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Förord

Vad som fick oss att välja det här ämnet var någonting vi läste på nätet. Det handlade om en 

ny insamlingsmetod som använts inom olika trossamfund1. Idén är att man byter ut den 

traditionella kollekten mot en så kallad ”kollektomat”, där man istället för att skänka 

kontanter kan dra sitt kort och skänka valfri summa. Detta är en tydlig anpassning till det 

kontantlösa samhället, och det var detta som sporrade oss till att börja titta närmare på just 

olika typer av insamlingsmetoder och hur man med hjälp av kommersialisering kan bidra till 

att hjälpa organisationerna att växa och överleva. En problematik som hjälporganisationer 

stöter på är exempelvis hur påkostad deras marknadsföring får vara. Hjälporganisationer 

måste precis som vanliga traditionella företag marknadsföra sig själva för att skapa tillväxt, vi 

ser möjligheten i att de kan utnyttja sociala medierna till detta. 

Vi vill tacka våra informanter från Svenska Kyrkan, Unicef och Röda Korset för att vi fick 

möjlighet att ställa våra frågor och få svar på dessa, vår handledare Hans Zimmerlund för 

hans synpunkter och kommentarer kring uppsatsen och tack våra opponenter för den 

konstruktiva kritik som Ni gett oss.

Rickard och Ulrica

                                               
1 www.kollektomat.se
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Sammanfattning

Titel: Ideologi och Kommersialisering – En studie om organisationers användande av 

sociala medier som marknadsföringskanal

Författare: Rickard Söderlund & Ulrica Nordén

Handledare: Hans Zimmerlund

Utbildningssäte: Södertörns Högskola

År: 2010

Syfte: Syftet med vår undersökning är att utifrån ett marknadsföringsperspektiv analysera 

och utvärdera hjälporganisationernas arbetssätt i den interna organisationen med sociala 

medier.  

Metod: Vi har gjort egna observationer via internet och i sociala medier och genomfört

kvalitativa undersökningar med utvalda personer inom traditionella hjälporganisationer.

Teori:The service brand-relationship-value triangle, Lärande organisation, 

Singel/Dubbellooplärande, Relationsmarknadsföring, Involvering, Word of mouth.

Slutsatser: Våra slutsatser är att organisationerna måste ändra om i värdegrunden och arbeta 

utifrån kundfokus. De måste hitta mervärden åt sina befintliga och potentiella donatorer.

Nyckelord: Hjälporganisation, Facebook, Sociala Medier, Mervärde, Donationer
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Abstract

The purpose of this report is to analyze and evaluate non-profit organizations way of working 

with social media within the organization, from a marketing perspective. We have made 

observations of three organizations and completed a series of interviews with representatives 

within the organizations. 

In the report we came up with five factors that are necessary for non-profit organizations in 

order to receive long term donations with the use of social media; Trust, awareness, 

involvement, interaction and Word of mouth marketing. 

Our result shows that the organizations have realized the potential and benefits of using social 

media, but have not come very far in the process of using it properly. Our conclusion is that

social media can give assumptions for long term donations, if the organizations use a 

customer perspective and give their customers added value. 
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Definition

Traditionell Hjälporganisation

I vår definition är det en organisation som har ideella mål med sin verksamhet och som 

bygger på någon slags ideologisk grund. Verksamheten kan handla om exempelvis 

religionsutövning, miljöfrågor, humanitära insatser eller mänskliga rättigheter. Organisationen 

är skild från det offentliga och privata och den drivs utan kommersiella vinstintressen och är 

beroende av bidrag/donationer för att främja sitt syfte. För de traditionella organisationerna är 

det istället de humana insatserna man gör som är organisationens mål. Per definition så är en 

kommersiell hjälporganisation en organisation som har en affärsidé att ha ekonomisk vinst 

som sitt primära mål.
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1 Inledning

Denna uppsats handlar om sociala mediers påverkan på hjälporganisationers donationer. 

Samhället har blivit alltmer globaliserat och media har gjort det möjligt för oss i västvärlden 

att följa med i vad som händer i vår närhet och i vår omvärld. Dagligen kan vi följa 

rapportering gällande individer i nöd, antingen det gäller krig, naturkatastrofer, fattigdom eller 

annan misär. Hjälporganisationer har allmänt setts som de organisationer som hjälper 

människor som har det svårt i olika situationer. Oavsett om dessa inriktar sig på att hjälpa 

barn, krigsdrabbade eller katastrofoffer eller vill sprida sin övertygelse så behövs pengar.

1.1 Bakgrund

1.1.1 Hjälporganisationer 

Traditionella hjälporganisationer kännetecknas av att vara icke vinstdrivande organisationer, 

som drivs av en ideologi och inte ett vinstintresse. Många av de som arbetar för 

organisationerna är volontärer och arbetar ideellt för dessa. Det primära målet för 

organisationerna är att utföra olika hjälparbeten för människor i behov av hjälp och det krävs 

således att de får in donationer för sin verksamhet. Med åren så har marknaden utökats med 

mycket fler konkurrenter än tidigare. Dels genom globaliseringen och dels genom att nya 

former av hjälporganisationer uppkommit som mer kan definieras som kommersiella 

hjälporganisationer. Postkodslotteriet är ett nyare slag av affärsidé kring hjälpinsamling där 

man som kund köper en lott från lotteriet och där viss del av intäkterna går till vissa 

hjälporganisationer2. Ett annat exempel på en affärsidé är ett telemarketingbolag som sköter 

insamling för Hem&Skola, där man samlar in pengar och ger en specifik summa till 

organisationen3. I en undersökning som genomfördes 2010 med deltagande beslutsfattare 

                                               
2 Svenska Postkodslotteriet (2011)

3 Källa: Tv Uppdrag granskning  27 okt 2010: Referat av författare. Hem och skola har nyligen utsatts för granskning (2010) där 
man redogjorde för att telekombolag tar 80% av insamlade medel från Företag och att endast 20% går till ideella 
organisationen! Är det rimligt? Organisationen är nöjd, då den (till 2027) har kontrakt på att få in 1 miljon/år den vägen. Men 



9

inom hjälporganisationer, som genomförts i samarbete med Frivilligorganisationernas 

Insamlingsråd (FRII), så framkom det att organisationen upplever en ökad konkurrens och en 

ökad utmaning för att uppnå sina mål4. Den ökade konkurrensen mellan hjälporganisationer 

har gjort att det finns många typer av organisationer för individer att stödja och välja mellan.

Det har också på senare tid förekommit att traditionella hjälporganisationer har skakats av 

skandaler, där det framkommit att pengar som samlats in inte når de behövande, vilket har 

gjort att trovärdigheten för de traditionella organisationerna har minskat5.

1.1.2 Donatorer

Hjälporganisationens inkomster består av donationer således är donatorer av avgörande 

betydelse för dessa. I västvärlden har vi det förhållandevis bra ställt och vi vill gärna hjälpa 

andra, både i vårt egna land men också i resten av världen. Motiv till att man ger är enligt en 

sammanställning gjord utifrån olika författare; självkänsla, social status, religiös övertygelse, 

uppskattar ideella organisationer eller skattefördelar6. Andra anledningar kan vara att vilja 

vara med och ändra samhället, att hjälpa en viss sak, få erfarenhet av hjälp för att använda i en 

meningsfull betald anställning, att möta andra, att bli volontär eller att kunna få insyn i 

organisationen för att se om de gör det som de sagt sig göra7.

Genom internet har nya kanaler för insamlingar uppstått, som exempelvis den svenska Flattr

(2010), som erbjuder individer att skänka pengar till det de själva finner intresse av. Där man 

som donator kan välja att dela sin donation till flertalet olika ändamål och organisationer 

under ett och samma tak.8  

                                                                                                                                                  
däremot så har lokala donatorer (företagare) som ansett sig skänk 10 000 kr till välgörande ändamål egentligen mest gynnat ett 
affärsdrivande företag. 

4 Connecta/FRII (2010)
5 Aftonbladet (2010)
6 Gustafsson (2008)
7 Sargeant, Jay (2008)
8 Flattr (2010)
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Individer har under senare år spenderat mer och mer tid på internet och användandet har växt 

explosionsartat på bara några år, vilket har bidragit till en stor samhällsförändring9. Denna 

förändring gör att individer snabbt kan följa med i saker som händer runt om i världen. Detta 

är en förändring som sannolikt påverkar donationsbeteendet hos individen.

1.1.3 Marknadsföring för hjälporganisationer

En genomsnittlig konsument utsätts för ca tretusen reklambudskap varje dag10. Det är överlag 

svårt för alla företag som befinner sig på en konkurrensmarknad att synas i det enorma 

medieutbud som finns idag och det gäller inte minst för traditionella hjälporganisationer.  En 

annan tendens är att organisationerna går en mer kundinriktad utveckling där de kan 

tillmötesgå konsumenterna i högre grad11. Konsumenter blir generellt sett allt mer krävande 

och kunniga och kan lätt hitta information via nätet, vilket gör att organisationer ställs inför 

högre krav på sin prestationsförmåga. Detta innebär att de likväl som vinstdrivande företag 

måste arbeta med olika verktyg för att nå ut och för att kunna uppnå sina mål. I och med 

Internets uppkomst så har nya möjligheter uppstått inom marknadsföring för alla 

verksamheter. 

Den traditionella marknadsföringen, som författarna väljer att kalla massreklamen riktar sig 

mot ett större segment och är en enkelriktad kommunikation och den moderna 

marknadsföringen innebär dubbelriktad kommunikation.12

1.1.4 Sociala medier

Till sociala medier räknas olika nyhetsportaler, bloggar och bloggverktyg, mikrobloggar, 

sociala bokmärkessajter, ämnesinriktade nätverkssajter och sociala nätverks-communities13. 

                                               
9IDG.se (2007)
10 Fria Tidningen (2008)
11Johansson et al. (2006)
12 Sargeant, Jay (2008) sid 15
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Sociala medier är ett relativt nytt begrepp som är en interaktionskanal på internet som företag 

kan använda sig av. På väldigt kort tid har dessa medier utvecklats till att vara av stor 

betydelse för många individer och används till olika ändamål och på olika nivåer i samhället. 

Sociala medier är en integrerad del i en multikanalstrategi och ger möjlighet till att ha 

tvåvägskommunikation till skillnad från den traditionella marknadsföringen där det endast är 

en envägskommunikation.

Företaget Avantime menar att det primära fokuset för marknadsföring i sociala medier bör 

vara att synas så väl som möjligt gentemot rätt målgrupp på olika sociala nätverk och 

webbplatser14. Andra menar också att det ger organisationen en möjlighet att via de sociala 

medierna kommunicera ut sina mål och sin verksamhet och uppföljningen av dessa för att 

göra kunderna mer nöjda15.

Sociala medier förändrar strukturen för hur man kan kommunicera på tre olika sätt:

Sammankoppling: Sociala medier använder digitala metoder för att koppla samman 

användare som delar samma intresse, passion, yrke m.m.

Interaktion: Sociala medier tillåter användare interagera med andra användare och 

organisationen.

Informationsflöde: Sociala medier har förändrat grunden för hur information flödar. 

Traditionellt sett har information skickats från en avsändare till en mottagare, men nu sprids 

information på flera olika nivåer.16

”Sociala medier är nämligen den gamla, hederliga djungeltelegrafen i modern tappning. Och 

det är alltså den moderna tappningen som är hela poängen.”

Micco Grönholm, varumärkesutvecklare17

                                                                                                                                                  
13 Avantime (2010)
14 Avantime (2010)
15 Bray (2005)
16 The Philantropist (2010) 
17 Grönholm (2009)
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Information och uppmaningar om att bidra ekonomiskt spreds rekordsnabbt i medier som 

Facebook och Twitter, i samband med jordbävningen i Haiti år 2010. Läkare Utan Gränsers 

fanpage på Facebook tredubblades på ett par veckor från 9000 till 24000 användare.18 I en 

undersökning genomförd av företaget Webstamp kom man fram till att över hälften av de 

yngre respondenterna tyckte att sociala medier är en bra kanal för att skaffa information om 

olika hjälporganisationer. Det framkom även att var femte respondent ville ge pengar, men att 

man inte visste vilken organisation man ville stötta.19

1.2 Problemdiskussion

Då det uppkommer nya konkurrenter på marknaden med andra intressen än ideologi, så

behöver de traditionella hjälporganisationerna hitta nya sätt att få uppmärksamhet via 

marknadsföring för att sprida sina idéer. Skandaler som påverkat många traditionella 

hjälporganisationer de senaste åren har troligtvis satt stora men i deras varumärken och gör att 

de behöver stärka sitt förtroende.

Konsumenterna har blivit mer krävande och kräsna, de har även ett större inflytande idag än 

vad de haft historiskt vilket gör att organisationerna behöver arbeta hårdare dels med att hitta 

nya medlemmar, men även att behålla de befintliga. Det är svårt att utmärka sig i dagens 

enorma medieutbud och man måste därför hitta nya vägar att bedriva marknadsföring på. 

Hjälporganisationerna använder ofta kommersiella idéer inom marknadsföringen men det 

visar sig att det ofta brister i att de inte har tillräcklig kännedom om sina donatorers 

preferenser. 

Uppkomsten av internet har bidragit till att hemsidor blivit en stor marknadsförings- och 

kommunikationskanal. Det ökade användandet av sociala medier gör att det verkar än mer 

viktigt att man är närvarande och aktiv även i dessa. Författarna är således intresserade av att 

undersöka detta fenomen.

                                               
18 Hammer & Hanborg (2010)
19 Dagen (2010)
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1.2.1 Problemformulering

Vilka faktorer med sociala medier skapar förutsättningar för långsiktiga donationer?

1.3 Syfte

Syftet med vår undersökning är att utifrån ett marknadsföringsperspektiv analysera och 

utvärdera hjälporganisationernas arbetssätt i den interna organisationen med sociala medier. 

1.3.1 Avgränsning

 Vilken inställning har organisationen till sociala medier för sin verksamhet?

 Har organisationen den interna struktur som krävs?

 Vad har den befintliga organisationens interaktion i de sociala medierna gett för 

resultat för organisationen?

Vi har i denna undersökning valt att arbeta utifrån ett företagsperspektiv med ett teoretiskt 

kundperspektiv, då det visade sig vara för svårt att få tag i medlemmarna via facebook så har 

vi utgått från teorier för att analysera kundperspektivet. Vår population är traditionella 

hjälporganisationer. Vi har begränsat oss till att undersöka Svenska traditionella 

hjälporganisationer bland de som enligt FRII inbringade mest insamlade pengamedel 200920

                                               
20 FRII (2010)
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dier

2 Teoretiska referensramen

Denna uppsats handlar om sociala mediers påverkan på hjälporganisationers donationer och vi 

undrar vilka faktorer med sociala medier som skapar förutsättningar för långsiktiga 

donationer. Det är den interna organisationen och dess interaktionsmöjligheter som ska ses på 

utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Vi har i bakgrunden visat på; dels en ökad global 

konkurrens för de traditionella hjälporganisationerna, som baseras på en ökning av nya former 

av hjälpinsamling vilka tar marknadsandelar, dels en förändrad syn på givandet från 

donatorerna och på ett minskat förtroendet hos donatorer och en ökad grad av egennytta hos 

dessa, men också på ett ökat medieutbud i det globala samhället.  

I uppsatsen redovisas ett teoretiskt kundperspektiv, där involveringsteorin är central. Eftersom 

vi inte har kunnat prata med konsumenter har vi fått utgå från teorier istället.

2.1 Teoretisk grundmodell

Utifrån vår bakgrund och problemformulering har vi skapat en övergripande modell som visar 

relationen mellan hjälporganisationer och dess anställda och dess relation till sociala medier.  

Figur 1: Vår egen övergripande modell av fenomenet

Anställda

Sociala medier

DonatorerHjälporganisationer
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För att en organisation ska kunna överleva på en konkurrensmarknad så måste de kunna 

differentiera sig mot sina konkurrenter och inom organisationen måste de ha en enad syn på 

vad de vill förmedla ut för att kunna öka sin trovärdighet. I den teoretiska genomgången  har 

vi med The service brand-relationship-value triangle, som innebär att organisationen internt 

måste samordna sig och inte komma med dubbla budskap. Organisationen behöver också se 

till att kunna anpassa sig till förändringar i omvärlden och kunna differentiera sig mot 

konkurrenterna, vilket kan vara svårt att påverka på grund av kulturer och traditioner inom 

organisationen, här har vi därför med Lärande organisation och single-/doubleloop learning, 

för att visa på att en organisation behöver lära sig av sina erfarenheter för att lösa uppgifter på 

ett bättre sätt. Det är viktigt att organisationerna tror på sig själva och att de är klara med vad 

de har för mål. 

Den nya informationsteknologin medför nya möjligheter till marknadsföring. För 

organisationen är det viktigt att få uppmärksamhet i media för att sprida sina idéer. Detta 

innefattar dels att det är viktigt att bygga upp en relation med både befintliga och potentiella 

donatorer, vilket gör att vi har med Relationsmarknadsföring som teori. Genom 

relationsuppbyggandet kan det slutligen indirekt leda till donationer eftersom de känner en 

personlig anknytning till organisationen i fråga och detta kan leda till att de blir lojala, men 

som sagt, det kräver en aktiv utveckling och uppdatering i medierna.  En positiv effekt för 

organisationen är också att den kan locka till sig nya volontärer. Interaktionen bidrar till att 

relationer kan skapas mellan organisationen och medlemmarna. Detta är en långvarig process 

men detta kan tillslut leda till utveckling på flera olika plan. Det möjliggör att 

organisationerna kan ta del av medlemmarnas åsikter och medlemmarna i sin tur har lättare 

att få en inblick i organisationen då de får en mer personlig kontakt. Individer pratar självklart 

med varandra ansikte mot ansikte än idag, men i och med de sociala mediernas uppkomst så 

kan individer idag prata med varandra var man än befinner sig. Då Sociala medier ger 

möjligheter för människors historier och åsikter att nå en längre räckvidd så innebär det att 

man även kan lyssna och ta råd från människor man inte känner. Dagens sociala medier är 

bärarna av människors åsikter, där varumärkes- och produktåsikter ingår, så det gäller för 

organisationerna att se till att dessa individer har bra saker att berätta om dem. 

Det är också viktigt att man attraherar rätt potentiella donatorer genom de sociala medierna, 

vilket gör att vi har med Involvering, som beskriver kundens köpbeteende, vilket kan vara 
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väldigt avgörande för organisationens agerande när det gäller att marknadsföra sig i de sociala 

medierna. 

Inom det företagsekonomiska ämnet så betonas det ofta att på marknader med många 

konkurrenter så är det viktigt att man bygger upp och arbetar i nätverk.  De sociala medierna 

utgör en ny och effektivare kanal för att sprida information och kontakter, där nätverkandet 

via Word of mouth möjliggör att organisationen kan öka sitt medlemsantal. 

2.2 Teoretisk genomgång

2.2.1 The service brand-relationship-value triangle

Modellen kan användas i syfte att utvärdera att ett företagets budskap eller image upplevs så 

som företaget önskar. Modellen hanterar också aspekterna rörande skapandet av ett 

varumärke samt förhållandet mellan varumärke - relation - värde. Målet är att alla parter ska 

ha en delad syn på varumärkesidentiteten som i sin tur resulterar i att mitten av triangeln som 

är företaget, de anställda och kunderna kommer att ha samma uppfattning som bidrar till att 

löftena som ges i varumärkesprocessen uppfylls.21 Denna modell visar hur viktigt det är för ett 

företag och dess varumärke att allt de gör kopplas samman och överensstämmer mellan de 

olika intressenterna.

                                               
21 Grönroos (2008) 
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Figur 2: The service brand-relationship-value triangle (Källa: Journal of Service Management 1995)

2.2.1.1 Intern marknadsföring

Den nedre delen handlar om den interna marknadsföringen mellan organisationen och de 

anställda. För att uppnå en framgångsrik extern och interaktiv marknadsföring så krävs det att 

företaget genomgår en intern marknadsföring, där anställda får information innan det når ut 

till den externa marknaden.22 Ju bättre den tas emot och förmedlas av de anställda desto högre 

trovärdigheter förmedlar företaget ut till sina kunder. Det handlar således om att motivera sina 

anställda att ha bra attityder och bra relationer inom företaget, därför att det gynnar de externa 

relationerna. Den interna marknadsföringen gör att varumärkesidentiteten plockas upp av de 

anställda som i sin tur gör att kunderna plockar upp den. Det är därför oerhört viktigt att de 

anställda upplever varumärkesidentiteten på samma sätt som ledningen för att kunderna ska 

göra detsamma, vilket innebär att ha samma budskap både internt och externt.

2.2.1.2 Extern marknadsföring

Den högra delen av triangeln visar företagets externa marknadsföring mellan organisation och 

medlemmarna. Det kan vara planerade meddelanden som t.ex. marknadsföring och vilken 

varumärkesidentitet man vill uppnå.
                                               
22 Grönroos (2007)
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2.2.1.3 Interaktiv marknadsföring

Den vänstra delen handlar om interaktionen mellan kunderna och de anställda 

Relevans: I interaktion ska det finnas en gemensam uppfattning vad organisationen vill 

uttrycka och vad den faktiskt uttrycker. Ju högre grad av samhörighet desto högre 

trovärdighet kommer organisationen att utstråla.

2.2.2 Lärande organisation

Det gemensamma för lärande organisationer är att man har en stark kultur som tillfredsställer 

behov och realistiska förväntningar hos kunder, medarbetare och ägare, och att man har god 

förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar i omvärlden.23

En lärande organisation är ett samlingsbegrepp som beskriver fem discipliner –

personligtmästerskap, mentala modeller, gemensam vision, teamlärande och systemtänkande.

Figur 3: Beskrivning av förhållningssätt och strategier för att en organisation ska utvecklas positivt (Källa: Lönngren 2010)

1. Personligt mästerskap handlar om att på individnivå utveckla sig inom sitt område.  Det 

handlar om individuell inlärning och personlig utveckling.

                                               
23 Hjorth (2010)
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2. Mentala modeller är föreställningar om hur världen ser ut. Eftersom man har en 

föreställning om hur världen ser ut så begränsar det möjligheterna till inlärning och 

förändring. Organisationens gemensamma lärande hämmas av detta. För att motverka detta 

bör man använda sig mer av dialog inom organisationen.

3. Gemensam vision innebär att man inom organisationen har en gemensam bild av framtiden. 

Idealsituationen är att ledning och medarbetare har en gemensam identitet eller värdegrund 

och en gemensam målsättning. Startpunkten för att utveckla en vision kan vara en enskild idé,

men kan också vara en kris inom organisationen, som får alla att börja samarbeta. 

4. Teamlärande innebär att medlemmarna tillsammans utvecklar förmågan att föra en 

konstruktiv dialog, där man är öppen för att lyssna på vad andra har att säga och ta till sig av 

deras synsätt.

5. Systemtänkandet är basen i en lärande organisation. Peter Senge säger att ”systemtänkandet 

är en disciplin ägnad åt att se helheter, ett ramverk för att förstå gemensamma egenskaper och 

relationer snarare än att fokusera på enskilda delar eller objekt”. Här odlas medvetenhet om 

att alla delar i en organisation påverkar varandra och ett systemtänk som är till för 

organisationens bästa som helhet – inte för den egna enhetens.

I en lärande organisation utvecklas ett ständigt lärande för alla, där ansvaret är spritt och där 

organisationens klimat gör det lätt att utveckla och använda ny kunskap och alla vågar testa

nya idéer. Enligt modellens grundare Professor Peter Senge så präglas en lärande organisation 

av insikten av och acceptansen att förändringar sker konstant.24

Relevans: Organisationen måste anpassa sina värdegrunder så att detta skapar förutsättningar 

till omvärlden. Eftersom sociala medier är ett nytt fenomen är det viktigt att organisationerna 

anpassar sig och lär sig av detta. 

                                               
24 Lönngren (2010)
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2.2.3 Single/Double loop learning

Singel- och dubbelloopslärande är två olika typer av organisatoriskt lärande som inkluderar 

både lärande- och kommunikationsprocesser hos organisationen. Den vanligaste typen av 

inlärning är singelloop. Det innebär att man korrigerar felen när de inträffar utan att 

egentligen ta reda på varför felet inträffade och ändra om strukturer, det kan handla om 

omstruktureringar och omorganiseringar. Ett exempel är om en leverantör är sen med en 

leverans, och istället för att ta reda på varför leverantören är sen och eventuellt göra ändringar 

i strukturerna för leveransen så nöjer man sig med att ge en utskällning.

Dubbelloop handlar å andra sidan om att tänka ”outside the box” och ändra om regler och 

strukturer från grunden. Den här typen av inlärning gör att människor ofta får bättre förståelse 

för varför vissa lösningar är bättre än andra. Många experter menar att dubbelloop är oerhört 

viktigt att implementera för att organisationer ska bli framgångsrika, speciellt i perioder där 

stora förändringar sker25.

Relevans: När organisationen implementerar sociala medier i sin verksamhet, kommer detta 

att innebära en stor förändring för hur de arbetar överlag och på lång sikt vilket innebär att 

organisationen måste ändra om strukturen i verksamheten. 

2.2.4 Relationsmarknadsföring

En definition på relationsmarknadsföring är en marknadsföring som sätter relationer, nätverk 

och interaktion i centrum. Relationer förutsätter att det finns minst två parter som står i 

kontakt med varandra. Parterna i relationen utför aktiviteter och samspelar med varandra. Det 

är detta som kallas interaktion26. Att skapa relationer är ett långsiktigt arbete. 

Relationsmarknadsföring ställs ofta mot transaktionsmarknadsföring som avser 

engångsförsäljning. Inom relationsmarknadsföring fokuserar man på utveckling istället för 

utbyte som man gör i transaktionsmarknadsföring.

                                               
25 McNamara (2006) via http://managementhelp.org/misc/learning-types-loops.pdf
26 Gummesson (1998) 
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När det gäller relationsmarknadsföring på nätet så ska bra webbsidor tänka på att behandla 

olika besökare på olika sätt. Detta innebär att dessa ska kunna identifiera, differentiera, 

integrera och skräddarsys för att de ska kunna användas framgångrikt med att bygga relationer 

med besökare.27

Relevans: För att utnyttja sociala medier till fullo så är det viktigt att bygga upp relationer 

och att skapa relationer är det som är det nya och banbrytande med just sociala medier. För 

organisationerna gäller det alltså att man måste tänka på att man tänker på att olika individer 

har olika behov och att man inte kan se populationen som en enda stor massa för att utveckla 

relationerna.

2.2.5 Involvering

2.2.5.1 Höginvolvering – utveckling (infoseeking)

Höginvolverade kunder har innan köp ägnat tid åt att hitta information om produkten och 

företaget för att reducera risken. Om en höginvolverad kund blir nöjd med ett köp så leder det 

ofta till ett långsiktigt beteende som en följd av produktens kvalité, funktion och kundens 

förväntningar. En höginvolverad kund är mindre priskänslig än en låginvolverad vilket borde 

göra det lättare för relationer att uppstå med tanke på att man ser andra mervärden än bara 

priset.

2.2.5.2 Låginvolvering – utbyte (information receivers)

I låginvolverade situationer så kan man anta att det är väldigt lite eller ingen bedömning av 

produkten före köpet. Attityder som redan är formade är svagt hållna och är främst baserade 

på erfarenhet från tidigare konsumtion. Låginvolvering är ofta reflekterad i kunders 

tillvägagångssätt direkt från behovsigenkännande och för att köpa med ingen 

informationssökning eller utvärdering av alternativ. Låginvolverade situationer kan 

karaktäriseras av stabila inköpsmönster men dessa ska ses som mer ett reslutat av slöhet än av 

lojalitet. På det sättet är det en form av beteende som lätt kan rubbas av situationer som 

exempelvis försäljningskampanjer.

                                               
27 Sargeant/Jay (2004) se  diGrazia et al. (2000) sid 293  
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Hög och låginvolvering enligt Assael 199228

Jämförelse mellan hög- och låginvolverade kunder

Låginvolvering Höginvolvering
passiv kund aktiv kund

Information av en slump informationsberedare

Informationsmottagare informationssökande

Kunderna representerar Kunderna är en aktiv reklampublik
en passiv publik för reklam Resultat: Effekt av reklam svag

Resultat: effekt av reklam stark

Kunderna köper först Kunden utvärderar varumärken
Om de utvärderar varumärken innan den köper

så görs det efter köpet

Kunden vill nå en accept Kunden vill uppnå maximal
nivå på tillfredställelse förväntad tillfredställelse. 

Som ett resultat, kunder köper Kunden jämför olika varumärken
det varumärket som ger dem för att se vilken som ger mest 
minst problem och använder förmåner i relation till behov 

få attribut och köp baseras på multi-attribut
jämförelse

Personlighet och livsstil Personlighet/livsstils kännetecken 
kännetecken är här inte viktigt är viktigt därför att produkten är 

därför att produkten inte nära knuten till kundens identitet 
är nära knuten till kundens id och och övertygelsesystem

övertygelsesystem

Tabell 1: Hög- och låginvolvering (Källa: Baker 1995 ref till Assael 1992)

Relevans: Denna teori har vi med för att den talar om hur man bör marknadsföra sig mot 

olika individer. I vår syntes så är det de höginvolverade individerna som är intressanta 

eftersom det är de som ger långsiktiga donationer, vilket kopplas till problemformuleringen.

                                               
28 Baker (2005)
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2.2.6 Word of mouth

Word of mouth är en nätverksteori inom marknadsföringen. Konsumenter tar till sig 

information från marknadsförarna, men pratar sedan om det med sina vänner och bekanta. 

Man baserar alltså sitt köp på vad andra har att säga, eftersom man litar på dem.29 I en 

undersökning som genomförts (2010) där man ämnade identifiera tillvägagångssätt för 

marknadsförare att kunna utnyttja möjligheten till tvåvägskommunikation mellan traditionella 

företag och konsumenter på Facebook, kom man fram till några råd som företag som 

använder sig av sociala medier är att de bör ha en tydlig plan för hur man ska kommunicera, 

vara medveten om att det krävs mycket tid, grunda inlägg professionellt, framföra inlägg med 

personlig ton, uppmärksamma de lojala kunderna och således också uppmuntra dessa, samt att 

ha ett trevligt, öppet och professionellt bemötande där användarna aktiveras genom tävlingar 

och uppdrag bidrar till nöjdare kunder, vilket skapar positiva diskussioner och positiv Word 

of mouth30. Word of mouth marknadsföring kräver att man sätter kunderna och nätverken 

man vill involvera i centrum31.

Relevans: Då Word of mouth är en slags ryktesspridningsmetod inom marknadsföringen som 

förlitar sig på att nöjda kunder sprider ett budskap vidare så kan man effektivt via de sociala 

medierna nå fler och nya donatorer, om man ser till att spela sina kort rätt.  

                                               
29 Silverman (2001)
30 Johansson, Windle (2010)
31 De Clerck (2010)
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2.3 Teoretisk syntes

Figur 5: Författarnas teoretiska modell gällande hur hjälporganisationer bör arbeta med sociala medier för sin överlevnad

Det mest grundläggande och absolut viktigaste för att en ideell organisation ska kunna få 

några donationer är att man har en hög trovärdighet. För att utstråla hög trovärdighet är det 

väldigt viktigt att man inom organisationen har en samlad bild om vad det är man vill 

uttrycka. Ledningen måste se till att de anställda delar deras syn på organisationen för att 

medlemmarna ska kunna dela den uppfattningen. Om medlemmarna upplever att budskapet 

som organisationerna förmedlar är tydligt och klart kommer de att känna ett större förtroende 
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för organisationen. Intern marknadsföring är grundpelaren för att den externa och interaktiva 

marknadsföringen ska fungera så det är av yttersta vikt att den fungerar. Detta är något som 

måste genomsyra användandet i de sociala medierna, de måste inge förtroende.

 Varumärkesidentitet och Policy

Organisationerna måste se till att skapa uppmärksamhet så att människor får upp ögonen för 

dem. Framför allt gäller det att skapa uppmärksamhet gentemot konkurrenterna. Internet har 

gjort så att konkurrensen och insynen i organisationerna ökar. Man kan inte enbart leva på sitt 

stora varumärke och enkelriktad reklam som man gjort tidigare. De nya typerna av 

kommersiella hjälporganisationer innebär en ny typ av konkurrens som gör att man måste 

ändra om i struktur och värdegrunderna, för att kunna konkurrera måste man tänka i nya 

banor. Organisationen måste vara beredd på att anpassa sina värdegrunder så att detta skapar 

förutsättningar till omvärlden. Eftersom sociala medier är ett nytt fenomen är det viktigt att 

organisationerna anpassar sig och lär sig av detta, och att man inte håller kvar i gamla mönster 

och traditioner som låser lärandet. Man måste alltså tänka som en lärande organisation för att 

kunna bli framgångsrika.

 Värdegrund och Struktur 

I de sociala medierna är det viktigt att det skapas ett engagemang. Medlemmarna har olika 

typer av involveringsgrad, de som är höginvolverade kommer att ha ett större engagemang 

och det är dessa individer man primärt måste rikta sig mot i de sociala medierna då det är 

dessa som kommer att sprida informationen och donera. Detta går ihop med nästa rubrik då 

det är utvecklingsperspektivet och inte utbytesperspektivet man måste använda sig av i sociala 

medier. Utbytesperspektivet är anpassat för låginvolverade. Engagemang kräver resurser från 

organisationen av olika grad.

 Engagemang och resurser

För att utnyttja sociala medier till fullo så är det viktigt att bygga upp relationer då det är det 

som är det banbrytande med just sociala medier. För organisationerna gäller det alltså att man 

måste tänka på att olika individer har olika behov och att man inte kan se populationen som en 

enda stor massa. Genom att interagera med sina medlemmar i en tvåvägskommunikation 

uppstår en utveckling för alla parter som kan generera högre lojalitet och indirekt leda till fler 
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donationer. 

 Lojalitet och Utveckling 

Sociala medier är ett nätverk som effektivt kan sprida information mellan individer, vilket gör 

att om man använder de sociala medierna på rätt sätt så kommer ordet att spridas och fler blir 

medlemmar vilket indirekt kan leda till fler donationer. Genom att interagera aktivt och skapa 

ett stort engagemang kommer Word of mouth effekten att uppstå eftersom nöjda kunder 

kommer att sprida vidare budskapet.

 Nätverkande 
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3 Metod - systematik

3.1 Forskningsansats

Vi har i vår undersökning valt att göra en flerfallstudie, då vill få ut information från olika

organisationer för att se om det finns några väsentliga skillnader eller tydliga likheter mellan 

dessa. Vi ämnar analysera och utvärdera en organisations interna sätt att arbeta med sociala 

medier.

Det finns två perspektiv i denna uppsats, det ena är företagsperspektivet och det andra är 

konsumentperspektivet, som endast framförs genom teoretiska antaganden.

3.1.1 Förfaringssätt

Vi har i denna undersökning sett hjälporganisationen som ett företag på en 

konkurrensmarknad. Vi har således tittat på hur företag arbetar utifrån ett 

marknadsföringsperspektiv. Vi har här bortsett från att göra skillnad på ett vanligt köp och en 

donation. Genom våra studier av organisationerna ska vi försöka finna ett mönster för att 

kunna göra en analys på om detta kan ses som allmänna företeelser.

I inledningen av arbetet så ämnade vi utgå från att göra en deduktiv ansats, uppbyggd av 

relevanta teorier för att sedan samla empiri. Där den stora delen skulle vara

kundundersökningar via facebooksidorna. Under processens gång har vi funnit att vi inte 

kunde genomföra ämnade undersökningar, dels så kunde vi inte komma på någon bra metod 

för att nå respondenterna utan att inkräkta på deras integritet, dels så fick vi inte heller 

godkännande att göra det för organisationerna, efter att ha tillfrågat dem. Vi har inte heller 

funnit tillräckligt med vetskap inom detta fenomen i tidigare teori, vilket gjort att vi istället 

har byggt denna undersökning på en abduktiv ansats. Vi har kombinerat teori och empiri för 

att komma fram till en djupare förståelse.
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3.2 Urval

Vi gjorde tidigt ett bekvämlighetsurval då vi beslöt att begränsa oss till de tio största 

traditionella hjälporganisationerna i Sverige och välja ut tre av dessa för intervjuer. Vi ansåg 

att det var ett lagom urval för denna uppsats omfattning vid den tidpunkten. Vi valde ut några 

av dessa organisationer utan något uttänkt mönster och ringde till de olika organisationerna 

tills vi hade bokat in tre intervjuer. 

3.3 Datainsamlingsteknik

3.3.1 Observationer

Vi har observerat olika organisationers hemsidor och huruvida de är deltagare i sociala 

medier. Observationerna har skett före intervjuerna.

3.3.2 Intervjuer

Vi har genomfört tre intervjuer med personer hos olika hjälporganisationer. Organisationerna 

vi gjorde intervjuerna hos var Svenska Kyrkan, Röda Korset och Unicef. Dessa intervjuer 

genomfördes först som en del i vår förundersökning då vi ville få en bild av hur de ser på 

sociala medier, då vi observerat att de har en officiell Facebooksida. Tanken var att vi i denna 

undersökning från början ämnade göra en enkätstudie med medlemmar i olika grupper i 

sociala medier men det har inte gått att genomföra och således är våra intervjuer numer 

empirin för uppbyggnaden av vår teoretiska syntes. Intervjuerna genomfördes på respektive 

organisations huvudkontor och pågick cirka en timme vardera.

3.3.3 Data

Frågorna till intervjuerna utformades utifrån teorier inom marknadsföring efter att vi klarlagt 

bakgrunden till uppsatsen. 
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Observationerna skedde genom att vi utgick från FRII:s lista på de tio största 

hjälporganisationerna, och sökte på alla tio organisationernas namn i sökmotorn Google. 

Detta för att finna information om någon eventuell hemsida, där vi kunde finna information 

om organisationens verksamhet. När vi observerade hemsidan så gav det oss i vissa fall 

indikationer på att de på något sätt var deltagare i de sociala medierna.

Vi gjorde semistrukturerade intervjuer med representanter från de olika hjälporganisationerna. 

Informanterna är personer inom de olika organisationerna som arbetar med närvaro på nätet 

och sociala medier. Vi använde en intervjumall vid samtliga intervjuer men den har inte följts 

fullt ut beroende på vilken inriktning intervjuerna fick. Vi valde det semistrukturerade 

intervjusättet eftersom vi ville få ut så uttömmande svar som möjligt för att få en bredare och 

djupare förståelse. Intervjuerna spelades in och sedan skrevs dessa ner i sammanfattad form.

3.4 Reliabilitet 

Syftar till att se om upprepande studier kan leda till resultat som är liknande. 

Vi har gjort observationer på utvalda organisationers hemsidor och gjort intervjuer med 

personer inom organisationerna som dagligen arbetar med frågor kring sociala medier. 

Liknande studier bedömer vi inom den snaraste framtiden skulle ge samma resultat i stort sett, 

men eftersom det är ett nytt fenomen som ständigt utvecklas så är det svårt att bedöma hur 

snabbt utvecklingen går framåt. Vi valde att intervjua personer som arbetar dagligen med 

sociala medier i organisationerna, i en annan undersökning hade vi kanske valt att ställa frågor

till ledningen i organisationerna istället. Men då vårt antagande var att man inte länge arbetat 

med dessa frågor och det är ett relativt nytt område framförallt för hjälporganisationerna så 

bedömer vi att vi fick fram rimlig information via de anställda. 

3.5 Validitet  

Syftar till att argumentera för i vilken utsträckning som man verkligen undersöker det som 

man avsåg att undersöka. 

Vi hade inledningsvis frågor ur ett deduktivt syfte och detta skulle ses både utifrån ett 

företags- och ett kundperspektiv, men då vi har landat i en abduktiv ansats och endast ser 
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detta ur ett företagsperspektiv med ett teoretiskt kundperspektiv så torde våra frågor i 

intervjuerna varit något annorlunda formulerade och mer generella kring sociala medier för att 

öka den inre validiteten. Men trots detta bedömer vi att de frågor och svar vi fått ändå är 

giltiga för vårt undersökningssyfte och populationen.
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4 Empiri

4.1 Undersökningsobjekt

4.1.1 Svenska Kyrkan

Svenska Kyrkan är ett trossamfund som funnits i århundraden och är en rikstäckande 

organisation med församlingar och stift över hela landet, det är 13 stift och 1500 församlingar. 

Församlingarna rättar sig efter kyrkans grundlagar men är för det mesta självstyrande. 

Svenska Kyrkan har idag ungefär 7 miljoner medlemmar. Förutom själva religionsutförandet 

så arbetar Svenska Kyrkan för hållbar utveckling, både lokalt och internationellt. Svenska 

kyrkan är en gammal och väldigt stor organisation med stark tradition och värdegrund. I och 

med att det är ett trossamfund innebär det vissa begränsningar för hur organisationen ser ut 

och agerar. Sedan 1951 har vi religionsfrihet i Sverige. Det innebär således att vem som helst 

kan välja att kliva ur Svenska Kyrkan. Sedan några år tillbaka så minskar dess medlemsantal 

kontinuerligt. Enligt FRII så insamlade Svenska Kyrkan år 2009, 177 miljoner kronor vilket

är en minskning från 2008 då man samlade in 201 miljoner kronor. Det är inom Trosamfundet 

Svenska Kyrkan som verksamheten på nationell nivå bedrivs. Svenska Kyrkans högst 

beslutande organ är kyrkomötet, vars uppgift är att vara kyrkans röst utåt dels i Sverige och 

dels internationellt. De ansvarar för de gemensamma intressena inom frågor som utbildning, 

information, samråd och allmänkyrkliga relationer och inomkyrklig normgivning och har till 

uppgift att besluta om regler och att finna lösningar, vilket ska underlätta för kyrkan som 

helhet och för de församlingar som ingår. Det är Kyrkokansliet i Uppsala som genomför 

verksamhetsplanerna och Kyrkostyrelsen som är Svenska Kyrkans högsta ansvariga organ, 

ansvarar för den övergripande verksamheten. Antalet anställda inom Svenska kyrkan är 

ungefär 25,000 stycken personer med olika roller därinom, från präster till städpersonal. 32

Mattias Hallberg är en av informanterna hos Svenska Kyrkan. Han arbetar på 
                                               
32 Svenska Kyrkan (2010)
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informationsavdelningen och sköter svenskakyrkan.se. Han arbetar fyrtio procent med sociala 

medier sen ungefär ett halvår tillbaka och det är endast han som gör det just nu. Den andra 

informanten är Johan Ehrning. Han arbetar som informatör och kommunikationsstrateg. Han 

ser bland annat över budskapsplattformar, varumärkesskapande och vård av varumärket. Han 

är även involverad i ”Svenska Kyrkan, Internationellt arbete” som tidigare hette 

Lutherhjälpen. Man slog ihop Lutherhjälpen med kyrkan för att folk inte hade koll på att det 

tillhörde Svenska kyrkan.

4.1.2 Svenska Röda Korset 

Svenska Röda Korset (nedan kallad Röda Korset) är en hjälporganisation med cirka 200 000 

medlemmar och 30 000 volontärer och har funnits i Sverige sedan 1865. De ser sig som 

pionjärer inom olika förbättringsåtgärder i svenska samhället exempelvis inom 

skoltandvården, hemsamariter, färdtjänst och hiv- och aidsinsatser. Röda Korset styrs av 

riksstämman, vilket är organisationens högsta beslutande organ. Verksamheten styrs av en 

centralstyrelse med en generalsekreterare och personer i ledningsgrupp. Röda Korset består 

idag av 1178 rödakorsföreningar spridda över landet. 33 Just nu så pågår en omstrukturering av 

styrningen inom organisationen från att varit regionalstyrd till att bli nationellt ledd.34 Enligt 

FRII så samlade Röda Korset år 2009 in 348 miljoner kronor vilket är en ökning från 2008 då 

man samlade in 330 miljoner kronor. Informanten på Röda Korset Arash Mokhtari arbetar

sedan början av 2010 som pressekreterare på Svenska Röda korset och är ansvarig för 

organisationens deltagande i sociala medier. Hans arbete görs till viss del tillsammans med 

organisationens webbredaktör.

4.1.3 Unicef

Unicef bildades 1946 och finns runtom i hela världen. Deras främsta mål är att kämpa för 

barns rättigheter, trygghet och överlevnad. Unicef arbetar på uppdrag av FN men man är helt 

beroende av frivilliga bidrag, man får alltså inte några pengar från FN:s budget. Unicefs 

                                               
33 Svenska Röda Korset (2010) 
34 Röda Korset (2010)



33

högsta beslutande organ är Årsstämman, vilken består av representanter från organisationens 

29 stödjande riksorganisationer och verksamheten leds av en styrelse. På UNICEFS kansli i 

Stockholm arbetar ungefär 35 personer och utöver dessa så finns det olika grupper på olika 

orter i landet. 35 Enligt FRII så samlade Unicef in mest pengar i Sverige år 2009, 479 miljoner 

kronor vilket är en ökning från 2008 då man samlade in 414 miljoner kronor. Informanten hos 

Unicef heter Johanna Celion och hon är vikarierande webbansvarig. Hon ansvarar för innehåll 

på unicef.se och sociala medier. 

Ytterligare observationer

Författarna har gjort en egen observation i domkyrkan i Uppsala och funnit att de har en 

Kollektomat, en slags elektronisk betalningsstation, vilket är en anpassning till det kontantlösa 

samhället. På hemsidan har man skrivit att man har ändrat sin nationella grafiska profil för att 

ge en mer enhetlig bild av Svenska kyrkan. Svenska Röda Korset har sedan 2010 en ny 

hemsida som de beskriver som en mer etablerad nyhetssajt. På deras hemsida så finns det

information på förstasidan, om att de finns med på Facebook och där de senaste 

uppdateringarna därifrån hamnar på hemsidan. På Svenska kyrkans hemsida finns idag ingen 

information om att de finns med i de sociala medierna, men om man går in på Facebook så

har de en officiell sida där. Författarna har varit inne under ett par dagar i november och 

observerat att det försiggår viss aktivitet på de olika undersökta objektens Facebooksida. Dels 

har noterats att organisationerna skriver och placerar inlägg på sidan och dels att små 

indikationer på att dessa inlägg kommenterades. En observation som pågick under några 

dagar noterade att medlemsantalet på Facebooksidorna ökade dagligen (bild 3).

                                               
35 Unicef (2010)
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5 Analys

5.1 Förtroende  

I det här avsnittet analyserar vi vilka förutsättningar organisationerna har för att öka sin

Trovärdighet genom de sociala medierna.

 Varumärkesidentitet och Policy

Detta säger teorin: För att uppnå en framgångsrik extern och interaktiv marknadsföring så 

krävs det att företaget för en intern marknadsföring där anställda får information innan det 

når ut till den externa marknaden. Ju bättre den tas emot och förmedlas av de anställda desto 

högre trovärdigheter förmedlar företaget ut till sina kunder. Den interna marknadsföringen 

gör att varumärkesidentiteten plockas upp av de anställda som i sin tur gör att kunderna 

plockar upp den. För organisationen är det viktigt att ha samma budskap både internt och 

externt. 

Enligt Svenska kyrkans informanter så har de en målsättning att sociala medier ska 

genomsyra hela organisationen men ingenting blir gjort förrän man har en policy, vilken just 

nu är under uppförande. De har inte heller utvärderat hur man ska jobba på att öka 

trovärdigheten. Anledningen till att de från början registrerade en officiell sida på Facebook

var bara att skydda namnet så att ingen annan skulle ta det. Svenska Kyrkan anser att de har 

ett högt förtroende rent generellt. Då de inte har någon policy satt för hur de ska arbeta med 

de sociala medierna så ger det enligt författarna en minskad grad av förtroende. För att den 

interaktiva marknadsföringen ska lyckas i de sociala medierna krävs det att den interna 

marknadsföringen är god då varumärkesidentiten behöver stämma överens mellan alla 

parter.
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Röda Korset anser att trovärdighet skapas i detta forum genom att visa att man finns 

tillgänglig och svarar på individers frågor och dementerar information som innehåller 

felaktigheter. Med hänsyn till att man tror att Facebook i sig kan ge minskad trovärdighet i 

och med utgivelse om vem man är, så vill man istället att individerna via Facebook ska 

komma in på deras hemsida då de säger att för dem är det viktigt att visa att det just är 

Svenska Röda korset som de utger sig för att vara. Informanten menar att ju längre tid man är 

med på Facebook desto högre trovärdighet kommer det att ge deras organisation. Visionen 

för Röda Korset är enligt informanten att anställda och frivilliga ska kunna gå in och svara i 

de sociala medierna. Om en sådan atmosfär skapas som möjliggör detta, så vore det bra, men 

han menar att det är än viktigare att fastställa policys inom organisationen först, där tydliga 

riktlinjer för vad man som medarbetare på Röda Korset kan och inte kan göra i sociala medier 

måste klargöras. Informanten menar att detta måste göras för att organisationen ska kunna 

behålla sin trovärdighet. Hemsidan och närvaron i sociala medier är förankrad hos ledningen i 

organisationen, men det finns idag ingen policy gällande hur organisationen bör förhålla sig 

till sociala medier inom organisationen. Författarna tolkar det som att Röda Korset har 

samma problem som Svenska Kyrkan i och med att de inte har ännu inte har några policys 

satta för hur de arbetar med de sociala medierna. Samhörigheten minskar när den interna 

marknadsföringen är bristfällig vilket resulterar i mindre trovärdighet.

Unicefs ledning håller i dagsläget på att titta på övergripande stora strategier enligt deras 

informant och de kommunicerar med henne om hur strategin för webben ska läggas upp, där 

sociala medier ingår. Unicef är den organisation som har bäst förutsättningar för att vara 

förtroendeingivande i de sociala medierna eftersom de har uttalade syften och mål med vad 

man vill uppnå och man håller på att utveckla övergripande strategier för hur närvaron på 

internet ska se ut där sociala medier ingår. Att Unicef säger att det görs i samarbete mellan 

ledning och anställd ger en högre grad av varumärkesidentitet. Den samhörighet som detta 

kan skapa tillsammans med policyn ger således en positiv inverkan på trovärdigheten och 

detta ökar graden av att inge förtroende.
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5.2 Uppmärksamhet 

I det här avsnittet analyserar vi vilka förutsättningar organisationerna har för att få 

uppmärksamhet genom sociala medier och hur väl de anpassar sig till en ständigt föränderlig

omgivning.  

 Värdegrund och Struktur 

Detta säger teorin: Organisationerna bör se till att skapa uppmärksamhet så att människor 

får upp ögonen för dem. De måste även anpassa sina värdegrunder så att detta skapar 

förutsättningar till omvärlden. Eftersom sociala medier är ett nytt fenomen är det viktigt att 

organisationerna anpassar sig och lär sig av detta, och att man inte håller kvar i gamla 

mönster och traditioner som låser lärandet i organisationen. 

Svenska Kyrkan har gått från att någon person hos dem registrerat dem på Facebook enbart 

för att skydda namnet, till att de nu börjat arbeta med att ta fram en policy för hur hela 

organisationen ska använda sig av sociala medier. Svenska kyrkan för idag ingen 

marknadsföring som talar om att de finns i de sociala medierna.  Informanterna säger att 

organisationens policy kommer att revideras med tiden i och med att omvärlden förändras och 

när policyn är klar är det lättare att veta hur de kan marknadsföra sig. Svenska kyrkan har inte 

låst sig i ett visst tänk utan man anpassar och förändrar sig, vilket borde vara ett tecken på 

att man har tankar kring förändring. 

Röda Korsets informant beskriver att deras sociala medier har en nära koppling till 

organisationens hemsida. Han menar att hemsidan ska fungera som ett slags nav som kopplar 

samman de olika medierna och att detta ska skapa uppmärksamhet. För Röda Korset ses de 

sociala medierna som en länk för att hitta till hemsidan. Idag använder man främst Facebook 

för att besvara frågor från individer, vilket tidigare skedde via en infomail som skulle fördelas 

vidare till ansvarig. I och med Facebook så kommer de närmare individerna. De har idag inte 

lagt några större resurser på sociala medier men det pågår just nu en omorganisering och 

visionen är att mer arbete inom området skall göras när det är klart. Informanten menar att det 

är mycket som handlar om en balansgång om hur man ska agera och att de fortfarande håller 

på att lära sig. Röda Korsets målsättning är att alla i organisationen ska kunna använda sig av 



37

de sociala medierna. Att Röda Korset förändrar strukturen inom organisationen tolkar 

författarna som ett slags systemtänkande, men att detta lärande är ett enkelloopslärande.

Unicef marknadsför sina sociala medier genom mailutskick och genom sin hemsida som gör 

att individer kan hitta dit. De vill att hela organisationen ska börja tänka mer digitalt i stort, 

men man lägger samtidigt inte ner några större resurser på det idag. Detta tolkar författarna 

som att de kan vara hämmande eftersom de då kan bli låsta i gamla vanor och inte hänga 

med i utvecklingen, men i och med att ledningen i samarbete med anställda arbetar med att ta 

fram strategier för de sociala medierna indikerar det att man insett potentialen med sociala 

medier och implementerat detta i värdegrunden. 

5.3 Interaktion

I det här avsnittet analyserar vi vilka förutsättningar organisationerna har för att kunna 

bygga relationer genom de sociala medierna. 

 Utveckling och lojalitet

Detta säger teorin: Inom relationsmarknadsföringen så är en av de grundläggande 

förutsättningarna att det finns minst två parter som har kontakt med varandra. Via sociala 

medier innebär detta att också att man likt annan utvecklingsmarknadsföring att man måste 

behandla olika besökare på olika sätt.

Författarna har observerat att organisationerna har en viss kommunikation och interaktion 

med sina medlemmar på Facebook. Det som framkommit vid intervjuerna är dock att ingen av 

de organisationer vi undersökt har ännu gjort några försök att identifiera sina 

besökare/medlemmar eller differentierat sig i de olika sociala medierna. Det har också 

framkommit i de olika intervjuerna att de är rädda att vara för ettriga på de som visat intresse, 

för att inte tjata eller tigga ihjäl dessa. Författarna tolkar det som att de är väldigt försiktiga 

att inte bli för påträngande så att de istället mister en befintlig eller potentiell donator istället 

för att få dessa lojala.
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När det handlar om att bemöta inlägg som inkommit till Facebooksidan, vilka är riktade till 

organisationen så säger Svenska Kyrkans informanter att de inte plockar bort negativa 

förklaringar utan försöker besvara allting, utan endast när de skriver rent hatiska saker. De ser 

ett stort värde av interagerande individer både av de som är positiva, men även de som är 

negativa då dessa individer skriver direkt till dem istället för att skriva på sin egen blogg eller 

bara pratar med sina bekanta. För Svenska Kyrkan handlar Facebook mest om att synas och

att där föra en dialog säger informanterna. Röda korsets informant säger att positiv kritik delar 

organisationen med sig av och sprider i sina nätverk. När det gäller den negativa kritiken så 

försöker organisationen alltid att gå tillbaks till den som är mest ansvarig eller insatt i ämnet 

för att denne ska bemöta och svara. Unicef beskriver att de bemöter både positiv och negativ 

kritik och försöker bemöta kritiken med sakliga argument hela tiden.

Facebook har ett verktyg ”Facebook Insight” som talar om för organisationen vilka och hur 

ofta individer besöker dem där. När författarna frågade organisationerna om de hade något 

verktyg för att göra mätningar i så var Unicef den enda organisation som sa att de brukar hålla 

ett öga på den. Unicef är för övrigt den organisation av de vi undersökt som säger att de har 

ett mätverktyg av något slag som de använder sig av. Röda Korset och Unicef använder 

tendenser till ett utvecklingsperspektiv i de sociala medierna och bemöter all typ av kritik, 

därför finns det goda möjligheter för dessa att utveckla organisationerna och skapa lojala 

medlemmar eftersom de kan använda det som uppstår i interaktionen till att göra 

förbättringar inom sina respektive organisationer. Svenska Kyrkans utveckling ligger efter 

eftersom de har en lägre grad av interaktion.

Svenska Kyrkans informant har inte definierat några specifika målgrupper som man riktar sig 

till på de sociala medierna än, men man ser en ökning av äldre människor på de sociala 

medierna (65+). Unicef informant menar att det inte finns någon primär målgrupp, men det 

har blivit så att mycket kvinnor i storstäderna i åldrarna mellan 20-50 år har gått med i 

Facebookgruppen. Röda Korset har heller ingen uttalad målgrupp man riktar sig till och inte 

heller finns något uttalat mål med sidan, inte mer än att man vill nå ut med information till så 

många som möjligt. Eftersom ingen av de undersökta organisationerna har 

målgruppsanpassat eller satt upp mål för användandet av sociala medier är graden av 

lojalitet idag lägre än den bör vara.
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5.4 Involvering

I det här avsnittet analyserar vi vilka förutsättningar organisationerna har för att skapa 

mervärde till individer via de sociala medierna. 

 Engagemang och resurser

Detta säger teorin: De höginvolverade kunderna är sådana som är informationssökande och 

söker efter utveckling och inte bara ett utbyte. Om kunden blir nöjd och om organisationen 

inbringar kundens förväntningar så kan det leda till engagemang. De sociala medierna 

möjliggör för organisationerna att locka till sig många individer då fler och fler använder sig 

av internet och de sociala medierna. 

Informanten från Röda Korset menar att deras organisation inte alltid lyckats med att skapa ett 

engagemang och att de förstått att det är det som krävs för att få sociala medier att fungera 

som bäst. I normalfallet menar han att det skapas mervärde genom att man för diskussioner 

via Facebook. Inom organisationen förs diskussioner och olika förslag diskuteras om vad de 

ska göra för att skapa ett engagemang via de sociala medierna. Röda Korset genomför just nu 

en omorganisering och man hoppas att man efter detta ska arbeta mer inom området. Det 

mervärde som Unicefs medlemmar får genom de sociala medierna är att de får information 

om Unicef och vad de gör direkt istället för att behöva gå in på unicef.se. Informanten säger 

att det är svårt att föra några kampanjer till individer såsom ett privat företag skulle kunna 

göra eftersom pengarna de har främst skall gå till välgörande ändamål och som Unicefs 

informant beskrev det så skulle exempelvis en produktgåva kunna tolkas som ett slöseri av 

insamlade pengar. Då organisationerna inte är medvetna om vilka deras primära 

målgrupper är och de själva tycks bestämma vilka mervärden individerna får så ger detta en 

låg grad av engagemang.  

Svenska Kyrkan har sedan ett halvår tilbaka en halvtidstjänst som arbetar med sociala medier 

vilket är informanten själv. Hos Röda Korset är det informanten som ansvarar för  sociala 

medier och han gör viss del av arbetet tillsammans med webbredaktören. Webbansvarig hos 

Unicef har hand om både de sociala medierna och hemsidan. Alla tre organisationer har en 

brist på resurser för att kunna skapa en högre grad av engagemang. Svenska kyrkan säger att 

de idag saknar resurser för att utveckla Facebooksidan mer. Unicef strävar mot en högre grad 
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av engagemang men de nämner resurser som problem för detta. Viljan är i vart fall att hela 

organisationen ska tänka mer digitalt. Visionen för Röda Korset enligt informanten är att 

anställda och frivilliga ska kunna delta i de sociala medierna men hinder för det sägs vara att 

det inte finns någon uttalad policy än. Då organisationerna inte är medvetna om vilka deras 

primära målgrupper är och de själva tycks bestämma vilka mervärden individerna , samt att 

det framkommit att de inte har tillräckliga resurser så ger detta en låg grad av engagemang.  

5.5 Informationsspridning

I det här avsnittet analyserar vi vilka förutsättningar organisationerna har för att nätverka 

genom de sociala medierna, där informationsspridning är en produkt av att nöjda kunder 

sprider vidare budskapet. 

 Nätverkande

Detta säger teorin: Inom marknadsföringen och här Word of mouth så förutsätter den att 

man sätter kunderna och nätverken man vill involvera i fokus. Genom att interagera aktivt 

och skapa ett stort engagemang kommer Word of mouth effekten att uppstå eftersom nöjda 

kunder kommer att sprida vidare budskapet. Konsumenter tar alltså till sig information från 

marknadsförarna, och pratar sedan om det med sina vänner och bekanta. Man baserar alltså 

sitt köp på vad andra har att säga, eftersom man litar på dem.

Detta är en följdeffekt av att man har infriat de andra delarna i syntesen och för 

organisationen kan detta ses som ett mervärde, som en möjlighet för organisationen att 

ytterligare skapa långsiktiga donatorer. Organisationerna har alla de tekniska 

förutsättningarna som krävs för nätverkandet och enligt våra observationer på Facebook så 

har de medlemmar i de sociala medierna som skulle kunna sprida vidare information till 

andra, men organisationerna utnyttjar inte det, vilket är en låg grad av nätverkande.
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6 Resultat

Syftet med vår undersökning är att utifrån ett marknadsföringsperspektiv analysera och 

utvärdera hjälporganisationernas arbetssätt i den interna organisationen med sociala medier 

och vi använder våra ställda frågeställningar för att kunna utvärdera detta.

 Vilken inställning har organisationen till sociala medier för sin verksamhet?

Organisationerna anser att det är viktigt att vara med i sociala medier och ser det som 

någonting positivt för sin verksamhet, men samtidigt lägger de inte tillräckligt med tid och 

resurser på fenomenet.

Den enade meningen är att organisationerna anser att Sociala medier är ett viktigt 

verktyg för att nå ut med sina idéer och med information om organisationens 

verksamhet. Överlag vill man att sociala medier ska genomsyra hela organisationen 

och inom organisationen pågår diskussioner för att komma fram till vilka policys som 

organisationen ska ha kring detta nya fenomen, så man kan ana att de insett att det är 

här för att stanna. Detta är således också medvetengjort på ledningsnivå. Dock råder 

delade meningar om vilket syfte sociala medier ska ha för organisationernas 

verksamhet, men det kan vi anta kommer tas upp vid policyframtagningen. Deras 

syften skiljer sig åt och är att minska anonymiteten för organisationen, testa budskap 

innan man gör påkostade kampanjer i utbytesmedia, men även att få ett ökat 

engagemang och synliggöra organisationen för granskning. Hur mycket tid 

organisationerna ska lägga resurser på sociala medier anser dem beror på utvecklingen 

av den. Då hjälporganisationen har väldigt begränsade resurser så innebär det att de 

måste prioritera bort någonting annat.

Unicef är den organisation som vi bedömer har kommit längst i användandet av 

sociala medier av våra tre studerade organisationer. Detta kan kanske bero på att deras 

organisationsstruktur skiljer den åt från de andra två, vilket gör att anpassningar kan 
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komma igenom snabbare där. Man har uttalade syften med vad man vill uppnå och 

håller på att utveckla övergripande strategier för hur närvaron på internet ska se ut i 

stort där sociala medier är en viktig faktor. Detta görs i samarbete mellan ledning och 

anställd vilket gör att en hög grad av samhörighet uppstår som kommer att få en 

positiv inverkan på trovärdigheten. Att få ut en policy gör att organisationerna kan 

stärka sin trovärdighet då hela verksamheten då arbetar mot samma mål.

Unicef säger att organisationen arbetar för att få en hög grad av interaktion och 

engagemang och att de satsar på att bygga upp relationer. Svenska Kyrkan använder 

idag endast de sociala medierna som en envägskommunikation vilket innebär att det 

från organisationens sida idag inte bidrar till att ge någon större informationsspridning. 

Röda Korset menar att de lägger mycket fokus på att skapa engagemang och 

interaktion i hopp om att det ska uppstå en vidare informationsspridning. 

Vår reflektion

Ur konkurrenssynpunkt så gäller det att differentiera sig och med den allt snabbare 

utvecklingen i samhället gäller det att hänga med i förändringar som sker. För att

kunna nå ut med sina idéer så är det således viktigt att organisationerna börjar se 

marknadsföringen via sociala medier utifrån ett kundperspektiv. Det är också viktigt 

för organisationerna att finna det som skapar mervärde till deras potentiella och 

befintliga donatorer. För att medlemmarna ska bli lojala, höginvolverade och 

engagerade gäller det för organisationerna att ta reda på vad mervärdet är. 

 Har organisationen den interna strukturen som behövs?

Organisationerna är av olika storlek och ju större desto mindre effektiv är den, dessutom 

begränsas hjälporganisationerna av begränsade resurser.

I intervjuerna har vi fått fram indikationer på att omfattande omorganiseringar och 

policys som förändrar strukturen är igång inom alla de tre studerade organisationerna. 

Detta gör att det i vår undersökning inte går att svara på denna fråga i dagsläget. 
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Vår reflektion

Om organisationen förändrar sin värdegrund under denna process har vi svårt att 

uttala oss om, men det är vad vi anser måste ske för att användandet av sociala 

medier ska bli framgångsrikt och således organisationens framtid. Det är en sak att 

säga att man gör en omorganisering, men vad detta innebär i praktiken återstår att se. 

Det gäller för organisationen att hitta en lämplig kombination av uppmärksamhet och 

förtroende som leder dess verksamhet framåt.

 Vad har den befintliga organisationens interaktion i de sociala medierna gett för 

resultat för organisationen?

Det resultat som organisationerna har fått av interaktionen i dagsläget är att de på ett 

personligare plan kan få feedback från sina medlemmar och få uppmärksamhet. 

Dessutom har de nu större möjligheter att identifiera sina målgrupper. Svenska kyrkan 

har ännu inte börjat med interaktion i de sociala medierna. Unicef har den kraftigaste 

interaktionen i de sociala medierna. 
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7 Slutsatser

Vilka faktorer med sociala medier skapar förutsättningar för långsiktiga donationer?

För att kunna använda de sociala medierna som en marknadsföringskanal så behöver 

organisationer ha kunden i fokus vilket är ett måste på en konkurrensmarknad. Detta för att 

kunna skapa en personlig kontakt och ge kunden det mervärde den vill ha. Då sociala 

medierna ständigt får fler användare och är en plattform som är här för att stanna så är det 

viktigt att organisationer använder sig av ett relationsperspektiv.

Lyckas organisationen få in kunden i fokus och skapa lojala kunder så kommer även word of 

mouth effekten att sättas i rullning och detta kommer således även gynna organisationen. 

Detta skapar då ett mervärde för organisationen då detta slutligen kan leda till än fler

långsiktiga donationer. 

Utifrån vad vi har observerat i undersökningen så ligger de organisationernas intresse via de 

sociala medierna främst på att få sprida sin idé. Om man vill få ut full potential i sociala 

medier i en föränderlig miljö, så är det således sin värdegrund man behöver ändra.  

Organisationen behöver hitta en balans mellan uppmärksamhet och förtroende för att få 

donatorer, med andra ord så måste organisationen kunna kombinera ideologi och 

kommersialism för långsiktig överlevnad.

7.1 Självkritik

Vår analys är baserad på ett litet urval som står för en väldigt liten del av den totala 

populationen. För att kunna generalisera hade vi behövt utöka omfattningen i en mycket högre 

grad, men med tanke på den korta tid vi haft till förfogande efter vår vändning i förarbetet så 



45

finns inte utrymme för mer. Dock tror vi inte att det hade sett helt annorlunda ut även om vi 

hade utökat urvalet. 

Vi hade kunnat få ett mycket tydligare resultat om vi hade intervjuat personer från olika delar 

av organisationerna för att få en klarare bild av hur den interna strukturen faktiskt fungerar. Vi 

borde också från början haft ett klarare fokus på vad vi ville få ut av uppsatsen, vilket både 

hade sparat tid, men även bidragit till att göra studien mer generaliserbar.
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8 Slutord

Vi har i denna uppsats kommit fram till fem faktorer som skapar förutsättningar till 

återkommande donationer. Vi har även analyserat inställningar, strukturer och hur 

interaktionen påverkar användandet av sociala medier. Det vore intressant för vidare 

forskning att göra en mer omfattande studie än denna och även en uppföljning i framtiden för 

att se vad som skett under den perioden. Eftersom det är ett nytt fenomen under ständig

utveckling så antar vi att det kommer att se annorlunda ut. Det skulle även vara intressant i 

framtiden att genomföra undersökningen med konsumentperspektivet då det antagligen lär 

vara lättare att fånga upp den här sidan i och med att fenomenet utvecklas.

Vi tror att andra organisationer kan tillämpa sociala medier på samma sätt, till kriteriet att 

man har utmärkt sig innan. 
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Bilaga 1

Intervjuunderlag Hjälporganisationerna
Vem är du?

Sociala medier/nätverk
Hur ser Ni på sociala medier i stort och på nätverket FB i synnerhet för Er verksamhet?
Har ni något uttalat syfte? Vilket är det primära? Och någon speciell målgrupp som ni vänder 
Er till?
Har ni någon kortsiktig-/långsiktig plan med FB och är den förankrad på ledningsnivå?
Har ni något uttalat mål med FB, något speciellt Ni vill uppnå med det?
(kan man samla in pengar via FB)
Har Ni/Använder ni er av något instrument för att mäta Era prestationer på FB?

Interaktion
Hur arbetar ni med/på FB? (envägs-/tvåvägs-/trevägskommunikation)?
Vilken information lägger Ni in på FB? Är det någon speciell som väljer vad som läggs in och 
vad?
Vem/Vilka arbetar med FB i er organisation?
Hur skapar Ni engagemang?
Vilket mervärde anser Ni att ni ger medlemmarna där?
Hur engagerade upplever Ni att medlemmarna är?
Följer Ni upp medlemmarnas kommentarer på FB?
Hur hanterar ni positiv-/negativ kritik som uppkommer på FB?
Hur talar Ni om att Ni finns på FB och hur mycket kraft lägger ni ner på att synas?
     Konkurrens
Jämför Ni er med övriga/andra hjälporganisationer, hur de agerar? Någon förebild?
Trovärdighet
Hur arbetar Ni för att behålla Er trovärdighet/skapa trovärdighet via facebook? (ex redovisar 
insamlingar)

Är det något som vi glömt att fråga som Ni tycker är relevant för oss att veta?
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Bilaga 2

Intervjuer

Intervju med Mattias Hallberg/Johan Ehrning den 24/11-2010

Mattias arbetar på informationsavdelningen (webenheten) som sköter svenskakyrkan.se. Han 

arbetar 40% med sociala medier sen ungefär ett halvår tillbaka och det är endast han som gör 

det just nu, men tanken är att sociala medier är något som ska genomsyra hela organisationen. 

Johan Ehrning arbetar som informatör och kommunikationsstrateg. Han ser bland annat över 

budskapsplattformar, varumärkesskapande och vård av varumärket. Han är även involverad i 

”Svenska Kyrkan, Internationellt arbete” som tidigare hette Lutherhjälpen. Man slog ihop 

Lutherhjälpen med kyrkan för att folk inte hade koll på att det tillhörde Svenska kyrkan.

Just nu handlar det mycket om att få fram policy och riktlinjer för hur de sociala medierna ska 

användas. Policyn är inte klar så ingen vet riktigt än hur de sociala medierna ska användas, 

men man tror att sociala medier är ett viktigt verktyg. Policyn är något man kommer att 

revidera väldigt ofta eftersom fenomenet är väldigt nytt och utvecklas hela tiden. Dokumentet 

kommer inte att lösa alla frågor men tanken är att det ska ge bra vägledning.

De tror att sociala medier passar kyrklig verksamhet och insamling mycket väl. Förut var det 

bara hemsidan som var närvaron på nätet men de har börjat se hur viktigt det är att vara 

närvarande på andra sidor också. Idag handlar det mest om att synas och föra en dialog. Det 

finns inget uttalat syfte än och eftersom man är väldigt färska i fenomenet sociala medier är 

det endast envägskommunikation för tillfället, men man vill i framtiden involvera folk så att 

de sprider budskapet vidare. (word of mouth) och hamna i en tvåvägskommunikation. De har 

inte definierat några specifika målgrupper som man riktar sig till på de sociala medierna än, 

men man ser en ökning av äldre människor på de sociala medierna (65+).

De plockar inte bort negativa förklaringar utan försöker besvara allting. Extremfall är när man 

skriver rent hatiska saker. De ser ett stort värde av interagerande människor som är positiva 

men även människor som är negativa är väldigt värdefullt eftersom de hellre ser att de skriver 

direkt till dem istället för att skriva på sin egen blogg eller bara pratar med sina bekanta. Det 
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florerar mycket felaktigheter kring organisationen och om man vänder sig direkt till dem så 

kan de rätta till det.

I och med att de inte har något officiellt dokument än så marknadsför de inte att de finns på de 

sociala medierna. När policyn är satt kommer man att börja marknadsföra det mer. 

Anledningen från början med Facebookgruppen var bara att skydda namnet i princip så att 

ingen annan skulle ta det. De har inte utvärderat hur man ska jobba på att öka trovärdigheten. 

De anser att man har väldigt bra trovärdighet överlag. 

Det finns visioner om att Facebookgruppen ska innehålla mer, men resurser saknas för 

tillfället. Facebookgruppen ses endast som ett plus i kommunikationen just nu. De anser att 

det är väldigt värdefullt med medlemmarna på Facebook och man vill gärna få fler, men man 

gör ingen uppföljning av dem. Det enda mätinstrumentet man har idag för att mäta 

användandet av Facebook är ”Facebook Insight”. Man gör ingen uppföljning av resultaten 

utan man tittar mest bara för att se hur det ser ut. De stora vinsterna just nu med de sociala 

medierna är själva lyssnandet och omvärldsbevakning, men man tror senare att de ska få en 

positiv inverkan på insamling.

Intervju med Arash Mokhtari den 24/11-2010

Arash Mokhtari arbetar sedan början av 2010 som pressekreterare på Svenska Röda korset 

och är ansvarig för organisationens deltagande i sociala medier. Hans arbete görs till viss del 

tillsammans med organisationens webbredaktör.

Det är nytt för organisationen att delta i sociala medier. Arash menar att det är mycket som 

handlar om en balansgång om hur man ska agera och att de fortfarande håller på att lära sig. 

Facebooksidan startades för ett par år sedan och då skedde i princip inte någon uppdatering av 

sidan. Sedan början av 2010 har man tagit tag i sidan och är nu mer aktiv där. När det gäller 

Facebook så är det ingen uttalad målgrupp man riktar sig till och inte heller finns något uttalat 

mål med sidan heller, mer än att man vill nå ut med information till så många som möjligt. 

Deras syfte är då främst att visa att de finns tillgängliga, synliggöra personer inom 
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organisationen och visa att organisationen tål att granskas och att vem som helst ska kunna 

veta vad de gör. Idag mäter organisationen inte effekterna av sin närvaro i sociala medier och 

det verktyg som Facebook erbjuder ” Facebook Insight” används inte. Idag så sker ingen 

extern marknadsföring för att visa att man finns på Facebook däremot per länk från hemsidan 

och internt på deras intranät. Tidigare hade organisationen en mailadress dit man kunde sända 

frågor men idag använder man Facebook till det istället för det anses att man kommer 

individer närmare och att det blir mer personligt och tar kortare tid att nå rätt person och få 

svar. Facebook tar informationen direkt till dem som är intresserade jämfört med när endast 

hemsidan var aktuell.

Trovärdighet skapas i detta forum genom att visa att man finns tillgänglig och svarar på 

individers frågor och dementerar information som innehåller felaktigheter. Med hänsyn till att 

man tror Facebook i sig kan ge minskad trovärdighet i och med utgivelse om vem man är, så 

vill man istället att individerna via Facebook ska komma in på deras hemsida, för det är 

viktigt att visa att det just är Svenska Röda korset som de utger sig för att vara. Arash menar 

att ju längre tid man är med på Facebook desto högre trovärdighet kommer det att ge

organisationen där. 

Hur många som följer dem är inte det viktiga utan mer hur de som följer dem engagerar sig, 

om de sprider informationen vidare och integrerar med dem. Arash menar att organisationen å 

sin sida inte alltid lyckats med att skapa ett engagemang och att de förstått att det är det som 

krävs för att få sociala medier att fungera som bäst. Inom organisationen förs diskussioner och 

olika förslag diskuteras om vad de ska göra för att skapa ett engagemang via sociala 

medierna. Arash förklarar att organisationen genomför omorganisering och hoppas att man 

efter detta ska arbete mer inom det området.

När det gäller själva kommunikationen med individer på Facebook så har man tidigare lagt ut 

nästan allt som man publicerat på sin hemsida, men idag så följer man upp den information 

som man lägger ut och om det inte visar sig finnas något intresse kring det slags tema så 

lägger man inte ut det igen. Positiv kritik delar organisationen med sig av och sprider i sina 

nätverk och när det gäller den negativa kritiken så försöker organisationen alltid att gå tillbaks 

till den som är mest ansvarig eller insatt i ämnet för att denne ska svara. I normala fall så 

anser Arash att det skapas mervärde genom att man för diskussioner via Facebook.
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Visionen för Arash är att anställda och frivilliga ska kunna gå in och svara i de sociala 

medierna, att om en sådan atmosfär skapas som möjliggör det vore bra, men att detta innebär 

att det är än viktigare att fastställa policys inom organisationen först. Där tydliga riktlinjer för 

vad man som medarbetare på Röda Korset kan och inte kan göra i sociala medier måste 

klargöras, för att organisationen ska kunna behålla sin trovärdighet. 

Arash beskriver en nära koppling till organisationens hemsida, då de senaste uppdateringarna 

på Facebook hamnar på första sidan på deras hemsida, tillika från övriga sociala medier och 

externa medier. För att folk ska nå till hemsidan så menar Arash att de inte har något val än att 

jobba mot sociala medier. Hemsidan och närvaron i sociala medier är förankrad hos ledningen 

i organisationen, men det finns idag ingen policy gällande hur organisationen bör förhålla sig 

till sociala medier inom organisationen. 

När det gäller konkurrenterna så sneglar man givetvis på dessa och dessa inspirerar dem i sitt 

fortsatta arbete. 

Att använda Facebook som en insamlingskanal anses i dagsläget inte vara aktuellt, men 

däremot att sprida information om olika insamlingar används det till. På hemsidan har man en 

applikation som synliggör vad pengar används till. 

Intervju med Johanna Celion den 25/11-10

Johanna Celion är vikarierande webbansvarig. Hon ansvarar för innehåll på unicef.se och 

sociala medier. 

Johanna säger att man gärna vill skaffa fler vänner på webben och att de vill ha mycket länkar 

från olika håll eftersom hemsidor är som små öar. Det är lättare att hitta till hemsidan om man 

ligger högt upp på Google och om det finns bloggare som skriver om en. De vill även hitta 

nya målgrupper som kanske inte annars hade tagit sig till unicef.se. Sociala medier är ett bra 

sätt att testa budskap på innan man går ut i större kampanjer som t.ex. vad det är som funkar 

och vad som intresserar folk.
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De primära syftena med de sociala medierna är att få exponering, skapa engagemang och 

lojalitet och dialogen som kan uppstå. Det uppskattas att få feedback från användarna och att 

man kan besvara dem när de kommer med kritik. Det finns ingen primär målgrupp, men det 

har blivit så att mycket kvinnor i storstäderna i åldrarna mellan 20-50 år har gått med i 

Facebookgruppen. Ledningen håller i dagsläget på att titta på övergripande stora strategier 

och de kommunicerar med Johanna om hur strategin för webben ska läggas upp, där sociala 

medier ingår. I dagsläget fungerar det så att de postar saker, användarna skriver och Unicef 

svarar, men de strävar mot en högre grad av interaktivitet där det uppmanas till mer 

engagemang och ställer fler frågor och uppmanar folk att bli ambassadörer för Unicef osv. 

Det är en resursfråga med sociala medier, så det kan vara svårt att utveckla, men man vill 

överlag att hela organisationen ska tänka mer digitalt i stort. I dagsläget så skapas

engagemang genom att uppmuntra allt som skrivs och bemöta allt som skrivs så att folk ska se 

att de lönar sig att kommunicera med Unicef.

Det är svårt att mäta vad man får ut av de sociala medierna, men de använder ”Facebook 

Insight” för att mäta aktiviteten där och Johanna använder även ett eget verktyg som används 

för att mäta bloggar, forum, Facebook och interaktivitet i allmänhet.

Det finns inte så mycket policys vad gäller närvaron på nätet utan de kör lite efter ”Trial and 

Error” metoden. Något som man har uttalat inom organisationen är att man inte ska pusha 

insamlingen genom sociala medier. Det läggs heller inte ut direkta nyheter utan mer bloggar, 

event osv. Folk verkar bli mer engagerade av lättsamma saker än om man lägger ut nyheter 

som t.ex. ”Nu har vi vaccinerat 80000 barn i Afrika”.

De anser att sociala medier indirekt kan leda till mer donationer. Något som organisationen

strävar efter är att hamna högt upp på Google, och genom att vara aktiva i sociala medier 

uppnår man det lättare. Det finns länkar på hemsidan som tar en direkt till gruppen på 

Facebook och man marknadsför det även genom mailutskick.

De försöker att inte vara för aktiva på Facebook eftersom att folk lätt tröttnar då. Man har som 

regel att lägga ut 1, högst 2 statusuppdateringar per dag. De tittar lite på hur andra 

organisationer arbetar med sociala medier även om alla jobbar ganska snarlikt. 

Organisationen har dock ingen direkt förebild för användandet av sociala medier. De bemöter 
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både positiv och negativ kritik och försöker bemöta kritiken med sakliga argument hela tiden.

På Facebook redovisas inte så mycket om hur pengarna används men däremot på hemsidan 

visar man för olika projekt osv. 

Mervärdet medlemmarna får genom de sociala medierna är att de får information om Unicef 

och vad de gör osv. direkt istället för att behöva gå in på unicef.se. Det är svårt att föra några 

”add-value” kampanjer till medlemmarna som ett privat företag skulle kunna göra eftersom 

pengarna de har främst skall gå till välgörande ändamål.
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Bilaga 3

Facebook likes

2010-11-08 2010-11-09 2010-11-10

Unicef
20297 20346 20387

Cancerfonden
F11681 11715 11756

Rädda barnen
0 0 8468

Röda Korset
2315 2315 2327

Sos-barnbyar
690 698 702

Läkare utan gränser
37251 37291 37318

Plan Sverige
2772 2776 2784

WWF
3751 3795 3868

Svenska Kyrkan
3228 3234 3238

Hjärtlungfonden
1299 1306 1310

83284 83476 83690


