal dagar som 
hen ska publicera inlägg anpassas efter möjlighet och schema. Ansvarig för kontot dis-
ponerar en smartphone som är specifikt avsedd för att användas till @Skaraborgsrege-
mente.  
 
Kommunikationschefen på Skaraborgs regemente har reflekterat över att information 
som publiceras externt på kontot används internt av medarbetarna i organisationen och 
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stärker förbandsandan (Kommunikationschef Skaraborgs regemente, personlig kommu-
nikation, 20 november 2017). Resonemanget bygger på en känsla och ett antagande av 
kommunikationschefen eftersom en utvärdering av Instagramkontot saknas. 

2.5 Instagram  

Instagram är en digital kommunikationsplattform på sociala medier för delning av foton 
och filmklipp via mobiltelefon. Instagram ägs sedan april 2012 av Facebook (Instagram, 
2012). Antal användare är idag 700 miljoner (Instagram, 2017). Både privatpersoner 
och organisationer kan ha ett användarkonton på Instagram. På kontot publicerar använ-
daren inlägg i form av foton och filmklipp tillsammans med en kort text och hashtags. 
Inlägg visas automatiskt hos de användare på Instagram som valt att följa användaren. 
Hashtags är nyckelord som ett inlägg kan märkas med för att bli sökbara och insorterade 
i olika kategorier på Instagram t.ex. #forsvarsmakten #skaraborgsregemente #svfm etc. 
Att tagga inlägg är ett sätt att nå nya målgrupper och nya följare.  
 
Instagram är, efter Facebook, den mest använda kommunikationsplattformen på sociala 
medier i Sverige (Internet och Svenskarna, 2017). 31 procent av internetanvändarna an-
vänder Instagram dagligen och 53 procent använder Instagram någon gång (Internet och 
Svenskarna, 2017). Generellt kan sägas att användningen av sociala plattformar i Sveri-
ge fortsätter att öka (Internet och Svenskarna, 2017). Fördelat på ålder återfinns en stor 
användargrupp av Instagram i gruppen 16-25 år där 54 procent av användarna dagligen 
är inne på Instagram och 71 procent är inne någon gång. Den målgrupp som är primär 
rekryteringsmålgrupp för Försvarsmakten, och också Skaraborg regementes, är unga 
vuxna i åldern 18 till 25 år som drivs av samhällsengagemang och viljan att prestera 
(Försvarsmakten, 2016b). 

3 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning inom sociala medier och Instagram med fo-
kus på organisationskommunikation. Därefter följer ett avsnitt med internkommunika-
tion kopplat till organisationskultur. 

3.1 Sociala medier och Instagram inom organisationskommu-
nikation 

Sociala medier har använts av organisationer i externkommunikationen sedan 2005 och 
några år senare började de också införlivas i internkommunikationen (Lundgren, 
Strandh & Johansson, 2012). I sin studie av sociala intranät från 2012 (a.a.) beskriver 
författarna att den forskning som finns inom området sociala medier och organisations-
kommunikation främst handlar om extern kommunikation associerad till marknadsfö-
ring. Men fler och fler organisationer upptäcker vilket värde som sociala medier kan 
tillföra internkommunikationen i organisationen (Young & Hinsley, 2014) och i takt 
med denna utveckling bör också antalet forskningsstudier som behandlar detta område 
öka.  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Young och Hinsley (2014) menar att sociala medier har flera egenskaper som värderas 
högt inom internkommunikation. Det handlar till exempel om interaktion, möjlighet till 
medskapande, diskussion, användargenererat material, multimodal kommunikation och 
dialog. Dessa egenskaper kan bidra till ökad kvalitet på kommunikationen, samarbete, 
innovation och utveckling av organisationens kultur (a.a). Young och Hinsley (2014) 
beskriver vikten av att den senaste forskningen om sociala medier/kommunikation in-
förlivas i universitetsutbildning och ger exempel från praktiken.  

Heide (2016) menar att sociala medier har bidragit med nya möjligheter att kommunice-
ra i organisationer. Kommunikation är inte något som bara chefer genererar, både med-
arbetare och kunder kan ses som medskapare av organisationens kommunikation (Hei-
de, Johansson & Simonsson, 2012). Falkheimer och Heide (2014, s. 136) menar att 
forskningen under senare år alltmer intresserat sig för medarbetarnas betydelse för att 
skapa, förstärka och reproducera organisationens varumärke och identitet genom sina 
vardagliga handlingar.  
 
Jag har inte hittat några omfattande forskningsstudier inom området internkommunika-
tion och Instagram. Men det finns några studier som tangerar området som denna upp-
sats behandlar. En artikel som behandlar kontexten intern- och externkommunikation är 
Meijer och Torenvlieds (2016) studie om den holländska Polisen Twitterkonton. Studien 
behandlar Polisens 982 twitterkonton. Meijer och Torenvlied (2016) har funnit att det 
traditionella sättet att koppla ihop intern- och externkommunikation utmanas av sociala 
medier eftersom det används för båda områdena. Resultatet visar också att betydelsen 
av organisationsgränser minskar. Dessutom stimulerar sociala medier den horisontella 
och vertikala nätverkskommunikationen och varje “twitterpolis” blir en hub i ett nätverk 
av intern- och extern kommunikation. Ur organisationsperspektiv, menar Meijer och 
Torenvlied (2016), framstår Polisen som både en nätverksorganisation och en byråkra-
tisk organisation som både är öppen och sluten, formell och informell på samma gång. 
Författarna (a.a.) menar att utvecklingen från byråkratisk organisation till postbyråkra-
tisk organisation innehåller fler dimensioner än som tidigare forskning föreslår. Meijer 
& Torenvlied (2016) menar att sociala medier bidrar till en hybridmodell av myndig-
hetskommunikation. Deras studie visade också att användningen av sociala medier i 
mycket begränsad utsträckning kopplade ihop intern- och extern kommunikation. Den-
na studie blir extra intressant eftersom Polisens organisation och Skaraborgs regementes 
organisationsstruktur har liknade drag av hierarkier och byråkrati.  
 
Cassinger och Thelander (2016) har studerat ett stafettkonto, Landskrona stad på In-
stagram. Studien behandlar bara perspektivet externkommunikation men är intressant 
eftersom användningen av stafettkonto studeras. Cassinger och Thelander (2016) tar i 
sin studie om ett ambulerande konto för Landskrona stad ett kulturanalytiskt perspektiv 
på stadens Instagramkonto och studerar den demokratiska potentialen i stadens strategi 
för platsmarknadsföring. Ett antal olika personer har ansvar för att publicera inlägg på 
kontot under specifikt avtalad tid. För att Landskrona stad inte ska tappa kontrollen över 
vad som publiceras på kontot har de valt att endast låta personer såsom lokala kändisar, 
lokala politiker och kommunanställda vara ansvariga för kontot (Cassinger & Thelader, 
2016). Detta leder till en homogeniserad och stereotyp syn och det är troligt att ett större 
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och bredare urval av ansvariga för kontot hade gett ett mer varierat uttryck på Insta-
gramkontot (a.a). 

3.2 Internkommunikation och organisationskultur  

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014), finns det två inriktningar avseende hur organisa-
tionskultur utvecklas i en organisation. Den ena inriktningen betonar att kultur inte 
påverkas i så hög grad av ledningen och att det är något som måste tas hänsyn och an-
passas till. Den andra inriktningen framhåller att organisationskultur skapas internt i or-
ganisationen och i hög grad kan påverkas av ledningen.  
 
När en organisation lyckas med att skapa en gemensam organisationskultur betyder det 
att medarbetarna ser organisationen som en helhet och kan beskriva hur de ingår i denna 
större helhet (Cheney et al., 2011). Medarbetarna är också medvetna om vad de ska 
bidra med för att nå organisationens övergripande mål (a.a). En organisationskultur 
utvecklas i en organisation (Jacobsen & Thorsvik, 2014) och de flesta definitioner av 
organisationskultur fokuserar på upplevelser, tankar och åsikter som är gemensamma 
för människor i ett visst socialt sammanhang. Argenti och Barnes (2009) menar att digi-
tala kommunikationskanaler kan underlätta kulturell anpassning mellan anställda. Edgar 
Schein har tagit fram den definition av organisationskultur som är den som mest refer-
eras till i organisationslitteraturen (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

 The culture of a group can be defined as the accumulated shared learning of that   
 group as it solves its problems of external adaption and internat integration; which has  
 worked well enough to considered valid and, therefor, to be taught to new members as  
 the correct way to perceive, think, feel, and behave in relation to those problems. This  
 accumulated learning is a pattern of system of beliefs, values, and behavioral norms  
 that come to be taken for granted as basic assumptions and eventually drop out of  
 awareness. (Schein & Schein, 2017, s. 6) 

Organisationskulturen har enligt (Jacobsen & Thorsvik, 2014) fem generella effekter på 
medarbetarnas beteende. Den kan 1) skapa tillhörighet och gemenskap, 2) motivera 
medarbetarna, 3) skapa tillit mellan medarbetare och ledare och mellan medarbetare i 
olika delar av organisationen, 4) stimulera samarbete och koordinering och 5) fungera 
som ett styrmedel.  
 
Intresset att studera organisationskulturer är stort och en anledning till att det finns om-
fattande beskrivningar av olika kulturer (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Jacobsen och 
Thorsvik redogör för att det finns en typologi som dominerar vad avser att klassificera 
olika kulturella typer. Typologin består av två dimensioner där den första dimensionen 
handlar om att organisationen betonar värderingar som flexibilitet, dynamik och omfat-
tande användning av omdöme eller stabilitet, förutsägbarhet eller kontroll. Den andra 
dimensionen handlar om att organisationen betonar värderingar som internt fokus, inte-
grering och enhet eller externt fokus, konkurrens och mångfald. Kombinerat blir detta 
en fyrfältare med fyra olika kultyrtyper; Hierarki, Klan, Ad-hocrati och Marknad.  
 
Försvarsmakten är ett exempel på en hierarkisk organisation och som sådan sorterar jag 
in i den Hierarkiska kategorin. Kulturen i en hierarkisk organisation beskrivs av Jacob-
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sen och Thorsvik (2014) som att effektivitet skapas genom stabila och förutsägbara  
processer, vilket kräver kontroll över produktionen och de personer som finns i den. 
Värderingar är kopplade till att verksamheten ska hålla hög kvalitet, vara stabil och tider 
ska hållas (a.a). Ledare i denna kultur betonar samordning och övervakning.  
I Klankategorin beskriv kulturen som kretsande kring samarbete och gemenskap. Vär-
deringar är knutna till gemenskap och utveckling av kommunikationskompetens, den 
enskilde medarbetarens frihet och samarbetsförmåga. Ledaren har en lagledarroll. I 
klankulturen utvecklas nära band mellan medarbetarna i organisationen (Jacobsen & 
Thorsvik 2014). Min bedömning är att kopplingar till dessa två kategorier kan göras ge-
nom Skaraborgs regementes hierarkiska organisationsstruktur och deras arbete med In-
stagramkontot varför de andra två inte beskrivs här.  
 
Dessne (2014) tar i sin avhandling, genomförd på Markstridsskolan i Skövde, upp orga-
nisationskulturen och dess påverkan på information, lärande och kunnande. Dessnes 
studie visar bland annat att medarbetarna föredrar muntlig information, gärna från en 
kollega framför skriftliga dokument (Dessne 2014). Detta tyder på att organisationen 
och individen bejakar en kultur som stärker muntlig kommunikation istället för att följa 
regler och direktiv (a.a). Dessne (2014) visar också med sin avhandling hur informella 
aspekter i en militär organisation kan vara så starka att de tar över en process för delning 
av information och kunskap som har en fastslagen formell process. Att de informella 
aspekterna tar över förklaras av medarbetares attityder till hur deras arbete förväntas 
utföras, vilket baseras på deras interaktion där de förhandlar normer och värderingar 
(a.a). Ett problem med information och lärande inom en militär organisation är att de 
tenderar att stanna lokalt och Dessne refererar till Talbot (2009) som menar att relatio-
ner mellan avdelningar och divisioner behöver support.  

Interaktionen, menar Dessne (2014), resulterar i en förståelse hos medarbetarna i hur de 
ska bete sig i relation till varandra. Vidare förklaras vidden av de informella aspekter 
med att det finns omfattande formella aspekter i organisationen. Det kan handla om 
symboler såsom utrustning och klädkod eller militär terminologi som fostrar människor 
till det sätt på vilket de engagerar sig i relationer (Dessne, 2014). Eftersom Skaraborgs 
regemente, precis som Markstridsskolan är en militär organisation kan det antas att de 
kulturella slutsatser som Dessne kommit fram till också kan stämma in på regementet. 

4 Teoretisk referensram 
 
Detta avsnitt innehåller en redogörelse för de teorier som används i analysen av det em-
piriska materialet. Inledningsvis diskuteras synsätt på kommunikation. Avsnittet beskri-
ver också hur autokommunikation kan tillämpas som en modell för att illustrera hur ex-
terna budskap från en organisation kan tolkas och transformeras till interna budskap av 
medarbetarna. Vidare beskrivs Treem och Leonardis (2016) fyra kategorier för hur soci-
ala medier bidrar till organisationskommunikationen.  
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4.1 Synsätt på kommunikation 

Det finns två grundläggande och väl etablerade synsätt på kommunikation inom kom-
munikationsforskningen; överföring av budskap eller delning av budskap (Heide, Jo-
hansson & Simonsson, 2012). Kommunikationsmodellerna från tidigt 1900-tal byggde 
på ett transmissionssynsätt och förespråkar överföring av budskap. Där används begrepp 
som sändare och mottagare och kommunikation handlar om förmedling av olika signa-
ler i form av attityder, budskap och olika känslor (Larsson, 2014). Transmissionsmodel-
lerna har kritiserats för att de bland annat saknade möjlighet till feedback (Heide, Jo-
hansson & Simonsson, 2012). Inom detta synsätt betraktades organisationer som en 
container där kommunikationsprocesserna utspelade sig och existerade (Miller, 2015). 
På senare år har flera forskare inom organisationskommunikation kritiserat container-
metaforen och menar istället att organisationer konstitueras och existerar genom sin 
kommunikation (Miller, 2015). I Handbook of Organizational Communication (2014) 
beskrivs utvecklingen inom organisationskommunikationen under de senaste 25 åren 
och bilden av att organisationer numer betraktas som en produkt av sina medlemmars 
kommunikation framträder allt starkare och tydligare. Här ses istället kommunikation 
som delning av budskap och det handlar om att påverka och skapa relationer, dela vär-
den, kulturer och mål samt skapa vår socialt konstruerade verklighet (Heide, Johansson 
& Simonsson, 2012). I denna studie tillämpas Heide, Johansson och Simonsson (2012, 
s. 26) synsätt på kommunikation: “Kommunikation - en process som äger rum mellan 
två eller flera människor och där målet är att ett innehåll ska bli gemensamt. Dock är 
även misslyckade försök kommunikation”. Information är ett begrepp som också före-
kommer i kommunikationskontexten. I denna studie betraktas information som innehål-
let i en kommunikationsprocess. Information kan också betraktas utifrån Information 
Management och illustreras här med Ornas (2005, s. 12) beskrivning “…We can think 
of information as the food of knowledge because we need information and communica-
tion to nourish and maintain our knowledge and keep it in good shape…”. Här kopplas 
informationsbegreppet ihop med kunskap för att visa deras beroendeförhållande. Infor-
mation, kommunikation och kunskap är komplexa begrepp som överlappar varandra. 

4.2 Autokommunikation 

Förenklat handlar autokommunikation om att en organisation som kommunicerar ett 
externt budskap med externa målgrupper samtidigt kommunicerar med sina egna med-
arbetare, eftersom de också kan ta del av organisationens externa budskap. Skillnaden 
mellan de externa målgrupperna och den interna målgruppen är att den interna, med sin 
förkunskap om organisationen, har en annan förförståelse för det externa budskapet och 
på så sätt också gör en annan tolkning av budskapen än den externa målgruppen gör. 
Det är inte enkelt att kontrollera eller förutsäga resultatet av autokommunikation, tolk-
ningsföreträdet finns hos mottagaren (Christensen, 1997).  
 
Autokommunikation utgör en väsentlig del av organisationskulturen och genom den be-
kräftar organisationen sina värderingar, bilder och förstärker sin interna organisations-
kultur (Christensen, 1997). För att skapa sammanhållning, lojalitet och identifikation i 
en organisation behöver dessa värden regelbundet kommuniceras med organisationens 
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omgivning (Cheney, Christensen, Zorn & Ganesh, 2011). Den externa synligheten bi-
drar till att organisationen tar sina egna ord på allvar menar Cheney et al (2011). 
 
Autokommunikation är från början sprunget ur semiotiken, antropologin och biologin 
och sågs som en aktivitet som alla kulturer var engagerade i (Chaney, Christensen & 
Dailey, 2014). Begreppet autokommunikation myntades av Lotman på 1970-talet som 
då främst studerade vad som händer med en individ när hen talar till en publik (a.a.). 
Broms och Gahmberg utvecklade begreppet och applicerade autokommunikation på or-
ganisationskontexten under 80-talet och visade hur strategiska planer och årsredovis-
ningar bidrar till att att bygga identitet i en organisation (Chaney, Christensen & Dailey, 
2014). Christensen (1997) vidareutvecklade perspektivet på autokommunikationen ge-
nom att applicera teorin på marknadsföring och lyfte fram den roll som en extern part 
har i processen. Christensens modell ser ut på följande sätt:  

 

 
Figur 3.2 Autokommunikativa modellen (Christensen, 1997 s. 208). 

Modellen börjar med att sändaren, det ideala organisatoriska vi:et, sänder information 
(meddelande 1) som i den externa kontexten avkodas i det externa kodsystemet (kod 1). 
Med det ideala organisatoriska vi:et avser Christensen en kombination av de röster och 
individer som verkar i organisationen. Vi:et formas av idéer från både internt och ex-
ternt håll. Samma information (meddelande 1) avkodas också av medarbetaren (kod 2) 
utifrån hur hen uppfattar sin kontext. I samband med att medarbetaren avkodar informa-
tionen ombildas det till meddelande 2 och får en intern kontext, det vill säga blir till in-
terninformation. Meddelande 2 tas sedan emot av det ideala vi:et och bidrar till att stär-
ka det (Christensen, 1997). I modellen används ordet advertisement (reklam) som ex-
empel på den information som kommuniceras, eftersom modellen har rötter inom mark-
nadsföringsområdet. Detta ord kan ersättas med externt riktad information istället och 
symboliserar formen på den externa informationen. 

Cheney et al. (2011) beskriver autokommunikation med hjälp av en spegelmetafor. Att 
säga något till sig själv i en spegel har inte samma påverkan som att säga samma sak 
framför en publik som talaren respekterar. Ju mer engagerad och intresserad publiken är 
desto starkare blir påverkansgraden hos sändaren. I denna situation är det av stor vikt att 
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vara vaksam så inte kommunikationen blir självabsorberande. Det innebär att organisa-
tion är så upptagen med att kommunicera till sig själv via extern information att den ex-
terna målgruppen glöms bort eller förutsätts förstå innehållet i kommunikationen (Chri-
stensen, 1997). Christensen (1997, s. 200) definierar autokommunikation som “self-re-
ferential acts of communication that organize a sender around its own perspectives and 
images”. Autokommunikation tillämpas till exempel i årsredovisningar, inom public 
relation, webbplatser eller planerad kommunikation (Christensen, 1997). Christensens 
modell (se figur 1) beskriver feedbackprocessen som en kontextuell förskjutning som 
vänder kommunikationsprocessen i budskap 1 och producerar information som är rele-
vant för sändaren. 

Även medarbetare, som är att betrakta som en intern målgrupp, tolkar informationen, 
vilket påverkar organisationen internt. Som tidigare nämnts menar Christensen (1997) 
att autokommunikation kan tillämpas i andra situationer än marknadssammanhang 
såsom till exempel vid public relations. Externkommunikationen på regementets In-
stagramkonto är en marknadsföring av regementet men klassas också som public rela-
tions, det vill säga relationsskapande aktiviteter med regementets externa publik, varför 
denna modell tillämpas i analysen. Det är dock inte själva meddelandet/buskapet i sig 
som är det viktiga i autokommunikationen utan det är sammanhanget eller kontexten 
som meddelandet förekommer i som är det viktiga (a.a.).  

Autokommunikation används i denna studie för att analysera hur tre externa budskap på 
Instagramkontot @Skaraborgsregemente med avsändare regementet tolkas av medarbe-
tare och då får en utökad betydelse som kan användas i internkommunikationen. Denna 
modell har valts för att den erbjuder en möjlighet att resonera kring medarbetarnas tolk-
ning av inläggen på Instagramkontot och hur de används internt. 

4.3 Treem och Leonardis teori om sociala mediers Affordances 

Treem och Leonardi menar att sociala medier påverkar processerna i internkommunika-
tionen eftersom de understödjer eller möjliggör beteenden som hade varit svåra eller 
omöjliga att uppnå utan de nya tekniska lösningar som sociala medier erbjuder (Treem 
& Leonardi, 2013). Genom att analysera ett stort antal vetenskapliga studier om hur so-
ciala medier används i organisationer har de kommit fram till fyra affordances-kategori-
er; visibility, persistance, editability och association. Treem och Leonardi (2013) menar 
att de fyra kategorierna karakteriserar vad sociala medier leder till för konsekvenser i 
organisationskommunikationen.  
 
För att undvika att en översättning av engelska begrepp till svenska blir missledande 
kan de engelska originaluttrycken användas (Högskolan i Borås, 2017). Med utgångs-
punkt i detta resonemang tillämpas Treem och Leonardis originalvokabulär fortsatt i 
texten. 
 
I den första kategorin, visibility menar Treem och Leonardi (2013) att sociala medier 
möjliggör för användaren att synliggöra sitt beteende, kunskap, inställning och sitt nät-
verk. Detta bidrar till exempel till att underlätta informella samarbeten och kunskaps-
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delning mellan medarbetare, kunskap om medarbetare och ta del av vad andra avdel-
ningar arbetar med. Det stimulerar också till att dela med sig av information internt som 
medarbetarna använder för att orientera sig i organisationen.  
 
Persistance beskrivs som möjligheten att ta del av samma budskap som originalbudska-
pet fast vid ett senare tillfälle. Informationen kan återanvändas, spåras och blir robust i 
den meningen att den är svår att ta bort eller förstöra. Informationen är användbar för 
till exempel nyanställda som slipper ställa basala frågor till kollegor om organisationen. 
Återanvändning av information kan bidra till starkare relationer i en organisation.  
 
Editability handlar om möjligheten att producera och redigera ett budskap innan andra 
tar del av innehållet. Dessutom behöver avsändaren inte ta hänsyn till ickeverbala signa-
ler när sociala medier används. 
 
Med association avser Treem och Leonardi (2013) de etablerade kopplingarna mellan 
individer och mellan individer och innehåll eller mellan en aktör och en presentation. 
Det kan handla om att sociala medier stödjer sociala kontakter, underlättar åtkomst till 
relevant information och underlättar nybildning av sociala kontakter. 

För att påvisa relevansen av de fyra kategorierna har Treem och Leonardi (2013) gjort 
ett tankeexperiment och diskuterat dem i förhållande till tre processer som är av stort 
intresse för forskningen inom organisationskommunikation; socialisation, informations-
delning och maktförhållanden. I sin forskning argumenterar Treem och Leonardi (2013) 
för att forskning kring sociala medier bör göras ur perspektivet vad relationen teknologi 
och kommunikation kan bidra med till organisationsprocessen.  
 
Treem och Leonardis teori om Affordance används i analysen eftersom den ger ett för-
klarande ramverk till vad sociala medier kan bidra med i en organisations interna kom-
munikationsprocesser. Med stöd i Treem och Leonardis teori kan empirin om medarbe-
tarnas användning av informationen på Instagramkontot kopplas till nyttan i organisa-
tionen.  

5 Metod 

Metodkapitlet innehåller en beskrivning av kvalitativ fallstudie som metod och det syn-
sätt som tillämpas i studien. Vidare beskrivs och motiveras urval, genomförande och hur 
empirin har bearbetats. Därefter följer ett avsnitt med metodkritik och diskussion kring 
studiens tillförlitlighet och giltighet. Kapitlet avslutas med ett resonemang kring forsk-
ningsetik.  

5.1 Kvalitativ fallstudie  

Uppsatsen utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket betyder att den on-
tologiska utgångspunkten, synen på verkligheten, är socialt konstruerad (Eksell & The-
lander, 2014). Fokus i uppsatsen ligger på att beskriva hur medarbetarna på regementet 
upplever Instagramkontot och inte på att beskriva en objektiv sanning. Studien inspir-

"14



eras också av ett fenomenologiskt förhållningssätt som innebär att kunskap om världen 
fås genom att prata med människor (Kvale & Brinkmann, 2014). För att få tillgång till 
medarbetarnas kunskap och tankar har studien genomförts som en kvalitativ fallstudie. 
Fallstudie är lämplig att använda då ett specifikt fenomen inom en kontext ska studeras 
och när forskningen har ett holistiskt perspektiv och går på djupet (Pickard, 2013; Yin 
2018), vilket stämmer bra överens med denna studie. Det specifika fenomenet i detta 
fallet är regementets Instagramkonto, vilket är det sociala medium som utskiljer sig från 
de andra sociala medierna på regementet genom att kontot har många följare, innefattar 
all verksamhet på regementet och är ett stafettkonto där alla medarbetare har möjlighet 
att vara ansvariga för innehållet.  
 
Inom kvalitativ forskning är ofta målet med en studie att ge en rik beskrivning av ett 
specifikt fall och inte att sträva efter ett generaliserbart resultat (Pickard, 2013). Denna 
uppsats har inte ambitionen att presentera ett generaliserbart resultat. Dock kan, i en 
övergripande diskussion av uppsatsens resultat, en analytisk generalisering tillämpas. 
Analytisk generalisering innebär att resultatet ställs mot en teoretisk sats (Yin, 2018.)  
 
Det som utmärker den kvalitativa forskningsdesignen är att det inte går att göra en exakt 
plan för studien utan planen måste utvecklas under arbetets gång. Det finns ett antal 
givna steg som forskaren tar i studien men i vilken ordning de ska tas kan bara upp-
täckas genom att genomföra studien (Pickard, 2013). För att veta vilka steg som ska tas 
i denna studie har Pickards tre övergripande faser i fallstudier tillämpats; orientering och 
översikt, datainsamling och feedback från respondenter (Pickard, 2013). 

Att genomföra en fallstudie, menar Yin (2018), är något av det mest utmanande som kan 
göras inom samhällsvetenskapen. Fallstudie är ett utmärkt metodval om forskningsfrå-
gan som ska besvaras består av ett hur eller ett varför, om forskaren har lite eller inget 
inflytande över beteendehändelsen eller det som studeras är en nutida företeelse (a.a). 
Utifrån dessa argument förefaller fallstudie vara en väl passande metod för studien av 
hur medarbetarna använder Instagramkontot eftersom det som studeras är en nutida fö-
reteelse och det som undersöks ska besvara frågorna hur och varför.  

Det är en styrka att bygga resultaten i en fallstudie på flera olika beviskällor och det bi-
drar också till en ökad validitet och trovärdighet (Yin, 2018). De källor som har använts 
i denna studie är styrdokument från Försvarsmakten och Skaraborgs regemente, en dju-
pintervju och tre fokusgruppintervjuer. Att arbeta med intervjuer är en av de viktigaste 
källorna vid tillämpning av fallstudie som metod (Yin, 2018).  
 
Det geografiska avståndet mellan studieobjekt (Skövde) och författare (San Francisco) 
har gjort att samtliga intervjuer genomförts med stöd av synkront videosamtal på platt-
form som tillhandahålls via sociala medier. Arbete med fokusgruppintervju är väldoku-
menterat och finns beskrivet av såväl Yin (2018), Pickard, (2013), Kvale och Brinkman 
(2015) och Eksell och Thelander (2014). Utbudet av dokumentation om fokusgrupp på 
distans finns, men i en mer begränsad omfattning.  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I uppsatsarbetet har ett abduktivt förhållningssätt tillämpats i analysarbetet, vilket bety-
der att teorier kan tillkomma och falla bort under arbetets gång (Eksell & Thelander, 
2014). Abduktion kan används då forskaren i situationer av ovisshet vill förstå eller för-
klara något (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie vill forskaren förstå och förklara 
hur Instagram kan användas vid internkommunikation, vilket inte tidigare beskrivits, 
därför kan ett abduktivt arbetssätt vara passande.  

5.2 Urval 

I studien har ett ändamålsenligt urval tillämpats vilket innebär att forskaren väljer ut re-
spondenter utifrån de frågor som ska besvaras i studien (Pickard, 2013). Initialt valdes 
respondenter ut genom att konstruera fyra kategorier bestående av medarbetare på 
regementet. Alla bedömdes ha någon form av koppling till Instagramkontot och kun-
skaper i ämnet som kunde bidra till studien. De fyra kategorierna växte fram efter en 
mailkonversation med kommunikationschefen. Anledningen till att det blev fyra kate-
gorier var att jag bedömde att dessa fyra kategorier var intressanta att studera och jäm-
föra med varandra eftersom de troligtvis hade lite olika erfarenheter av Instagramkontot. 
De fyra kategorierna är: medarbetare som ansvarat för kontot (fokusgrupp A), chefer 
som ansvarat för kontot (fokusgrupp B), medarbetare som inte ansvarat för kontot men 
som är följare (fokusgrupp C) och slutligen medarbetare som inte följer kontot men som 
ändå har en uppfattning om innehållet via andrahandsinformation (fokusgrupp D).  
Genom kategorikonstruktionen fanns en förberedelse för en jämförelse av svar utifrån 
fokusgruppernas koppling till Instagramkontot. Under bearbetningen av datan valdes 
denna möjlighet bort då beskrivning av fokusgruppens kopplingar till Instagramkontot 
skulle kunna riskera att respondenternas identiteter röjdes se 4.3.4. I analysarbetet be-
traktas därför alla respondenter i fokusgrupperna som medarbetare utan att deras kop-
pling till kontot beskrivs. Urvalet av respondenter påverkas också av att respondenten 
skulle ha möjlighet att delta i en fokusgrupp förlagd till Skövde vid en specifik tidpunkt. 
Antalet medarbetare som har kunnat delta i urvalet till studien begränsades av kravet att 
ta ut intjänad övertid, vilket sammanföll med tiden för fokusgrupperna. Det är möjligt 
att dessa begränsningar har påverkat möjligheten för medarbetarna att delta i studien.  

5.3 Genomförandets olika steg 

Studien har genomförts i flera steg. Den inleddes med en intervju med kommunikation-
schefen på regementet, sedan formulerades inbjudan till respondenterna och underlag 
till fokusgruppintervjuerna konstruerades. Forskaren har under studien tagit del av och 
analyserat styrdokument från regementet. Fokusgruppintervjuerna hölls enligt ett struk-
turerat schema. Samtliga intervjuer transkriberades i anslutning till intervjutillfället. När 
all empiri var sammanställd påbörjades bearbetning av insamlad data. De olika stegen 
beskrivs mer ingående under respektive rubrik.  

5.3.1 Intervju med kommunikationschef 
Initialt genomfördes en semistrukturerad videointervju med kommunikationschefen. 
Detta för att få en bild av hur regementet arbetar med Instagramkontot, bakgrunden till 
detsamma och strategierna. Under intervjun följdes en intervjuguide Bilaga 1.  
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Intervjun med kommunikationschefen genomfördes den 20 november och tog 60 minu-
ter. Den var av formatet videointervju och en ljudinspelning gjordes och transkribera-
des. För videointervjun användes Messengers videofunktion. Kvale och Brinkmann 
(2014) beskriver transkriberingen av en intervju som att ändra från en form till en annan 
och då förloras visst innehåll under transformeringen. Detaljer som försvinner kan vara 
tonfall, kroppsspråk, ironi och gester. Samtliga transkriberingar i studien har gjorts ge-
nom att fånga sammanhangen som diskuterades, det betyder att transkriptionerna inte är 
ordagrant gjorda. En kopia av intervjuutskriften skickades till kommunikationschefen 
för genomläsning och godkännande, så gjordes även med ett slutkorrektur av magis-
teruppsatsen. Att låta deltagare läsa och korrigera rapporten innan inlämning bidrar till 
att öka kvalitet på studien och är ett sätt att säkra validiteten (Yin, 2018). 

5.3.2 Styrdokument 

Olika typer av styrdokument har på förfrågan tillhandahållits via e-post av kommunika-
tionschefen. De styrdokument som delats har varit i form av strategier och handböcker 
och finns återgivna i resultatdelen. Dokumenten har bidragit till förståelse för hur rege-
mentet förhåller sig till användning av sociala medier, vilka strategier som tillämpas i 
kommunikationsarbetet och hur arbetet med kommunikation är organiserat inom För-
svarsmakten. De har också varit ett stöd vid framtagande av intervjuunderlag. 

5.3.3 Fokusgruppintervju - förarbete och genomförande  

Att arbeta med fokusgrupper ger forskaren tillgång till ett stort utbud av uppfattningar, 
känslor och attityder från respondenterna (Pickard, 2013). Formatet har också visat sig 
vara framgångsrikt när det handlar om att nå fram till djup data från en stor grupp re-
spondenter (a.a.). Att få fram spontana uppfattningar om användningen av Instagram-
kontot i kombination med djup data och olika synpunkter från en grupp var faktorer 
som var avgörande vid valet av intervjumetod. Målet med fokusgruppen är enligt Kvale 
och Brinkmann (2014) att få fram olika synpunkter från deltagarna och samförstånd är 
inget som eftersträvas. Vidare menar de att denna typ av intervjuer fungerar bra om må-
let är att få fram spontana, expressiva och emotionella uppfattningar. Samförstånd har 
inte eftersträvats vid intervjuerna i studien utan respondenterna har varit fria att uttrycka 
sina egna spontana uppfattningar. Den gruppdynamik som uppstår i fokusgruppen kan 
vara till hjälp då medlemmarna diskuterar ett ämne som de inte är vana att prata om och 
tillsammans hjälps de åt att sätta ord på sina tankar (Eksell & Thelander, 2014). En vik-
tig aspekt kring fokusgruppintervjuer är det kollektiva bildandet av uttalanden och de-
landet av erfarenheter, genom detta kan förståelse möjliggöras (Dahlin-Ivanoff, 2015). 
Studien utgick från att deltagarna inte till vardags analyserar de Instagraminlägg som de 
tar del av och hoppades att dynamiken i fokusgruppen skulle göra att deltagarna kunde 
känna sig trygga och kunde hitta stöd i den gemensamma diskussionen vilket också blev 
fallet. Att befinna sig i känd miljö kan bidra till att respondenten upplever trygghet i in-
tervjusituationen (Pickard, 2013). Av denna anledning träffades respektive fokusgrupp i 
ett konferensrum på regementet.  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Att intervjua personer som känner varandra kan vara en fördel då tid inte behöver an-
vändas för att deltagarna i fokusgruppen ska bekanta sig med varandra (Denscombe, 
2009). Kännedomen kan bidra till att diskussionen enklare flyter på (a.a.). Då intervju-
erna endast genomfördes med medarbetare som arbetar på regementets anläggning i 
Skövde förekom det att respondenterna i fokusgruppen kände varandra sedan tidigare-
Detta kan ha bidragit till det öppna och tillåtande kommunikationsklimatet som fanns i 
samtliga fokusgrupper. Medarbetarna delade frikostigt med sig av sina reflektioner un-
der intervjun. Gustafsson (2014) menar tvärtemot Denscombe (2009) att fokusgrupper 
inte ska sättas samman med respondenter som känner varandra eftersom de kan ta delad 
kunskap för given och på så sätt avstå från att ta upp vad de uppfattar som självklarhe-
ter. Risk finns då att viktig information och kunskap förblir outtalad. Väl medveten om 
båda perspektiven har jag utgått ifrån att det är en fördel om respondenterna är bekanta 
eftersom intervjun snabbt kan få ett flyt. För att minska risken att respondenterna tar 
viss information som självklar har följdfrågor ställts för att få fram så mycket relevant 
information som möjligt. Trots vidtagna åtgärder är det möjligt att information som 
hade kunnat bidra till studien förblev outtalad. 
 
Vid distansintervju finns risk att forskaren tappar information i form av gester och ton-
fall hos respondenterna (Pickard, 2013). För att säkerställa att så lite som möjligt av 
denna kommunikation försvann på grund av teknikproblem hade tekniken provkörts vid 
ett flertal tillfällen. Samtliga videointervjuer genomfördes utan teknikproblem.  
 
Under intervjun följdes en intervjuguide Bilaga 3. Någon förlaga på fokusgruppintervju 
som är utformad som i denna studie har inte hittats, men det finns exempel på att fokus-
grupp använts vid studier i strategisk kommunikation (Molleda & Jain, 2013). 

Konstruktion av underlag till fokusgruppintervju 
För att få igång diskussionen i en fokusgrupp kan olika typer av stimuli användas (Ek-
sell & Thelander, 2014). Det stimuli som använts i studien är tre inlägg (bild och text) 
från Instagramkontot som deltagarna i gruppen ombads prata om och ge sin tolkning av, 
se Bilaga 3. Yin (2018) menar att vid en fallstudie ska data samlas in från två eller fler 
olika källor. Utifrån denna kunskap togs beslut om att tolka tre inlägg. Tre tolkningar 
passade avsatt tid för intervjun och om en av tolkningarna av någon anledning inte gick 
att använda eller misslyckades fanns fortfarande tillräckligt med empiri kvar för analys. 
 
Inläggen var utskrivna papperskopior som kommunikationschefen placerat på konfe-
rensbordet i det rum fokusgruppen befann sig. Inläggen valdes ut genom att via pro-
gramvaran Instapic, som ger en överblick på bildinnehållet på ett Instagramkonto, välja 
ut tre bilder som kunde fungera som diskussionsunderlag. Kriteriet för bildserien som 
valdes ut var att de skulle representera olika delar av regementets verksamhet och både 
representera bilder som fått många eller få kommentarer och gillamarkeringar. Dess-
utom skulle innehållet i inlägget fungera som ett stimuli för en diskussion i fokusgrupp. 
Valet föll på inlägg A från den 24 september 2017, en bild från den stora Försvarsmakt-
sövningen Aurora17 med 2282 gillamarkeringar och 46 kommentarer. Inlägg B var från 
den 19 april 2017 och var en bild på statsministern vid ett studiebesök på Gotland med 
tillhörande stridsvagnstur, 1078 gillamarkeringar och 15 kommentarer. Inlägg C var från 
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7 oktober 2016 och bestod av en bild på soldater som sover i ett vindskydd, 879 gilla-
markeringar och 15 kommentarer. I intervjuunderlaget har bara inlägget med bild och 
text samt antal gillamarkeringar och antal kommentarer visats för respondenterna.  
Alla kommentarer till inläggen har varit maskade eftersom fokus har varit att tolka och 
diskutera grundinlägget som gjorts av ansvarig för kontot. Att tolka ett isolerat budskap 
har också underlättat vid tillämpningen av modellen för autokommunikation i analysen. 

Genomförande av fokusgruppintervjuer 
Tolv medarbetare har deltagit i fokusgruppintervjuerna. Urval av deltagare har skett 
utifrån att fyra fokusgrupper skulle fyllas med fyra till fem deltagare i varje grupp. An-
talet deltagare i grupperna byggde på forskarens tidigare erfarenhet av hur många delta-
gare som ryms runt en läsplatta vid en videointervju. Kommunikationsavdelningen 
skickade ut inbjudan till medarbetarna samt informera om studien. Avdelningen har 
också varit behjälplig med att ta emot intresseanmälningar och placera in respondenter-
na i fokusgrupperna utifrån deras koppling till kontot se 4.2. Att deltagarantalet blev 12 
personer är en konsekvens utifrån anmält intresse.  
 
Sammanlagt har tre av fyra planerade fokusgruppintervjuer genomförts. Fokusgrupp D 
fick ställas in på grund av svårighet att finna deltagare till denna kategori. Detta tros inte 
påverka resultatet nämnvärt eftersom tre fokusgrupper kunde genomföras och efter den 
tredje intervjun upplevdes empirin som mättad. Yin (2018) menar att det inte finns nå-
gon tydlig gräns för hur mycket empiri som bör samlas in, men när material från två 
eller fler olika källor visar på samma resultat så kan det räcka. Inför fokusgrupp A läm-
nades två återbud på grund av sjukdom varpå denna fokusgrupp med chefer till slut bara 
bestod av två respondenter. Beslut fattades om att genomföra fokusgruppintervjun trots 
bortfallet och att i samband med det inträffade stryka möjligheten till en separat fokus-
grupp för chefer och istället betrakta dessa respondenter som medarbetare. Trots sin 
chefstitel kan båda respondenterna också betraktas som medarbetare eftersom de har 
högre chef ovanför sig i organisationshierarkin. Ännu en anledning till studiens avgrän-
sning till medarbetare var möjligheten till anonymisering av chefernas svar eftersom de 
hade varit alltför lätta att identifiera om det bara varit två i en fokusgrupp.  
Fokusgruppernas storlek har begränsats av att intervjuerna genomförts på distans, med 
videoteknik. Tillgänglig teknik på regementet har varit läsplatta med Messengers video-
funktion installerad. Erfarenheter från videosamtal med regementet under våren 2017 
har visat att maximalt antal personer kring läsplattan är fyra till fem, vilket gör att alla 
syns och rösterna tas upp av mikrofonen. Denna erfarenhet har tillämpats vid genom-
förandet av fokusgrupperna. Vanligtvis består en fokusgrupp av sex till tio personer 
(Kvale & Brinkmann, 2014) men ibland kan grupperna av praktiska skäl bestå av färre 
deltagare. I småskalig forskning används ofta tre till fyra deltagare (Denscombe, 2009). 
Yin (2018) menar att om studien vill ha empiri från en stor grupp respondenter ska inte 
fokusgruppen göras större utan istället delas upp i flera små fokusgrupper. I denna 
studie har det varit praktiskt att arbeta med mindre fokusgrupper utifrån de tekniska be-
gränsningarna. Vid en fokusgrupp kan respondenterna påverkas av varandras åsikter i 
intervjun och så också av intervjuarens (Yin, 2018). Vid ett tillfälle var det uppenbart att 
en respondent använde begrepp som jag nämnt tidigare i diskussionen varför hens svar 
uppfattades som färgat. För att minska min påverkan på studien valdes detta svar bort i 
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resultatet. Enligt Yin (2018) går det inte att helt försäkra sig från att forskaren påverkar 
respondenten. Att som forskare vara reflexiv och medveten om detta problem ökar 
kvaliteten på en fallstudie.  

Gustafsson (2014) menar att gruppdynamiska effekter såsom groupthink  kan påverka 1

respondenternas svar och bidra till ämnen inte tas upp. I fokusgruppintervjuerna bidrog 
samtliga respondenter till samtalen. Endast en av respondenterna uppfattades som 
tystlåten. Om detta var en följd av gruppdynamiken eller bara respondentens person-
lighet går inte att avgöra. För att inkludera samtliga deltagare i diskussionen och förty-
dliga svar ställdes riktade följdfrågor till respondenterna. Det finns också en inbyggt 
maktsymmetri i intervjusituationerna mellan intervjuare och respondent som kan påver-
ka hur mycket information en respondent vill dela med sig av (Kvale & Brinkmann, 
2014). Wilkinson (1999) menar att när fokusgrupp används som metod jämnas maktbal-
ansen ut något mellan respondenter och forskare. Även om en intervjusituation upplevs 
som personlig och givande kan en intervjusituation aldrig, enligt Kvale och Brinkmann 
(2014), betraktas som en öppen och fri dialog. Det finns alltid detaljer som inte respon-
denten tar upp eller vill berätta om. Utifrån detta resonemang finns det troligtvis infor-
mation som respondenterna av olika skäl utelämnat i intervjusituationerna trots att kli-
matet uppfattats som öppet. 

Enligt Yin (2018) bör särskild försiktighet vidtas när intervjuer genomförs via sociala 
medier. Forskaren bör säkerställa att det är respondenterna som deltar i intervjun och 
inte någon som befinner sig i samma rum och påverkar respondenten (a.a). I denna 
studie har respondenternas identitet säkerställts genom att det tydligt framgår i videoint-
ervjun att det är de som syns på skärmen som svarar på frågorna.Videointervjuns ljud 
spelades in och transkriberades i direkt anslutning till intervjutillfället. Fokusgruppin-
tervjuerna genomfördes mellan den 23 november och den 7 december och tog cirka 60 
minuter Bilaga 2. Transkribering har genomförts på samma sätt som vid intervjun med 
kommunikationschefen.  

5.3.4 Bearbetning av empiri 

Studien har samlat in data från tre olika källor; intervjun med kommunikationschefen, 
styrdokumenten och fokusgrupperna. Vid bearbetningen av det empiriska materialet 
från har den analytiska abstraktionsstegen som refereras till i Eksell och Thelander 
(2014) tillämpats. De tre stegen innefattar steg 1) summera och förpacka empirin, steg 
2) återförpassa och agregera empirin och steg 3) utveckla ett förklarande ramverk (Ek-
sell & Thelander, 2014). 

Det första steget, summera och förpacka empirin, har inneburit att intervjuerna är tran-
skriberade i anslutning till intervjutillfället. Transkriberingen är gjord för att ge en över-
blick av empirin. I bearbetningen av styrdokumenten har detta steg inneburit att doku-
menten lästs igenom och noteringar gjorts i marginalen.  
 

 Groupthink kan inträffa i en grupp då medlemmarnas vilja att uppnå enighet är större än viljan av att ha ett kritiskt förhållningssätt 1

till sina idéer. 
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Sedan har kodning av materialet inletts. Kodning kan enligt Eksell och Thelander 
(2014) göras på olika sätt och numera är det vanligt att kombinera ett deduktivt förhåll-
ningssätt med ett induktivt. Detta förhållningssätt ger möjlighet att pendla mellan empiri 
och teori i sökandet av kodkategorier (Eksell & Thelander, 2014). Kombinationen av 
förhållningssätten kallas för abduktivt vilket tillämpas i denna studie.  

Bearbetning av empiri - fokusgruppintervjuerna  
Empirin från fokusgruppintervjuerna är bearbetad i två olika omgångar. I den första 
omgången bearbetades materialet utifrån hur medarbetarna tolkar Instagraminläggen 
och här söktes efter mönster i tolkningarna och kopplingar till autokommunikation. Re-
dan efter första genomläsningen kunde vissa mönster och nyckelord skönjas i det empi-
riska materialet. Det kunde till exempel röra sig om återkommande beskrivningar av hur 
ett Instagraminlägg tolkades eller diskussion om uniformsreglementet, utifrån hur med-
arbetare var klädda i de tolkade inläggen. I detta steg läggs ett stort fokus på texten och 
det som uttrycks i den och det markeras olika teman, mönster och kategorier i empirin 
med utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor (Eksell & Thelander, 2014).  
 
Nästa steg handlar om att återföra och aggregera empirin. I denna fas handlar det om att 
synliggöra olika teman och trender i empirin och hitta relationer i materialet (Eksell & 
Thelander, 2014). I detta moment överfördes de manuella markeringarna till digital 
form för att sedan sammanföras till kategorier under respektive Instagraminlägg. På så 
vis fördjupades tolkningen av materialet. I det tredje och sista steget kopplades de olika 
tolkningskategorierna som till exempel humor, personkännedom och symboler och ritu-
aler till autokommunikation och olika exempel lyftes fram för att visa att modellen 
tillämpas inom kommunikationen hos regementet. I detta steg handlar det om att under-
söka förslag för att skapa ett förklarande ramverk (Eksell & Thelander, 2014).  

Vid den andra omgången bearbetades empirin från utgångspunkten av hur medarbetarna 
använder Instagramkontot och varför sociala medier kan användas vid interninforma-
tion. Arbetet genomfördes genom att precis som i första omgången följa stegen i trap-
pan. Steg 1 och 2 genomfördes med in-vivokoder, det vill säga kodkategorier arbetades 
fram utifrån empirin. Ett mönster av användningsområden växte fram. Dessa använd-
ningsområden kopplades sedan i steg 3 samman med Treem och Leonardis (2016) teori 
om Affordance, hur sociala medier påverkar organisationskommunikationen. Genom 
detta analysverktyg framträdde förklaringar till hur Instagramkontot används och hur 
det kan bidra till internkommunikationen.  
 
Bearbetning av empirin - styrdokument och intervju kommunikationschef 
I bearbetningen av empirin från intervjun med kommunikationschefen har jag utgått 
från de två forskningsfrågorna; hur använder medarbetarna informationen på sociala 
medier i sitt arbete samt varför kan sociala medier användas för interninformation och 
sökt efter kopplingar till dem. Forskningsrågan om tolkning av informationen får svar i 
empirin från fokusgrupperna varpå den inte var aktuell i denna bearbetning. Inlednings-
vis nämndes att intervjun med kommunikationschefen transkriberats vilket kan kopplas 
till steg 1 i den analytiska abstraktionsstegen (Eksell & Thelander, 2014). Efter det läs-
tes transkriptionen igenom och avsnitt som kunde kopplas till de två forskningsfrågorna 
markerades. I steg 2 sammanfördes dessa avsnitt till ett gemensamt dokument för att 
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slutligen i steg 3 kopplas till tidigare forskning och teoridel i denna uppsats. Bearbet-
ningen av styrdokumentet har gjorts på samma sätt men med den skillnaden att momen-
tet med transkribering inte varit relevant samt att utgångspunkten varit frågan om varför 
sociala medier kan användas i internkommunikationen.  

5.4 Metodkritik, tillförlitlighet och giltighet 
 
Det är viktigt att bedöma hur trovärdigt materialet som utgör empirin i en studie är.  
Att ha ett resonemang kring studiens syfte i relation till undersökta frågeställningar, ur-
val och metod är en viktig del av studiens validitet och reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 
2014). Begreppen validitet och reliabilitet används oftast i positivistiska studier och i 
kvalitativa sammanhang benämns de istället tillförlitlighet och giltighet (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Tillförlitligheten i en studie kan diskuteras utifrån resonemanget om 
studien kan genomföras av andra forskare vid annan tidpunkt och nå samma resultat 
(Kvale & Brinkmann, 2014). I detta fallet är det troligt att studien inte går att genomföra 
med exakt samma deltagare i fokusgrupperna eftersom rörligheten på medarbetarna 
inom Försvarsmakten är stor och det kan vara svårt att samla deltagarna vid en specifik 
tidpunkt. Resultatet representerar de respondenter som deltog i studien och bygger på 
deras subjektiva uppfattningar. Med andra deltagare och forskare i studien skulle tro-
ligtvis andra tolkningar göras och erfarenheter utifrån deras perspektiv tas upp.  
 
Enligt Yin (2018) att det sällan som en fallstudie reproduceras men oaktat det bör forsk-
ningsprocessen vara noga dokumenterad. För att säkra tillförlitligheten i bland annat 
datainsamling i denna studie har Yins (2018) fyra principer för att eftersträva en hög 
kvalitet på empirin tillämpats. Den första principen handlar om att använda flera olika 
källor för empirin. Detta har tillämpats genom att använda olika källor såsom tre fokus-
gruppintervjuer, en djupintervju och inläsning av styrdokument. Vidare ska en databas 
användas för att strukturera och sortera forskningsmaterialet. Denna princip har tillgo-
dosetts genom att sortera allt material i en mappstruktur på forskarens lokala hårddisk. 
Yins (a.a) tredje princip handlar om att uppehålla en kedja av bevis vilket har tillgodo-
setts genom att i bearbetningen av materialet söka sammanhang och uttalanden som ta-
gits upp av flera respondenter vid de tre fokusgruppintervjuerna. Det fjärde kriteriet 
handlar om att vara vaksam vid användning av data från sociala medier. Vid användning 
av sociala medier har källorna kontrollerats för att säkerställa att informationen är tro-
värdig. 
 
Enligt Pickard (2013) är det omöjligt att helt undvika forskarens subjektivitet i fallstudi-
en men genom att vara medveten om den under hela forskningsprocessen kan den mi-
nimeras. Under hela arbetet har det funnits en medvetenhet om forskarens påverkan på 
studien och genom sättet att ställa frågor, tilltal till respondenterna eller hur empirin be-
arbetats hoppas jag minska min påverkan på resultatet.  
 
Giltighet handlar om studiens metod undersöker det den avses undersöka (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Ett alternativ till att arbeta med fokusgruppintervjuer i denna studie 
hade varit att istället genomföra ett antal individuella djupintervjuer. Det hade minskat 
risken för att respondenterna färgat varandras svar men inte gett möjlighet till den dis-
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kussion och dynamik som uppstod i fokusgrupperna och som berikade empirin. Kanske 
hade djupintervjuer varit enklare att genomföra än att moderera fokusgrupper. Ett annat 
alternativ hade varit att basera studien på en enkät och gått ut till samtliga anställda för 
att få ett bredare svarsunderlag. Giltigheten ska genomsyra hela forskningsprocessen 
och inte vara något som genomförs vid slutet av densamma. Yin (2018) delar upp gil-
tigheten i konstruktionsgiltighet, intern giltighet och extern giltighet. För att uppnå en 
hög giltighet på konstruktionen bör Yins fyra principerna för datainsamling, som nämnts 
ovan i 4.4 följas. Dessa principer kan anses följda i studien.  

Begreppet intern giltighet menar Yin uppnås om studien under den analytiska fasen 
tillämpar fyra olika metoder som är: söka mönster i forskningsmaterialet, bygga förkla-
ringar, ta upp motståndarsidans argument och använda logiska modeller. Genom att 
tillämpa den analytiska abstraktionsstegen har mönster sökts och förklaringar växt fram. 
Motståndarsidans argument tas kontinuerligt upp i analysdelen och logiska modeller har 
växt fram under analys och presenteras i resultat och diskussion. Intern giltighet utifrån 
Yins taktiker kan anses uppnått.  

Extern validitet handlar om möjligheten att generalisera studiens resultat. Fallstudier 
inom samhällsvetenskapen har ofta kritiserats för att till exempel inte gå att generalisera 
från ett enskilt fall, eller bara är användbara då hypoteser ska bildas eller att studierna är 
snedvridna till fördel för verifiering (Kvale & Brinkmann, 2014; Eksell & Thelander, 
2014). Men enligt Yin (2018) finns det fler sätt att se på den frågan. Yin (2018) menar 
att det i vissa fall kan finnas möjligheter att dra insiktsfulla och generella slutsatser från 
en fallstudie genom att göra en analytisk generalisering. Det innebär att forskaren gene-
raliserar resultatet från studien mot en bredare teori (Yin 2018). 

5.5 Forskningsetik 
 
Kvale och Brinkmann (2014) redovisar fyra områden om forskningsetik som de anser är 
viktiga. De fyra områdena, som är samma som Vetenskapsrådet (2017) framhåller är: 
informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Informerat 
samtycke innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) att respondenterna bland annat 
informeras om syftet med studien och upplägg på densamma. Det handlar också om att 
respondenten ska känna till att hen deltar frivilligt i intervjun och närsomhelst är fri att 
avbryta eller avstå från fortsatt deltagande. Vidare bör konfidentialitet behandlas och 
hur materialet kommer att publiceras. Vad avser konfidentialitet innebär det oftast att 
data som bidrar till att identifiera deltagarna i studien inte publiceras (Kvale & 
Brinkmann, 2014). För att möta kravet om informerat samtycke har varje intervju i stu-
dien inletts med en kort genomgång av innebörden av begreppet samt studiens syfte. 
Alla respondenter har informerats om att deltagandet är frivilligt och att de kan dra sig 
ur samtalet när de vill. Under analysarbetet har beslut fattats om att ta bort bokstavs-
benämningarna på fokusgrupperna i resultat och analysdel för att minska risken för att 
respondenternas identitet röjs för läsaren. Dessutom fusionerades respondentgruppen 
chefer med respondentgruppen medarbetare under studiens intervjudel eftersom bortfal-
let i chefsgruppen gjorde att respondenterna i denna grupp med enkelhet hade kunnat 
identifieras. Detta möjliggjorde att empirin från denna fokusgruppintervju kunde an-
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vändas i analys och resultat.  
 
Inom forskningen gäller det att hela tiden väga forskningskravet mot skyddet för indivi-
den som deltar i studien (Pickard, 2013). En enkel måttstock är att forskaren ska sätta 
sig in i deltagarens roll och fundera över om hur det varit om hen varit deltagare i studi-
en och hur hen hade velat bli behandlad då (Pickard, 2013). Denna måttstock har 
tillämpats under hela arbetet med uppsatsen. Den är framförallt påtaglig i det beslut som 
fattades i att sammanföra de olika respondentgrupperna till en och samma i resultatre-
dovisningen för att minimera risken att avslöja respondenternas identiteter för läsaren.  
Den avgörande faktor som styr forskarens inre kompass är enligt Kvale och Brinkmann 
(2014) forskarens personliga integritet. Särskilt viktig är riktningen på kompassen vid 
kvalitativ intervjuforskning eftersom den genomförs tätt inpå respondenterna. En grun-
dregel inom forskning är att alla forskare ska vara öppna med och redovisa eventuella 
bindningar till det studerade objektet när resultatet av studien presenteras (Vetenskap-
srådet, 2017). Därför vill jag vara tydlig med min koppling till Skaraborgs regemente 
och att jag haft kommunikationschefen som chef samt att några av respondenterna varit 
tidigare arbetskamrater. Under åren 2010-2011 arbetade jag på regementet och har 
således en förförståelse för organisationen samt personliga kontakter i form av tidigare 
arbetskamrater. Med vetskap om min bakgrund i organisationen är det troligt att min 
kunskap färgar min studie och bidrar till att slutsater dras som inte annars hade kunnat 
dras om forskaren varit oinsatt. Jag har strävat efter att ha ett så professionellt förhåll-
ningssätt till regementet som möjligt i uppsatsarbete vilket har visat sig i sättet att agera 
och tilltala de inblandade samt att hålla en tydlig struktur i intervjusituationerna.  
 
Det är också viktigt för trovärdigheten att forskaren inte undanhåller ny kunskap eller 
fördröjer en publikation (Vetenskapsrådet, 2017). Anledningen till att forskningsfrågan 
om kommunikationsklimat har strukits från studien, handlar inte om att undanhålla nya 
fynd eller att regementet motsatt sig publicering av resultat. Det handlar om min insikt 
att avgränsa studien till ett mer hanterbart och rimligt omfång. Avslutningsvis är studien 
initierad på mitt initiativ och är inte ett utredningsuppdrag från Skaraborgs regemente. 

6 Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs för resultat och analys av empirin från intervjun med kommuni-
kationschefen och styrdokumenten. Dessutom presenteras empirin från de tre fokus-
gruppintervjuerna där resultatet har analyserats med stöd av tidigare forskning i kapitel 
3 samt teoriavsnittet i kapitel 4. Då personliga tolkningar förekommer i kapitlet framgår 
det vid respektive tillfälle. Kapitlet är fördelat på följande avsnitt: Intervju med kom-
munikationschefen, Styrdokumenten, Beskrivning av fokusgrupperna, Medarbetarns 
tolkning av informationen på Instagramkontot och Medarbetarns användning av infor-
mationen på Instagramkontot. 

6.1 Intervju med kommunikationschefen 

I detta avsnitt redovisas de delar från transkriptionen med kommunikationschefen som 
jag i analysen kopplat till de två forskningsfrågorna om hur medarbetarna använder in-
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formationen på sociala medier och varför sociala medier kan användas för internkom-
munikation.  
 
Kommunikationschefen har lagt märke till att medarbetare tycker om att få en inblick i 
vad kollegorna gör på jobbet. De använder informationen på kontot för att skaffa sig 
personkännedom. De använder också kontot för att dela med sig av information från sin 
egen verksamhet. Viljan att dela med sig av sin arbetsvardag är stor bland medarbetarna. 

 De gillar att följa de andra medarbetarna på regementet som de inte har så mycket koll på vad de  
 gör och sedan vill de ju berätta också. Då började vi märka att de tyckte om att berätta om sin  
 funktion. Det som vi hade tänkt oss, lite förbandsanda, blev kanske lite mer än vad man hade  
 tänkt sig eller förutsåg. (Intervju med kommunikationschefen) 
 
Informationen på Instagramkontot används i stor utsträckning av medarbetarna för att 
skapa en vi-känsla, en så kallad förbandsanda, vilket framkommer vid upprepade tillfäl-
len under intervjun. “Genom responsen från medarbetare förstod jag att förbandsandan 
var starkare än man trodde den skulle vara.” (Intervju med kommunikationschefen) 
 
Arbetet med Instagramkontot skapar ett stort engagemang bland medarbetarna på rege-
mentet. Engagemanget kan handla om att medarbetarna diskuterar hur de ska formulera 
sig på kontot, visa upp sin verksamhet och representera regementet.  
  
 Det är riktigt häftigt att se hur en grupp är involverad i vad de ska visa. Det berättade den f.d. 
 regementschefen när han var ute och skulle besöka ett av kompanierna på skjutövning. På  
 kvällen när han klev in för att vara med på genomgången av dagen sa de att nu får du vänta lite  
 chefen. Vi har våran blogg och våran Facebook och så har vi Instagram den här veckan också. Så 
 vi måste få ut lite bilder här nu. 

Kommunikationschefen beskriver att kontot blir ett sätt att arbeta med medarbetargene-
rerad information. Att låta medarbetarna representera och vara ambassadörer för verk-
samheten kan stärka bilden av att det inte bara är informationsavdelningen som får pub-
licera information om verksamheten.  

 Jag tror att folk gillar att bidra. Det är inte bara vi på info som tvättar och lägger ut. Man får  
 vara med och bestämma och bidra lite. Det finns ju de som lever med bilden av att det är vi 
 informatörer som bestämmer allt som går ut. Har man den inställningen är det väldigt skönt att  
 ha den här kanalen där vi kan säga var med och bestäm själv då. (Intervju med kommunikations- 
 chefen).  
 
Att arbeta med Instagramkontot på det sätt som regementet gör ger medarbetarna en 
möjlighet att komma till tals vilket leder till att informationen som publiceras upplevs 
som trovärdig.  

 Vi var bland de första ut. Han på infostaben, som var ansvarig för utveckling av sociala medier,  
 var lyrisk över vårt konto. Han sa att det var exakt så man ska göra och låta medarbetarna få sin  
 röst hörd. Det blir trovärdigt. (Intervju med kommunikationschefen). 

6.1.2 Analys 
Medarbetarna använder informationen på kontot för att få personalkännedom och för att 
bygga vi-anda och förbandsanda. De använder också kontot för att dela med sig av in-
formation från sin verksamhet. Detta knyter ann till forskningsfrågan om hur medarbe-
tarna använder kontot. Arbetet med kontot skapar engagemang bland medarbetarna och 

"25



ger dem en möjlighet att uttrycka sig och representera regementet. Den information som 
publiceras av medarbetarna på Instagramkontot upplevs som trovärdig. Att arbetet med 
kontot skapar engagemang skulle kunna tolkas som en anledning till varför sociala me-
dier kan användas vid internkommunikation. Young och Hinsley (2014) menar att socia-
la medier har egenskaper som bidrar till samarbete och medarbetargenererat material 
vilket i förlängningen kan bidra till ökad kvalitet på kommunikationen och utveckling 
av organisationens kultur.  
    
6.2 Styrdokumenten  
 
I detta avsnitt redovisas de kopplingar till sociala medier och internkommunikation som 
jag hittat i de styrdokument som analyserats. Följande styrdokument har analyserats: 
Direktiv för Försvarsmaktens strategiska kommunikation (Försvarsmakten, 2016a), 
Försvarsmaktens riktlinjer för sociala medier (Försvarsmakten, 2011), Kommunikation-
splan - Vi är P4 (Försvarsmakten, 2017f), Kommunikationsplan P4 krigsförband 
(Försvarsmakten, 2017g) och Bilaga X Kommunikationstjänst (Försvarsmakten, 
2017h). 

Vid genomläsning av styrdokumenten var det endast i två av skrifterna, Försvarsmak-
tens riktlinjer för sociala medier (Försvarsmakten, 2011) och Kommunikationsplan för 
P4 krigsförband (Försvarsmakten, 2017g) som sociala medier nämndes som möjliga 
kanaler för internkommunikation. Dock i mycket vaga ordalag. I Kommunikationsplan 
för P4 krigsförband (Försvarsmakten, 2017g) beskrivs under rubriken målgrupp P4-
anställda vilken strategi som ska användas för att nå medarbetarna. Här nämns intranät, 
informationsblad, personalinformation och digitala kanaler som möjliga alternativ för 
internkommunikationen. Försvarsmaktens riktlinjer för sociala medier (Försvarsmakten, 
2011) behandlar bara slutna sociala medier som ger möjlighet till delaktighet och kun-
skapsdelning internt. I genomläsningen av styrdokumenten har jag inte funnit någon 
tydlig beskrivning eller tydligt uttalad strategi om hur sociala medier i allmänhet eller 
Instagram synnerhet kan användas vid internkommunikation. Svaret på frågan om var-
för sociala medier kan användas vid internkommunikation går inte att finna här.  

6.3 Beskrivning av fokusgrupperna   
 
Sammanlagt ingick tolv medarbetare uppdelade på tre fokusgrupper i studien. Av de 
tolv respondenterna var fyra kvinnor och åtta män. Fyra respondenter representerade 
soldatnivån, sex representerade olika delar i stabsorganisationen och två av responden-
terna var chefer på regementet som rapporterar direkt till regementschefen. Sju av re-
spondenterna hade ansvarat för kontot under en period som varierade från att vara an-
svarig under ett event och upp till en vecka. Fem av respondenterna hade inte ansvarat 
för kontot ännu men följde kontot.  

6.4 Medarbetarnas tolkning av informationen 

Samtliga fokusgrupper tolkade tre inlägg med text och bild hämtade från flödet på 
@Skaraborgsregemente Bilaga 3. De tre inläggen benämns A, B och C, vilket följer 
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strukturen i underlaget som fokusgrupperna använde vid intervjun. I sammanställningen 
har samtliga tre fokusgruppers tolkningar lagts ihop till en gemensam tolkning under 
respektive inlägg. Den gemensamma tolkningen består av ett referat från transkriptio-
nerna och har ambitionen att fånga andemeningen i den diskussion som fokusgruppen 
hade vid intervjutillfället. Efter varje sammanställning kopplas tolkningen till ett reso-
nemang med Christensens (1997) modell om autokommunikation samt till tidigare 
forskning. De fetade orden i analysresonemangen representerar de tolkningskategorier 
som vuxit fram under analysen och en sammanställning av dem återfinns i 5.2.7. Samt-
liga tre Instagraminlägg i underlaget till fokusgruppintervjuerna är publicerade med till-
stånd av Skaraborgs regemente.  

6.4.1 Fokusgruppernas tolkning av inlägg A  

Inlägg A består av en bild på en stridsvagn som kört fast i fält. Medarbetarna sitter kvar 
i vagnstornet. Texten till bilden lyder: Ibland blir det inte som man har tänkt sig.  
#aurora17 #skaraborgsregemente  

Fokusgrupperna beskriver inlägget som en rejäl fastkörning under övningen Aurora 17.  
Respondenterna tolkar bilden som en trovärdig vardagsbild från verksamheten. Det är 
en bild som engagerar. Det är en dramatisk bild som kan tolkas som en trafikolycka. En 
av respondenterna uttrycker det som om bilden signalerar ett “kontrollerat fel”. Persona-
len sitter kvar i vagnstornet och väntar på bärgning. De av respondenterna som varit 
med i liknande situationer beskriver processen som följer efter en fastkörning och vad 
som troligtvis händer efter att bilden var tagen. Samtliga fokusgrupper har deltagare 
som varit med vid en liknande situation och de tolkar in mycket mer i bilden än de som 
inte varit med vid liknande situationer. Samtliga grupper kommenterar också och tolkar 
terrängen runt vagnen och hur den genom sin vegetation med vass visar att den är 
olämplig för stridsvagn. En av respondenterna fanns i området under fastkörningen och 
kunde tolka ytterligare detaljer. Hen beskrev att det uppstod en syndabocksdiskussion 
efter att bilden publicerats kring vem det var som körde stridsvagnen.  
 
Två av grupperna tolkar inläggen som igenkänningshumor. En av respondenterna ut-
tryckte det “Texten, ibland blir det inte som man har tänkt sig gör ju att det blir lite av-
dramatiserat. Jag får direkt uppfattningen att det gick bra.”. Samtliga grupper menar 
att det krävs förkunskaper på flera områden för att göra den tolkning som de gör. Till 
exempel måste betraktaren veta att hashtagen #aurora17 syftar på den stora övning som 
Försvarsmakten genomförde hösten 2017. Känner inte betraktaren till denna detalj kan 
inte bilden kopplas till att den är fotograferad under denna övning. Det krävs också kun-
skap i stridsvagnstjänst och terrängvärdering för att göra de tolkningar som grupperna 
gör. Senare under intervjun är det en respondent som hänvisar tillbaka till bilden med 
den stridsvagnen och menar att det är en styrka att visa att det kan gå fel ibland. 

6.4.2 Analys av tolkning A  

Detta inlägg tolkar medarbetarna som en realistisk vardagsbild med stor igenkänning 
i miljön och aktiviteten som utspelar sig i inlägget. Trots den allvarsamma bilden bidrar 

"27



texten “ibland går det inte som man tänkt sig” till att inlägget får en humoristisk vink-
ling som medarbetarna benämner som igenkänningshumor. Detta inlägg är ett exempel 
på autokommunikation eftersom regementet använder extern media, som i detta fallet är 
Instagram, för att (indirekt) tilltala och presentera sin personal. Genom det humoristiska 
tilltalet visar regementet att det är en arbetsplats där misslyckande är en del av vardagen 
och något som inte ska döljas utan som kan bidra till utveckling och kunskap. Genom 
det tilltalet blir inlägget en form av ironisk presentation av verksamheten vilket kan bi-
dra till att motivera medarbetarna eller höja förbandsandan. Christensen (1997) menar 
att genom att använda extern kommunikation för att presentera, uppmuntra eller be-
römma sin personal hoppas organisationen på att främja reaktioner som inte är möjliga 
genom traditionella interna medier. Det kan handla om att ingjuta mod i sina medarbeta-
re, höja medarbetarnas esprit de corps (här tolkat som förbandsanda) och motivera dem. 
Detta kan också bidra till externa effekter som till exempel ett gott anseende bland För-
svarsmaktens intressenter (a.a). 

6.4.3 Fokusgruppernas tolkning av inlägg B  

Inlägg B består av en bild på statsminister Stefan Löfven tillsammans med fyra medar-
betare på regementet. Statsministern håller en minnesgåva bestående av en stridsvagn i 
sin hand. Texten till bilden lyder: Statsministerns premiärtur i stridsvagn blev tillsam-
mans med vår proffsiga personal från regementets stridsvagnskompani Wartofta. #svfm 
#skaraborgsregemente #p4pansar  

Fokusgrupperna tolkar inlägget på följande sätt. Gotland är ett prioriterat område för 
Sverige i den svenska försvarsdebatten. Att statsministern är på plats tolkas av alla fo-
kusgrupperna som att Försvarsmakten är en viktig fråga för ministern. Men det tolkas 
också av en respondent som ett försök av statsministern att attrahera väljare inför valet 
2018. En fokusgrupp tolkade bilden på medarbetare som stolta och att organisationen 
tycker om att ta emot besök medan en annan fokusgrupp tolkade medarbetarna som 
möjligen besvikna över att ha fått order om att ta emot ett hemligt besök över helgen 
och då gå miste om sin helgledighet med möjlighet att åka hem och träffa sin familj. 
Samtliga grupper tolkar naturen i bilden och sätter platsen till Tofta på Gotland.  
 
Samtliga grupper tolkar gradbeskrivningarna på medarbetarnas uniformer och två grup-
per placerar utifrån gradbeteckningarna medarbetarn på sina respektive positioner i 
stridsvagnen. En av respondenterna har personkännedom om medarbetarna på bilden. 
Statsministern håller i en minnesgåva vilket samtliga fokusgrupper tolkar in som att det-
ta är ett viktigt besök då gåvan bara ges till utvalda personer. Samtliga grupper menar 
att det krävs förkunskaper på flera områden för att göra den tolkning som de gör. Detal-
jer som kräver förkunskaper är till exempel: att veta att bilden är fotograferad på Tofta 
genom att studera detaljer i bilden, att ha kunskap om gradbeteckningarna och placera 
medarbetarna på sina positioner i stridsvagnen och att känna till minnesgåvan och bak-
grunden till den.  
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6.4.4 Analys av tolkning B  

Samtliga fokusgrupper tolkar platsen till Tofta skjutfält, det tyder på kunskap om ar-
betsplatsen. I detta inlägg ger regementet beröm till sin “proffsiga personal från 
Wartofta stridsvagnskompani” för att de har genomfört statsministerns första åktur i 
stridsvagn. Genom att, i en extern kanal berömma sina medarbetare, kopplar regementet 
organisationens förtroendefulla uppdrag att introducera statsministern till ett av landets 
viktigaste försvarspolitiska områden med medarbetarnas proffsiga genomförande av 
densamma. Detta är ett sätt att hylla medarbetarnas gemensamma insats och påminna 
om hur viktiga de är för organisationen och Sveriges säkerhet och möjligheten att leva 
upp till Försvarsmaktens verksamhetsidé “Vi försvarar Sverige, landets intressen och 
vår frihet att leva som vi själva väljer.” Här visar regementet att de är en viktig arbet-
splats. 
 
Enligt Christensen (1997) är inte autokommunikationen begränsad till att bara användas 
inom reklamsammanhang. Genom att göra som i inlägg B, med ett direkt budskap till en 
extern publik, så har budskapet också en potential att bli ett medium genom vilket orga-
nisationen lyfter fram sin egen självbild eller vision (a.a). Att koppla organisationens 
prestation med medarbetarns insatser beskriver Christensen (1997, s. 206) som ett tec-
ken på att autokommunikation tillämpas.  

I detta inlägg kan också göras en koppling mellan organisationens prestation och med-
arbetarnas insatser eftersom texten beskriver “vår proffsiga personal från regementet 
stridsvagnskompani Wartofta”. Hela organisationen markerar deltagande genom att 
skriva “vår proffsiga personal” och visar att Wartofta är en del av Skaraborgs regemen-
te. Bilden visar också hela strisdvagnsbesättningen tillsammans med statsministern vil-
ket gör att det framgår vilka individer som fick det förtroendefulla uppdraget att träffa 
statsministern eller “offra en ledig helg” för statsministern, beroende på vilket perspek-
tiv som antas. Här kan göras kopplingar till tolkningskategorin besvikna och stolta 
medarbetare. I och med att samtliga fokusgrupper kände igen eller var nära bekanta 
med personalen på fotot kan kopplingar göras till kategorin personkännedom.  
Samtliga fokusgrupper kommenterar och tolkar uniformerna och den minnesgåva som 
överlämnas, detta kan kopplas till kategorin symboler och ritualer.  
 
Det viktiga i autokommunikation är inte själva budskapet utan kontexten som budskapet 
förekommer i (Christensen 1997, s. 209). Med inlägg B visar Skaraborgs regemente att 
de förekommer i en nationell kontext och interagerar direkt med ledningen för landet.  

6.4.5 Fokusgruppernas tolkning av inlägg C  

Inlägg C består av en bild av fyra medarbetare som sover i sovsäck med hörselskydd på 
öronen. Medarbetarna ligger i ett vindskydd i skogen men sina vapen framför sig. Tex-
ten till bilden lyder: Återhämtning är en del av o-platstjänsten. Här vilar rekryterna upp 
sig innan det är deras tur att spana från o-plats. Under gårdagskvällen innästlade plu-
tonen för att sedan påbörja fast spaning. #grenadjärkompaniet #skaraborgsregemente 
#svfm 
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Två av grupperna kommenterar omedelbart att texten under bilden är en blandning av 
militärt språk och talspråk. De menar att begreppet o-plats kan vara svårt för en extern 
målgrupp att ta till sig. Men endast i två av grupperna är deltagarna helt överens om det-
ta. I den tredje gruppen har deltagarna olika åsikt och en del av gruppen anser att be-
greppets betydelse vid behov kan Googlas av den som önskar. Samtliga fokusgrupper 
tycker denna bilden är fantastiskt bra och tolkar in att den visar sammanhållning även 
om det ser tufft ut, kamratskap och gemyt. Bilden visar en realistisk bild av vardagen. 
Grupperna tolkar in att det är en positiv bild från regementet som visar ordning och 
reda.  

En respondent kopplar sin tid då hen genomförde grundläggande militär utbildning till 
bilden och en respondent som arbetar administrativt menar att denna bild ger en inblick 
i vad som händer där ute. Flera av respondenterna kommenterar att de känner igen sig i 
denna bild. Samtliga fokusgrupper tolkar konstruktionen av vindskyddet som exempla-
risk och gjord enligt regelboken. Vidare kommenteras att soldaterna sover tätt för att 
hålla värmen och med hörselskydd på. Troligtvis har de varit med om något ansträngan-
de och nu går in i viloläge. De sover med kåporna på för att de inte ska väckas av höga 
ljud som t.ex. skottlossning. Vapnen ligger framför dem och utan att det framgår av bil-
den så antar samtliga fokusgrupper att det står en vakt utanför vindskyddet och vaktar 
när soldaterna vilar. Detta eftersom reglementet föreskriver denna rutin. Men helt säkra 
kan de inte vara då vakten inte syns i bild. Detaljer som att vapnen har lösskjutningsan-
ordning på tas också upp. En av respondenterna menar att bilden är så bra att den kan 
ses om en målbild och också användas som ett gott exempel i utbildning. En av grup-
perna tolkade denna bild som att den riktar sig mer till “invigda” och att den kräver mer 
förkunskap av betraktaren.  

6.4.6 Analys av tolkning C  

Detta inlägg hade stor igenkänning hos många av respondenterna. De ansåg att bilden 
visade en realistisk situation som förmedlade både den hårda och den mjuka sidan av 
Försvarsmakten. Detaljerna kring den tuffa och hårda situationen att sova i fält analyse-
rades av flera respondenter och det sammantagna utlåtandet var att detta var en situation 
där regler och rutiner verkade vara följda till perfektion. Respondenterna använde sin 
kunskap om organisationen och hur det fungerar att sova i vindskydd när de tolkade bil-
den. Den mjuka sidan kom fram i de delar som respondenterna tolkade in i samman-
hållningen och att soldaterna sover tätt för att hålla värmen och är måna om varandra.  
 
Förbandsanda handlar om “en stark känsla av samhörighet och medvetenhet hos varje 
individ att ha ett ansvar för att förbandet löser sin uppgift”. Detta inlägg kan anses illu-
strera detta begrepp. Kanske är det därför som medarbetarna så spontant fattar tycke för 
bilden och menar att den är så bra att den kan ses som en målbild och användas i utbild-
ning. Christensen (1997) menar att genom autokommunikationen bekräftar organisatio-
nen sina värderingar, bilder och förstärker sin interna organisationskultur. Det är precis 
vad som kan antas ske när respondenterna tolkar detta inlägg. De bekräftar sina symbo-
ler och ritualer om samhörighet och att värna om varandra vilket ingår i förbandsan-
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dan. Om organisationen vill arbeta med att förstärka medarbetarnas identifikation i or-
ganisationen, skapa sammanhållning och lojalitet ska värden som förknippas med dessa 
områden regelbundet kommuniceras med organisationens omgivning (Cheney, Chris-
tensen, Zorn och Ganesh, 2011). Att kommunicera budskapet externt sätter en inre press 
på organisationen att leva upp till det men också visa allvaret i budskapet (Cheney et al., 
2011). 

6.4.7 Sammanfattande kommentar - tolkning 

I detta avsnitt kompletteras empiri, tidigare forskning och teorier med egna tolkningar.  
Under analysarbetet växte nio olika tolkningskategorier fram. Kategorierna, som sam-
manställs i tabellform tabell 1, är en beskrivning av hur jag uppfattat respondenternas 
tolkningar. Fem av kategorierna (markerade med vitt) förekom endast vid ett av inläg-
gen (men kan ha nämnts av flera fokusgrupper) medan fyra av kategorierna i tabellen, 
markerade med blått, förekom vid två av inläggen (men kan ha nämnts av flera fokus-
grupper). 

Jag har inte funnit några större gemensamma nämnare för den blå eller vita gruppen 
med tolkningskategorier förutom att bland den vita gruppen har tre av dem gemensam-
ma drag åt kamratskap och känslor (kamratskap & sammanhållning, humor och 
besvikna & stolta medarbetare).  
 
En av de mest frekventa kategorierna är realistisk vardagsbild, det vill säga att medarbe-
tarna tolkar budskap och bilder på Instagramkontot som realistiska och överensstäm-
mande med verkligheten. Denna uppfattning av realistiska vardagsbilder kopplar jag 
ihop med att det är medarbetarna själva som avgör vilka inlägg som ska publiceras och 
att bilderna kanske därför uppfattas stämma överens med vardagen.  

Även tolkningskategorin kunskaper om och från arbetsplatsen är frekvent. Här förefal-
ler Instagramkontot fylla en funktion för informations- och kunskapsdelning på rege-
mentet. Enligt Dessne (2014) tenderar information och lärande i en militär organisation 
att stanna lokalt. Respondenternas tolkningar visar att Instagramkontot öppnar upp och 
möjliggör lärande och kunskapsdelning i organisationen. Diskussion om uniformssym-
boler och ritualer var vanligt förekommande i fokusgrupperna. I en hierarkisk organisa-
tion som Försvarsmakten utgör symboler och ritualer en stor del av organisationskultu-
ren. Genom att tolka och diskutera uniformssymboler och ritualer bekräftar responden-

Inlägg A Inlägg B Inlägg C
Symboler och ritualer x x
Realistisk vardagsbild x x
Kunskaper om/från arbetsplatsen x x
Igenkänning x x
Personkännedom x
Kamratskap & sammanhållning x
Humor x
FM är en viktig arbetsplats x
Besvikna & stolta medarbetare x
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terna sina värderingar och bilder och stärker sin interna organisationskultur.  
En annan aspekt att reflektera över är sammanhangen som budskapen på Instagramkon-
tot förekommer i. Inom autokommunikation är sammanhangen viktigare än själva bud-
skapen (Christensen, 1997). I de analyserade inläggen är samtliga sammanhang koppla-
de till organisationens verksamhet och de visar medarbetare som presterar i grupp och 
delar med sig av sina misstag. Sammanhangen visar också att regementet är en viktig 
samhällsaktör där medarbetarnas vardag utgör bilden av verksamheten.  

En aspekt av autokommunikation är självabsorbtion vilket innebär att organisationen är 
så upptagen att kommunicera med sig själv genom den externa kanalen att den externa 
publiken glöms bort eller förutsätts förstå innehållet i kommunikationen (Christensen, 
1997). Detta ges exempel på i inägg C där begreppet o-plats används. Det militära språ-
ket kan exkludera den externa följaren. Här blir språkval och de begrepp som används 
ett exempel på självabsorbtion och något som inte helt följer intentionerna i ingressen 
till kontot där följaren bjuds in till Försvarsmaktens verklighet. Här kan autokommuni-
kation motverka syftet med kontot och stänga ute intressenter på grund av ordval.  
 
Christensen (1997) menar att det inte är enkelt att förutsäga resultatet av autokommuni-
kation eftersom det är mottagaren som avgör om det kommunicerade budskapet får en 
större betydelse eller ej för mottagaren. Respondenterna tolkningar visar att när de tol-
kar inläggen får de en större betydelse än det ursprungligt sända budskapen. Det visar 
att autokommunikation tillämpas på Instagramkontot och ger en effekt hos medarbetar-
na. Genom @Skaraborgsregemente använder regementet extern information för att be-
kräfta sina värderingar, bilder och samtidigt förstärka sin organisationskultur internt. 
Eftersom publiceringar av inlägg på Instagramkontot är frekvent förekommande och 
värderingar upprepas skapas sammanhållning och lojalitet bland medarbetarna. Med 
medverkan på Instagram är medarbetarna medskapare av regementets kommunikation 
och de bidrar till att förstärka organisationens identitet genom att berätta om sin ar-
betsvardag på Instagram.  

6.5 Medarbetarnas användning av informationen 

I detta avsnitt presenteras resultatet av hur medarbetarna använder informationen på 
kontot. Inledningsvis presenteras de tio användningsområden som vuxit fram under ana-
lysen av empirin. Därefter kopplas områdena samman med Treem och Leonardis teori 
om sociala mediers Affordances. Slutligen presenteras en sammanfattande kommentar. 

6.5.1 Fokusgruppernas användning av informationen 

I denna resultatdel ingår bara empiriskt material från fokusgruppintervjuerna. Under 
analysen av intervjuerna har det vuxit fram tio områden för hur medarbetarna använder 
informationen på kontot. Några av områdena nämndes i samtliga tre fokusgrupper andra 
togs upp av en eller två grupper. Områdena, som presenteras utan någon inbördes ord-
ning, är: rekrytering, utbildning, nyhetsflöde, igenkänning, personkännedom, geogra-
fiskt gränsöverskridande, helhetsperspektiv, förbandsanda/vi-anda, uniformsreglemente 
och säkerhetsfrågor. Några av områden illustreras med citat från fokusgruppintervjuer-
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na. Dessa citat anges bara med källan fokusgruppintervju för att inte avslöja vilken re-
spondent eller fokusgrupp som gett informationen. I ett av citaten används den militära 
förkortningen P4, vilket är ett annan benämning för Skaraborgs regemente.  

Rekrytering 
I samtliga fokusgrupper uppgavs att respondenterna använder informationen på In-
stagramkontot i rekryteringssammanhang. Detta var den kategori som samtliga respon-
denter tog upp och som var allra mest vanligt förekommande. Flera medarbetare hade 
exempel som de refererade till där de visat inlägg på Instagramkontot för potentiella nya 
medarbetare eller svarat på frågor om hur det är att arbeta inom regementet. Fundering-
ar om framtida användning av kontot vid rekrytering nämndes också och då med tanke 
på den återinförda värnplikten och om detta kräver en annan typ av inlägg.  

Utbildning  
Material från konot används i interna utbildningsinsatser. Ett exempel som togs upp var 
när säkerhetsorganisationen på regementet håller utbildning för nya medarbetare i vad 
som är tillåtet att fotografera på regementet och publicera på sociala medier. Vid dessa 
tillfällen kan bilder från Instagramkontot användas men också från medarbetares privata 
konton.  

Nyhetsflöde  
Inläggen på kontot används av flera respondenter som ett nyhetsflöde. Det är ett sätt att 
hålla reda på vad som händer i organisationen eftersom det annars upplevs som svårt att 
veta vad andra delar av organisationen sysslar med. En av respondenterna menade att 
som soldat är det sällan möjligheten ges att sitta vid en dator och ta del av interninfor-
mationen på intranätet. Den informationen förmedlas istället via soldaternas chefer, ofta 
muntligt. @Skaraborgsregemente blir i detta sammanhang en kanal som soldaterna har 
lättare att få access till genom sina egna mobiltelefoner. Påpekas ska att respondenten 
inte tyckte att informationen på kontot kunde ersätta informationen på intranätet.  
 
 Jag vet ju inte vad andra kompanier gör hela tiden. De finns ju på min feed och då ser   
 jag att nu gör de det här och nu gör de det här. Det hade jag inte haft en aning om annars.   
 Det blir som nyheter på garnisonen som man kan följa och se vad folk har för sig egentligen.  
 (Fokusgruppintervju)  
 
Igenkänning  
Inläggen används också för att få en igenkänning och en uppfattning om hur andra av-
delningar löser uppgifter, och om de gör det på samma sätt som betraktarens avdelning.  
“Vissa grejer handlar ju bara om att se att vi gör på samma sätt som andra kompanier.”  
(Fokusgruppintervju)  

Personkännedom  
Eftersom det är ett stafettkonto är det en ny person som ansvarar för kontot varje vecka. 
Respondenterna tycker att det är intressant att se vem som är ansvarig och vilka arbets-
uppgifter de har. Särskilt intressant är det då respondenten känner eller vet vem konto-
ansvarig är. Respondenterna upplever att i och med det roterande ansvaret får de per-
sonkännedom om nya kollegor hela tiden, vilket bidrar till en känsla av igenkänning då 
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de träffas i arbetsvardagen på regementet. “Jag tycker det är intressant att se vilka som 
håller i kontona och vilka arbetsuppgifter de har. Man får en igenkänning, man känner 
igen folk, man får ett namn och ett ansikte liksom.” (Fokusgruppintervju) 

Geografiskt gränsöverskridande 
Regementet har verksamhet över ett stort geografiskt område. Instagramkontot ger en 
möjlighet att visa på den geografiska bredden menar flera av respondenterna och att be-
rätta om alla verksamheter på regementet. Som en av respondenterna sa, kontot blir 
geografiskt gränsöverskridande.  
 
Helhetsperspektiv 
Alla fokusgrupperna pratade om att kontot bidrar till att individen får ett helhetsper-
spektiv på organisationens verksamhet. Det blir enkelt att följa med i vad som händer på 
regementet. 

Förbandsanda och vi-känsla 
Två av fokusgrupperna tog upp att de tycker kontot bidrar till förbandsandan och vi-
känslan på regementet.  

Uniformsreglementet 
I alla fokusgrupperna diskuterades hur kontot använts för att ta upp frågor huruvida uni-
formsreglementet efterlevdes eller ej i bilder som är publicerade i flödet. Diskussionen 
handlade i en grupp om hur ett foto i ett inlägg lett till stor diskussion om avsteg från 
uniformsreglementet. En annan diskussion handlade om vikten av att de bilder som pub-
liceras på kontot visar medarbetare som är klädda enligt uniformsregementet annars 
tappar regementet trovärdighet.  

Säkerhetsfrågor 
Två av fokusgrupperna diskuterade hur Instagramkontot användes för att initiera arbete 
med interna säkerhetsfrågor på arbetsplatsen. Det kunde till exempel handla om hur en 
bild på en fastkörd stridsvagn på Instagramkontot föranledde ansvarig chef att diskutera 
med marksäkerhetsansvarig att lägga extra fokus på just denna fråga. Eller att initiera en 
utbildningsinsats då ett arbetsmoment som publicerats på Instagram utförts felaktigt. 

6.5.2 Användningsområden kopplat till Treem och Leonardis teori 
 
Analysen visar att Instagramkontot har tio olika användningsområden hos medarbetar-
na. Genom att betrakta användningsområdena genom Treem och Leonardis (2013) lins 
om Affordability framträder en bild av hur användningen av informationen på kontot 
kan bidra till processerna i internkommunikationen. De två Affordability-kategorier  
som, i analysarbetet, framstod som mest applicerbara på användningsområdena var  
Visibility och Association eftersom de bland annat behandlar stöd av sociala kontakter 
och stimulerar nyhetsflöden och delning av kunskap och information, vilket passade in 
på flera av användningsområdena. Användningsområdena har markerats med fetstil.  
 
Visibility handlar om att sociala medier möjliggör synlighet. En av respondenterna ut-
tryckte att hen såg på Instagramkontot som Aftonbladets löpsedel, något som hen scan-
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nade av varje dag, detta är en tydlig koppling till kategorin. Visibility stimulerar det in-
terna nyhetsflödet som medarbetare använder för att orientera sig i organisationen 
(Treem & Leonardi, 2013). Kontot används även för igenkänning vilket beskrivs då en 
av respondenterna förklarar att hen använder kontot för att se hur andra delar av organi-
sationen löser sina uppgifter och jämför det med hur hens del av organisationen löser 
samma frågor. Här uppfattar jag att Instagramkontot möjliggör delning av information 
och kunskap över organisationsgränser. Även då material från kontot används i utbild-
ningssituationer av säkerhetsorganisationen eller initierar arbete med interna säkerhets-
frågor på regementet delas information och kunskap. Treem och Leonardi (2013) 
menar att Visibility underlättar informella samarbeten, kunskapsdelning mellan olika 
medarbetare och mellan olika delar av organisationen. Visibility handlar också om att 
sociala medier möjliggör för användaren att synliggöra sitt beteende, kunskap och in-
ställning till sitt nätverk. Medarbetarna inställningar visas tydligt då uniformsregle-
mentet tas upp i respondenternas tolkningar. Här möjliggör Instagramkontot diskussion 
om frågor som rör uniformsreglementet och hur det efterlevs och eventuella avsteg etc. 
När medarbetarna använder Instagramkontot vid rekrytering visar de också sin inställ-
ning till regementet för sitt nätverk.  

Association handlar om att sociala medier möjliggör och etablerar kopplingar mellan 
individer och mellan individer och innehåll, eller mellan en aktör och en presentation.  
Här finns en tydlig koppling till användningsområdet personkännedom där stafettkon-
tot är en ständigt pågående presentation av medarbetare från organisationen och kan 
stimulera till nya kopplingar mellan medarbetare i organisationen. Även det faktum att 
Instagramkontot uppfattas som geografiskt gränsöverskridande kan sorteras in under 
association då kontot i detta avseende bidrar till att koppla ihop geografiskt skilda delar 
av organisationen och visa på verksamhetens bredd. Medarbetarna uppfattar att de 
genom kontot får ett helhetsperspektiv på verksamheten. Association handlar om att 
sociala medier stödjer sociala kontakter, underlättar åtkomst till relevant information 
och underlättar nybildning av sociala kontakter (Treem & Leonardi, 2013). 

6.5.3 Sammanfattande kommentar - användning 
 
Medarbetarna använder @Skaraborgsregemente på flera olika sätt. De tio användning-
sområden som växt fram under analysen visar att kontot har en viktig roll som informa-
tionskälla i organisationen. Det användningsområde som är mest frekvent är rekrytering, 
vilket ligger helt i linje med regementets intentioner om att kontot främst ska användas 
till detta. Regementets andra syftet om att bygga vi-känsla och förbandsanda uppfylls 
också utifrån den insamlade empirin. Utöver dessa områden finns en rad olika använd-
ningsområden såsom att kontot bidrar till nyhetsflöde, bygga personkännedom, initiera 
säkerhetsarbete, geografiskt gränsöverskridande etc.  
 
Young och Hinsley (2014) tar i sin forskning upp att sociala medier har flera egenskaper 
som värderas högt inom intern kommunikation och bidrar till en ökad kvalitet på kom-
munikationen, samarbete, innovation och utveckling av organisationens kultur. De 
egenskaper som Young och Hinsely (2014) tar upp återfinns i medarbetarnas 
beskrivningar av hur de använder @Skaraborgsregemente. Utifrån den rikliga 
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beskrivningen av hur många sätt kontot används av medarbetarna kan studien anta att 
det är en viktig källa för interninformation och kunskap men kontot kan också antas 
vara viktigt för att bidra till en ökad kvalitet på regementets kommunikation och utveck-
ling av organisationskulturen.  
 
Genom att studera användningsområdena utifrån Treem och Leonardis (2013) Affor-
dance-teori framgår att @Skaraborgsregemente bidrar till de interna kommunikations-
processerna. Detta eftersom kontot stimulerar det interna nyhetsflödet och underlättar 
delning av information och kunskap mellan medarbetare och över interna organisations-
gränser. Detta resonemang styrker slutsatsen att Instagram bidrar till de interna kommu-
nikationsproceserna och kan fungera som ett verktyg för internkommunikation.  
Relationer mellan avdelningar och divisioner i en militär organisation behöver support 
för att fungera (Dessne, 2014). Instagramkontot kan ses som ett verktyg för att stödja 
relationerna mellan olika delar i organisationen. Dessnes (2014) studie visar att militärer 
värderar information från en nära kollega högt vilket stärker valet av Instagram som 
kanal för interninformation då källan till alla inlägg som publiceras är just medarbetare.  

7 Diskussion 
 
I detta avsnitt förs ett resonemang kring studiens övergripande resultat och slutsatser 
och det görs en koppling tillbaka till forskningsfrågorna som utformats för att fånga re-
spondenternas uppfattningar. I avsnittet kombineras de övergripande resultaten med 
mina personliga tolkningar och kommentarer.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur och varför sociala medier kan användas för 
internkommunikation. Detta har gjorts genom att studera hur den externa informationen 
på det sociala mediet Instagram tolkas av medarbetarna på Skaraborgs regemente och 
transformeras till interninformation som används i deras arbetsvardag. För att uppnå 
syftet har följande tre frågor ställts: Hur tolkar medarbetarna informationen på sociala 
medier och hur använder de informationen i sitt arbete? Dessutom svarar studien på var-
för sociala medier kan användas för internkommunikation.  

7.1 Diskussion - användning av informationen 

Denna studie visar att informationen på Instagramkontot används på flera olika sätt av 
medarbetarna. Utöver att använda kontot för att marknadsföra regementet och locka nya 
medarbetare samt bygga förbandsanda visar studien på åtta andra användningsområden 
av olika karaktär. Med stöd i Treem och Leonardis (2013) teori om Affordances visar 
studien att informationen på @Skaraborgsregemente bidrar till de interna kommunika-
tionsprocesserna på regementet genom att stimulera till nyhetsflöde, underlätta för del-
ning av information och kunskap och bidra till ett helhetsperspektiv. Eftersom @Skara-
borgsregemente är ett stafettkonto som byter ansvarig en gång i veckan blir kontot ock-
så ett galleri över medarbetare i organisationen och ett sätt att få en ökad personkänne-
dom och kunskap om olika verksamheter på regementet. Militärer har hög tillit till in-
formation från kollegor (Dessne, 2014). Detta ser jag, skulle kunna vara en bidragande 
orsak till varför stafettkontot har en stor följarskara hos medarbetarna på regementet.  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Lägg därtill det som en av respondenterna sa kring nyhetsflöde och att kontot blir en 
möjlighet att själv få direktaccess via mobil till information, istället för att soldatens 
chef ska förmedla den.  

Med kontot får medarbetarna en stor betydelse som medskapare av kommunikationen 
på regementet vilket visar på Falkheimer och Heide (2014) tankar om att medarbetare 
numera ska ses som medskapare av organisationens kommunikation. I och med att olika 
medarbetare från hela organisationen ansvarar för kontot blir variationen av inlägg och 
innehåll brett. Detta skiljer sig från Cassinger och Thelanders (2016) studie där det stu-
derade stafettkontot i Landskrona har ett mer stereotypt och homogeniserat innehåll be-
roende på val av kontoansvariga. Skiftande bakgrund på kontoansvarig förefaller ge ett 
mer varierat uttryck på inläggen.  
 
Genom att olika medarbetare ansvarar för det innehåll som ska publiceras visar rege-
mentet ett förtroende för medarbetarna att bidra till regementets kommunikation. Här 
visar organisationen en öppenhet och ett mer informellt sätt än när uniformsreglementet 
tolkas och diskuteras av medarbetarna i Instagraminläggen. Då är det tydliga regler och 
struktur och en mer formell linje som kommer fram. Meijer och Torenvlied (2016) me-
nar i sin studie av den holländska Polisen, som sett ur organisationsperspektiv framstår 
som både öppen och sluten, formell och informell. Detta bidrar till att Polisen framstår 
som en nätverksorganisation och en byråkratisk organisation på samma gång. Jag upp-
fattar liknande kulturella drag hos regementet i användandet av stafettkontot. I grunden 
är regementet en hierarkisk och formell organisation med stabila och förutsägbara pro-
cesser med mycket kontroll. Men i arbetet med stafettkontot dominerar drag som Jacob-
sen och Thorsvik (2014) beskriver som kretsande kring gemenskap, samarbete och ut-
veckling av kommunikationskompetens och som hör hemma i vad de kallar för klankul-
turen. I klankulturen värderas också medarbetarens frihet och i och med att regementet 
valt att arbeta med ett stafettkonto där medarbetaren ansvarar och representerar organi-
sationen stimuleras de kulturella värden som hör till klankulturen. Kanske är de så att 
arbetssättet med Instagramkontot föder en organisationskultur som är mer av en klan-
liknande nätverksorganisation än en hierarkisk byråkrati. 

7.2 Diskussion - tolkning av informationen 
 
Medarbetarnas användning av Instagramkontot visar hur extern information tolkas och 
används som interninformation. I den transformation som görs av medarbetarna i 
tolkningen får betydelsen av den externa informationen en utökad betydelse än den ini-
tiala och bidrar till såväl stärkt förbandsanda men också till nyhetsförmedling, ny kun-
skap och ett helhetsperspektiv på verksamheten. Det blir i detta läge svårt att avgöra vad 
som är intern- och externinformation eftersom gränsen flyter ihop mellan dessa två om-
råden. Dessutom har informationen i detta läge tagit nya former och fått ny betydelse 
vilket visar att det ytterst alltid är mottagaren som avgör hur budskapet ska tolkas 
(Christensen, 1997).  

Medarbetarna tolkar inläggen på kontot som trovärdiga och realistiska bilder vilket en-
ligt Cheney et al. (2014) betyder att medarbetarna bekräftar organisationens identitet 
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och kultur. Den externa närvaron visar att organisationen menar allvar med sin informa-
tion. Informationen tolkas av medarbetarna som till exempel värden som visar på sam-
manhållning, humor, kamratskap och igenkänningsgraden är hög. För att skapa lojalitet 
och identifikation behöver dessa värden kommuniceras regelbundet med omgivningen 
(Cheney et al., 2014) vilket regementet också gör eftersom det varje vecka publiceras 
mellan 5-10 inlägg på kontot. Med utgångspunkt i Christensens (1997) modell om auto-
kommunikation kan det konstateras att Skaraborgs regemente tillämpar denna metod i 
arbetet med Instagramkontot, även om det inte varit ett medvetet val från början och 
inte uttryckligen finns beskrivet i styrdokumenten. En av svagheterna med autokommu-
nikation är risken för självabsorbtion. Om Instagram ska användas för internkommuni-
kation måste medvetenhet finnas hos organisationen om detta fenomen eftersom det kan 
påverka den relation som organisationen har med en externa följare.  

7.3 Diskussion - varför sociala medier i internkommunikationen 

Autokommunikationsmodellen har möjliggjort att visa hur extern information på In-
stagram tolkas och transfereras till information som ger ett mervärde i internkommuni-
kationen. Den information som har analyserats i studien har kommunicerats direkt från 
sändaren till mottagaren eftersom inläggen varit maskade från kommentarer. Detta gör 
att autokommunikationsmodellen i sin nuvarande form har fungerat som analysverktyg i 
studien då den är en förklarande modell till opåverkad information. Ska Instagram an-
vändas fullt ut med sin möjlighet till interaktion behöver autokommunikationsmodellen 
justeras för att fungera med tekniska plattformar som bygger på Web 2.0 med möjlighet 
till dialog. Det skulle innebära att modellen behöver kompletteras med ett steg som vi-
sar att extern interaktion i form av en kommentar på ett inlägg skulle kunna påverka or-
ganisationens information innan medarbetaren tolkar det och omsätter det till internin-
formation. Denna påverkansfaktor saknas i nuvarande modell. Jag föreslår därför att 
modellen kompletteras med ett steg som visar att den sända informationen kan påverkas 
av extern påverkan, external influence (rödmarkerat i modellen), innan det når mottaga-
ren. Det betyder att medarbetaren i Message 1 väger in external influence vilket kan på-
verka tolkningen. 
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Detta steg bidrar till att utveckla autokommunikationsmodellen till att fungera vid 
beskrivning av kommunikation som bygger Web 2.0-plattformar med deltagargenererad 
kommunikation. Med den föreslagna justeringen skulle det bli svårare att säkerställa att 
det är just den information som organisationen sänder ut, som är det som den interna 
användaren tolkar. Det faktum att informationen kan påverkas av externa influenser gör 
att sändarens information kan ha påverkats i olika riktningar innan den tolkas av motta-
garen och används internt.  

I forskningen lyfts sociala medier fram som en faktor som påverkar utvecklingen av den 
oskarpa gränsen mellan intern- och externkommunikation och som kommer att bidra till 
att förändra internkommunikationen (von Platen, 2017; Falkheimer & Heide, 2014; 
Cheney & Christensen, 2011; Robertson & Kee, 2017). Instagramkontot @Skaraborgs-
regemente illustrerar den oskarpa gränsen och är på samma gång ett exempel på att so-
ciala medier kan bidra med nytta i internkommunikationen.  

7.4 Reflektion kring metod och arbetssätt 

Det finns svagheter och styrkor med alla studier. I denna studie kan en komplicerande 
detalj vara det geografiska avstånd som funnit mellan författare och studieobjekt. Tids-
skillnaden på nio timmar påverkade möjligheten till intervjutider. Ett annat val av studi-
eobjekt eller metod hade kunnat göras för att undvika dessa svårigheter.  
 
Kommunikationschefen har varit behjälplig med distribution av inbjudan till medarbe-
tarna. Hen har även bistått med att ta emot intresseanmälningar från medarbetar att ingå 
i studien, bokat in dem i respektive fokusgrupp, bokat intervjulokal och tillhandahållit 
tekniken för respondenterna. Utan detta stöd hade studien inte kunnat genomföras under 
utsatt tid. Dessa omständigheter har troligtvis i någon mån påverkat till exempel urval 
av respondenter. Genom att medvetandegöra denna påverkan och prata om den med 
kommunikationschefen har jag försökt att göra den så liten som möjligt.  

I inledningen av studien fanns ambitionen att arbeta med fyra olika typer av fokusgrup-
per för att jämföra likheter och skillnader i empirin. Under arbetet uppstod komplikatio-
ner, som tidigare beskrivits i studien, som gjorde att beslut fattades att slå samman samt-
liga typer av fokusgrupper till en och samma typ av grupp, medarbetare. Denna hante-
ring komplicerade studien och gav lärdomen att göra urvalet så enkelt och tydligt från 
början.  

En annan aspekt att fundera över är konfidentialitet och användning av företagsägda 
kommunikationsplattformar är sannolikheten att företaget som äger plattformen sparar 
ner den kommunikation som pågår under en intervju alternativt att den hackas av utom-
stående (Eksell & Thelander, 2014). I denna uppsats har en företagsägd plattform an-
vänts och således kan denna fundering beaktas.  

8 Förslag till vidare forskning 
 
Under studien har ett antal förslag till vidare forskning identifierats. Ett förslag handlar 

"39



om forskningsmetod och att genomföra forskning på distans med videosamtal. Litteratu-
ren har erbjudit få instruktioner kring tekniska lösningar varpå en egen arbetsmetod 
tillämpats. För att i framtiden säkra kvalitet och tillförlitlighet i arbetsmetoden vore det 
intresse att studera teknik och metod för videosamtal.  
 
Vidare har intervjumetoden fokusgrupp tillämpats i sammanhanget med videointervju. 
Även här kan det vara intressant att undersöka hur teknik och kvalitet kan säkras upp. 
Finns det andra lösningar som kan möjliggöra fler deltagare i fokusgruppen? En annan 
aspekt av fokusgruppintervju och distans är den information som forskaren kan gå miste 
om genom att inte finnas i samma fysiska rum som respondenterna. Hur påverkar detta 
studien och vilka signaler går faktiskt lika bra att uppfatta via videosamtal som vid fy-
sisk närvaro? Kan det till och med vara positivt att inte vara i rummet och påverka med 
kroppsspråket? 
 
Studien har fokuserat på Instagram som social kommunikationsplattform och det vore 
också intressant att undersöka hur andra sociala kanaler kan användas som verktyg i in-
ternkommunikationen.Vidare vore det intressant med en fördjupning om hur Instagram 
kan användas för delning av kunskap i organisationer. 

9 Sammanfattning 

Syftet med denna fallstudie är att undersöka hur och varför sociala medier kan vara ett 
verktyg för intern kommunikation. För att ta reda på detta har medarbetarnas tolkning 
och användning av den externa informationen på Skaraborgs regementets stafettkonto 
@Skaraborgsregemente på Instagram studerats. Studien är genomförd som en kvalitativ 
fördjupande fallstudie och baseras på tre semistrukturerade fokusgruppintervjuer med 
medarbetare på regementet, en semistrukturerad djupintervju med kommunikationsche-
fen och ett antal styrdokument. Studien har genomförts helt på distans med hjälp av vi-
deointervju.  
 
Resultatet från intervjuerna har analyserats och kopplats till det teoretisk ramverk som 
redovisats i studien samt tidigare forskning. Med stöd i metoden om autokommunika-
tion illustreras hur den externa informationen på Instagramkontot tolkas av medarbetar-
na och omvandlas till intern information som de använder i sin arbetsvardag. Vidare fö-
reslår studien att autokommunikationsmodellen kompletteras med external influences 
som gör att modellen blir mer känslig för extern kommunikation som kan påverka sän-
darens budskap och också mottagarens tolkning när modellen tillämpas i Web 2.0 miljö. 
Studien redovisar också att medarbetarna har ett tiotal olika användningsområden av 
@Skaraborgsregemente. De använder informationen för bland annat rekrytering, utbild-
ning, som nyhetsflöde, för att få personkännedom på regementet, helhetsperspektiv och 
bygga förbandsanda. Med stöd i Treem och Leonardis (2013) teori om Affordances vi-
sar studien att informationen på @Skaraborgsregemente bidrar till de interna kommuni-
kationsprocesserna på regementet genom att stimulera till nyhetsflöde, underlätta del-
ning av information och kunskap och bidra till ett helhetsperspektiv. Studien visar att 
Instagram kan vara ett verktyg som kan användas för internkommunikation hos rege-
mentet. 
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Bilaga 1, Intervjuguide - kommunikationschef 

För mitt minne:  
Berätta om varför intervjun görs, hur material kommer användas och lagras, informerat samtyc-
ke, ljudupptagning, transkribering och möjlighet att verifiera kopiorna från intervjun. Slutresul-
tatet av magisteruppsatsen och att det kommer betraktas som en allmän, offentlig handling. För 
att säkerställa att ingen information som kan skada Försvarsmaktens verksamhet kommer fram i 
magisteruppsatsen ber jag kommunikationschefen om en genomläsning av uppsatsen innan den 
lämnas in.  
Konfidentialitet - jag kommer inte kunna erbjuda anonymt deltagande eftersom kommunika-
tionschef är en unik position. Inte heller kommer en avpersonifiering kunna göras i sluttexten av 
kommunikationschefens deltagande.  

1. Berätta om vad din roll som kommunikationschef på Skaraborgs regemente innebär.  

2. Berätta kort hur regementet arbetar med kommunikation generellt och sociala medier speci-
fikt.  
Följdfrågor: Styrdokument, kommunikationens status i org, chefer och kommunikation, 
medarbetare och kommunikation. Skillnader i de olika delarna av kommunikationen.  

3. Berätta hur regementet arbetar med medarbetare som ambassadörer (har sett detalj i styrdok 
som visar på detta) Följdfrågor: Vilka förutsättningar behövs, vilka är fördelarna och 
nackdelarna? Vilka strategier? Hur väljs medarbetarna ut?  

4. Berätta om bakgrunden till att regementet startade Instagramkontot @Skaraborgsregemen-
te. Följdfrågor: Vad är syftet med kontot? Har syftet med hur ni använder/kan använda In-
stagramkontot förändrats över tid? (hur vet de att förändring skett, mätning, utvärdering 
etc)  

5. Vad får medarbetaren för instruktioner inför ansvaret för stafettkontot? Har kommunika-
tionsavdelningen önskemål om vilken typ av information som ska publiceras?  

6. Beskriv hur kommunikationen på Instagramkontot ser ut.  
Följdfrågor: Vad berättas, gillas, ogillas, hur många aktiviteter i veckan etc. På vilket sätt 
har du koll på detta?  

7. Fördjupa diskussionen mer kring följarna av Instagramkontot  
Följdfrågor: Vad vet du om följarna på kontot, Hur vet du det? Vilka är de, hur många av 
följarna är medarbetare etc? Påverkansoperationer?  

8. Kan du se olika grad av intresse för Instagramkontot hos olika verksamheter inom regemen-
tet? Mönster och hur vet du det?  

9. Berätta vilka tecken ser du på att den externa kommunikationen på Instagramkontot tas 
emot och tolkas av medarbetarna och får en betydelse internt?  
Följdfrågor: Hur använder du den kunskapen i organisationen? Autokommunikation (spon-
tan eller planerad?) hur vet du det?  

10. Hur uppfattar du kommunikationsklimatet på regementet (förklara termen så jag är helt 
säker på att vi menar samma kommunikationsklimat utifrån definitionen i uppsatsen kap 
1.6.2).  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Följdfrågor:  
- finns någon mätning av kom.klimat att ta del av?  
- vad påverkar kommunikationsklimatet på regementet?  
- hur uppfattar du att innehållet på Instagramkontot påverkar kommunikationsklimatet?  
- hur vet du det?  

12. Kompletterande faktafrågor från uppsatstexten: 
- När började Försvarsmakten med sociala medier centralt? När erbjöds medarbetare att 

blogga under gemensam bloggportal? När började Skaraborgsregemente med sociala me-
dier? 

- Hur många konton har Skaraborgs regemente på sociala medier idag?  
Fördelning av olika kanaler? Hur många drivs av kommunikationsavdelningen och hur 
många drivs av medarbetare? 

- Hur många olika förband har Försvarsmakten i Sverige? 

13. Finns det ytterligare nyckelpersoner som jag borde prata med, i så fall vilka? 

14. Har du någon fråga som du tycker att jag borde ha ställt, en fråga som jag har missat?  

Tacka för intervjun,  
Be att vid behov få återkomma med kompletterande frågor,  
Påminn om att det kommer ett mail i veckan med transkription av intervjun.
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Bilaga 2, Inbjudan att delta i studie om @Skaraborgsregemente   
     
Carin Fhyr skriver en magisteruppsats inom strategisk kommunikation där hon undersöker hur 
kommunikationen på Instagramkontot @Skaraborgsregemente påverkar det interna kommuni-
kationsklimatet och organisationskulturen på Skaraborgs regemente.  
Hon vill komma i kontakt med:  

- Medarbetare på Skaraborgs regemente som ansvarat för Instagramkontot. 
- Chefer på Skaraborgs regemente som ansvarat för Instagramkontot. 
- Medarbetare på Skaraborgs regemente som inte ansvarat för Instagram kontot men följer det. 
- Medarbetare på regementet som inte följer Instagramkontot men som ändå har en uppfatt-

ning om innehållet, genom andrahandsinformation på fikarasten eller via kollega. 

Är du intresserad av att delta i en diskussion och dela med dig av dina erfarenheter? Diskussio-
nen kommer ske i form av en fokusgruppintervju och ta 45 till 60 minuter. I gruppen samtalar 4-
5 personer kring frågor om Instagramkontot och hur ni uppfattar innehåll och hur detta påverkar 
organisationen internt. Carin leder gruppsamtalet från sitt kontor i Kalifornien. Samtalet kom-
mer därför ske med hjälp av videointervju och det kommer att spelas in, för hennes egen doku-
mentation. Efter fokusgruppintervjun skickas en sammanfattning för påseende, så att eventuella 
missuppfattningar om vad som sagts kan korrigeras. Så som studien nu är utformad är den helt 
beroende av samtalen i fokusgruppen och därför är din medverkan mycket uppskattad. Om du 
har några frågor kring studien eller deltagande, är du välkommen att höra av dig till Carin på 
fhyrcan@gmail.com. Deltagandet i intervjun kommer inte att vara anonymt eftersom det sker i 
form av en gruppintervju, däremot kommer resultatet som presenteras i magisteruppsatsen vara 
avpersonifierat.  
 
Anmäl ditt intresse, snarast till kommunikationsavdelningen så vidarebefordras kontak-
terna till Carin Fhyr. Första fokusgruppen hålls torsdagen den 23 november. 
 

Studierna sker vid Högskolan i Borås, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, 
inom ramen för magisterstudier på Magisterprogrammet för strategisk information och kommu-
nikation. 
 
Välkommen att dela med dig av dina tankar! 

Fokusgrupp Tid Plats
A Medarbetare på Skaraborgs regemente som 
ansvarat för kontot.

23 november 
15.30

Kajutan

B Chefer på Skaraborgs regemente som ansvarat 
för kontot.

7 december 
17.00

Kajutan

C Medarbetare på Skaraborgs regemente som 
inte ansvarat för kontot men följer kontot.

28 november 
15.30

Kajutan

D Medarbetare på regementet som inte följer 
kontot men som ändå har en uppfattning om 
innehållet, genom 2:a handsinformation på 
fikarasten eller via kollega.

4 december 
15.30

Kajutan
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Bilaga 3, Underlag intervju fokusgrupp 
 
2017-12-29, Kommunikationschefen på Skaraborgs regemente har gett sitt tillstånd till att tre 
foton från @Skaraborgsregmente, se inlägg A, B och C nedan, ingår i detta underlag.  

Underlag - intervju med fokusgrupper 

Inledning

Berätta om varför studien görs och hur material kommer behandlas, avpersonifierat etc.  
Deltagarna är fria att avsluta intervjun om och när de vill.  
Intervjun kommer att sparas som en ljudfil. Be dem lämna sina privata mailadresser för 
återkoppling kring intervjun. Samtalet i fokusgruppen kommer ta 45-60 minuter.  
Jag är mycket tacksam för deras medverkan.  
 
START- be deltagarna berätta vad de heter och sin koppling till Instagramkontot. 

Del 1, Autokommunikation  
Av detta material hoppas jag kunna påvisa att det budskap som publiceras av det  
ideala vi:et (Christensen 1997) på @Skaraborgsregemente plockas upp och tolkas av medar-
betare så det får en ny intern relevans. Datainsamlingen bygger på att de tolkar inlägg från In-
stagram i gruppen. 

1. Jag kommer nu visa er sammanlagt tre inlägg från Instagramkontot och jag vill att ni 
tillsammans tolkar vad inlägget berättar om er arbetsplats ur ert perspektiv som medar-
betare.  
 
Vi börjar med inlägg A Stridsvagn som kört fast under övningen Aurora17.  
 
Vad berättar inlägget om er arbetsplats? 
Vilken del av den tolkning som ni gör av inlägget kräver förkunskaper som en medarbetare har?  
Hur kan ni använda/har ni använt informationen på inlägget i ert arbete?  

 

"49



Tolka inlägg B Stadsminister Stefan Löfvén besöker regementet.  
Vad berättar inlägget om er arbetsplats? 
Vilken del av den tolkning som ni gör av inlägget kräver förkunskaper som en medarbetare har?   
Hur kan ni använda/har ni använt informationen i inlägget i ert arbete? 
 

Tolka inlägg C 
Vad berättar inlägget om er arbetsplats? 
Vilken del av den tolkning som ni gör av inlägget kräver förkunskaper som en medarbetare har?  
Hur kan ni använda/har ni använt informationen i inlägget i ert arbete? 

"50



2. Vad bidrar Instagramkontot med i ert vardagliga arbete?  
Beskriv hur ni använder information från kontot. Kan ni visa exempel från kontot som ni an-
vänt? 
 
3. Fins det något som ni vill tillägga kring Instagramkontot och innehållet? 

Del 2 Kommunikationsklimat 
Jag inleder med att förklara vad kommunikationsklimat är, se uppsatsen 1.6.2.  
 
Påståendena 1-3 användes i ISM-rapporten för att undersöka kommunikationsklimatet i Västra 
Götalandsregionen, jag har lånat dem därifrån. Förhoppningsvis ger diskussionen kring dem en 
indikation på regementets kommunikationsklimat. Samtidigt hoppas jag frågorna är en bra up-
pvärmning för gruppen att fundera i banorna hur Instagramkontot påverkar kommunikation-
sklimatet. 

1. I vår organisation vågar medarbetarna vara öppna med vad de tycker och tänker. 
(Diskutera)  

2. I vår organisation lyssnar vi på varandra och låter varandra tala färdigt. (Diskutera)  

3. I vår organisation har vi tillräckliga möjligheter att prata om frågor som rör vårt arbete. 
(Diskutera)  

4. Beskriv kommunikationsklimatet på regementet sett ur ert perspektiv.  
 
Samband finns mellan öppet kommunikationsklimat och “jag talar ofta gott om min organi-
sation” (von Platen 2016) därför ställer jag nästa fråga. 

5. Betraktar ni er som en ambassadörer för Skaraborgs regemente? JA eller NEJ beskriv var-
för. Talar ni ofta gott om er organisation? 

6. Tycker ni att Instagramkontot @Skaraborgsregemente påverkar kommunikationsklimatet?  
Om ja, hur? Om nej, varför inte.  

7. Vad påverkar kommunikationsklimatet på regementet?  
 
Jag avrundar med två frågor från Tukiainen (2001) där svaren ger indikationer på kommu-
nikationsklimatet. Kanske kommer Instagramkontot upp som exempel på en bra sak, men 
det återstår att se.  

8. Nämn två saker som är bra med kommunikationen på regementet.  

9. Nämn två saker som är dåliga med kommunikationen på regementet. 
 

10. Finns det något som ni vill tillägga kring Instagramkontot eller kommunikationsklimat? 
 
Påminn om att deltagarna får mail med en intervjuutskrift och att de hör av sig med eventuella 
justeringar. Tacka för medverkan! 

Tukiainen, T. (2001). An agenda model of organisational communication. Corporate Communications: 
An International Journal 6(1), (p. 47-52). 
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