
Ideella organisationers 
relationsskapande på sociala 
medier
– En studie av tre miljöorganisationer och deras 
närvaro på Facebook  

Non-profit organizations
relationship building on social 
media
- A study of three environmental organizations 
and their presence on Facebook

 

Södertörns högskola|Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Kandidatuppsats 15 hp | Medieteknik | Höstterminen 2013

Av: Jennie Wickström
Handledare: Mauri Kaipainen 



Ideella organisationers relationsskapande på sociala medier Jennie Wickström

Förord

Denna uppsats är skriven vid institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik vid 

Södertörns högskola höstterminen 2013.

Tack till handledare Mauri Kaipainen som med sin kunskap och sina kloka råd fått mig att 

behålla lugnet samt tack till informanter på Medveten konsumtion, Naturskyddsföreningen 

och Jordens vänner för er tid och för era inspirerande ord.

Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik 2



Ideella organisationers relationsskapande på sociala medier Jennie Wickström

Abstract
Social media seem to offer a great possibility for environmental non-profit organizations 

to communicate with their members and audience, if the organization aims to build and 

maintain a relationship to the users of social media. This essay has examined how three 

environmental non-profil organizations are communicating in social media. To create an 

understanding of the organization’s communication strategies a netnographic  approach 

was implemented.

Keywords

Non profit organizations, Social media, Facebook, relationship building, ethnography, 

netnography 

Sammanfattning 

Sociala medier har kommit att utvecklas till en utmärkt möjlighet för ideella  

organisationer att kommunicera med deras medlemmar och publik. Detta då 

organisationen avser att bygga och underhålla en relation till de användare som finns på 

sociala medier. Denna uppsats har studerat hur tre miljö- och naturorganisationer 

kommunicerar på sociala medier. För att skapa en förståelse för detta utfördes djupgående 

intervjuer med informanter från respektive organisation samt netnografiska observationer 

på föreningarnas officiella Facebooksidor. 
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1.Introduktion

Miljö- och naturorganisationer existerar ofta genom ideellt arbete och till största del på de 

bidrag de får in från samhället. Av den anledningen är de beroende av att synas och på så 

sätt sprida sitt rykte och finna nya medlemmar, intressenter och bidragsgivare.

Sociala medier är ett effektivt verktyg för marknadsföring och för att nå användare. Att få 

sin kollektiva röst hörd är helt annorlunda i dagens samhälle i och med de sociala medier 

som har kommit att öka hastigheten i den demokratiska processen (Stackson 2011, s.19). 

Kommunikationen mellan organisation och användare har också kommit att förändras i 

samband med denna utveckling. Idag har organisationer, genom sociala medier, möjlighet 

att skapa en ny form av förtroende och relationer genom konversationer med sina 

användare online (Stackson 2011, s.27). Genom Facebooks kommentars- och 

delningsfunktioner och Gilla-knappar kan nu spridningen av ett budskap ske på nolltid. 

Ideella organisationer har i stor utsträckning förstått vikten av att synas på sociala medier 

men många nyttjar ändå inte till fullo de funktioner som finns att tillgå på Facebook 

(Waters, et al. 2009).  Organisationerna har inte sällan dåligt med resurser för att täcka upp 

det arbete som krävs för att underhålla de sociala medierna.  Den bristande möjligheten 

till ständigt engagemang på Facebooksidor kan leda till anhängares bortfall (Briones, 

2011).  Detta tyder på att Facebook kan vara ett framstående hjälpmedel för organisationer 

att att kommunicera med användare och rekrytera nya anhängare men att detta även 

kräver ett strukturerat förhållningssätt till det sociala mediet. 

Genom att studera hur den här typen av organisationers närvaro på Facebook kan 

tendenser och ytterligare lösningar påvisas i dessa medietekniska verktyg som skulle 

kunna ge ideella föreningar en bättre relation till användarna och en större spridning. För 

att kartlägga miljö- och naturorganisationers användande av sociala medier ämnar denna 

studie undersöka hur kommunikationen ser ut mellan de tre ideella organisationerna 

Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och Medveten konsumtion och deras respektive 

användare på Facebook.  
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1.1 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur Facebook som verktyg används av miljö- 

och naturorganisationer för att kommunicera med sina användare.  

Sociala medier är i dagens samhälle ett effektivt hjälpmedel för företag och organisationer 

att utan kostnad kunna marknadsföra sig och interagera med sina användare. Studien 

ämnar kunna redovisa för hur verktygen används av miljö– och naturorganisationer och 

även kunna dra relevanta slutsatser kring hur detta skulle kunna förbättras. På så sätt avser 

studien alltså bidra till att se ytterligare lösningar och strategier i de medietekniska 

verktyg som finns att tillgå. Vidare avser detta kunna ge organisationer en bättre 

interaktion med användarna och en större spridning.

Målet med studien är att beskriva och skapa förståelse för hur ideella organisationer  i 

form av miljö- och naturorganisationer använder sig av medielandskapet för att skapa och 

stärka relationen till sina användare och medlemmar.

1.2 Disposition

Studien har nio kapitel. Studiens första kapitel, Introduktion ämnar presentera studien och 

dess syfte samt dispositionen av uppsatsen samt en begreppsdefinition.  Andra kapitlet 

Bakgrund ger inblick i organisationernas historia samt Facebook och dess funktion sidor  

samt fenomenet digital divide och digitala klyftor. Det tredje kapitlet Teorier och tidigare  

forskning behandlar just tidigare forskning inom ideella organisationer på sociala medier 

och relationsskapande på Internet. Studiens fjärde kapitel Frågeställning presenterar 

studiens frågeställning. Femte kapitlet Metod presenterar den metod som används i 

studien, netnografi, en metod för studier av nätgemenskaper. I metodkapitlet återfinns 

även motivering av det urval som gjorts och avslutningsvis även en metoddiskussion. I 

kapitel sex behandlas studiens Resultat. Kapital sju är en analys av inhämtad data utifrån 

den tidigare forskningen av det resultat studien visat på. Kapitel åtta är en 

metoddiskussion som lyfter studiens reliabilitet och validitet. Avslutningsvis återfinns 
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kapitel nio som är en slutsats samt Framtida forskning som redogör för vad vidare studier 

inom ämnet bör beröra. 

1.3 Begreppsdefinition 

Begreppen som följer är centrala i denna studie och definieras här likt följande:

Sociala medier, nätverk på internet som bygger på användargenererat innehåll. Till 

sociala medier räknas därmed en  rad olika tjänster så som bloggar, Twitter, Youtube och 

Facebook. 

Anhängare, anhängare syftar i denna studie till de personer som intresserar sig för någon 

organisation. Detta avser vara både personer som deltar på sociala medier men även 

andra.

Användare, i denna studie syftar användare till personer som skapat ett konto och som 

deltar på sociala medier. 

Gilla-funktion, funktion på Facebook i form av en knapp som symboliserar en 'tummen-

upp'. Används i uppmuntrande och medgivande syfte och kan i denna studie omnämnas 

som gilla.      

Dela-funktion, funktion för användare att dela vidare publicerat innehåll på sociala 

medier. 

Nyhetsflöde, funktion på Facebook som i en samlad listfunktion visar vänners och 

Facebooksidors publiceringar och statusuppdateringar. 

Statusuppdatering, en kortare publicering av text, länkar, bild eller film på Facebook. 

Statusuppdateringar som publiceras av en användare visas sedan vänners nyhetsflöden. 

Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik 8
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Ping, en funktion för att se om en annan dator svarat på anrop. Med detta kommer 

funktioner så som att få information om när en blogg uppdaterats. 

Etnografi, en forskningsmetod som baseras på observationer.

Netnografi, en form av förgrening av forskningsmetoden etnografi som baseras på 

observationer på Internet. 
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2. Bakgrund

Avsnittet Bakgrund ämnar ge en djupare förståelse för de områden som studien berör.   

2.1 Facebook 

Dela information 

Facebook är en webbplats för socialt nätverkande och bygger till största del på 

användargenererat innehåll.1 År 2013 är det också det absolut mest populära sociala 

mediet bland svenskarna (Svenskarna och internet, 2013). Här finns en rad olika tjänster 

som bidrar till användarnas möjlighet att sprida  information. Användarna kan dela 

innehåll både internt på Facebook så som sina egna och andras statusuppdateringar men 

det är även möjligt att dela mycket externt material så som tidningsartiklar, filmklipp och 

länkar. Då Facebook har närmare 1,1 miljarder användare världen över (Statistics brain, 

2013) som läser, delar och kommenterar vad som händer så har demokratin kommit att få 

ett nytt ansikte. I och med den virala spridning detta innebär har rollen som konsument 

och producent kommit att suddas ut när användare själva kan skapa och sprida 

information vidare på det här sättet. Brit Stackson  (2013, s.18) menar att kommunikation 

som tidigare utformats som en avsändare som talar till många har kommit att ersättas av 

att många talar till många. Vidare menas detta att mikrokonversationer idag med lätthet  

leder till en makrospridning. Allt pågrund av att den enskildes röst nu kan höras genom de 

sociala medierna. 

Facebooksidor 

Facebooksidor är en typ av webbplats inom ramen för Facebook avsett som en form av 

hjälpmedel för organisationer, företag och varumärken att samverka och dela med sig.2 På 

Facebooksidor kan ägaren publicera information, bilder, länkar och filmer men sidan 

skapar också möjligheter för mer avancerad teknik.  De användare som väljer att följa en 

Facebooksida får de publiceringar som görs på sidan direkt i sina nyhetsflöden.3 De kan 

1 Nationalencyklopedien, Facebook,, http://www.ne.se/lang/facebook (Hämtat 13-12-14)

2 Facebook, Facebooksida, https://www.facebook.com/help/174987089221178 (Hämtat 14-01-03)
3 Facebook, Nå ut till flera, https://www.facebook.com/help/492935104056753/ (Hämtat 14-01-03)
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då även dela dessa publiceringar eller bjuda in sina vänner att följa sidan och på så sätt 

bidra till en större spridning.4 De företag och organisationer som väljer att skapa en 

Facebooksida får även tillgång till det värdefulla verktyget Facebook Insights som ger 

viktig statistisk information kring användarnas aktivitet på sidan (Stackson, 2013, s.84).  

Betydelsen av Gilla

Gilla-funktionen introducerades för första gången på Facebook i april år 2010 (Kerpen, 

2011 s.5). Funktionen öppnar upp för den virala spridning som kommit att bli dyrbar för 

både företag, organisationer och användare. Med bara ett klick kan en användare markera 

en form av godkännande eller medgivande som sedan återges i Facebookvännernas 

nyhetsflöden. Människor föredrar att dela och känna samhörighet med andra men också 

med företag och organisationer som de uppskattar och litar på (ibid, 2011 s.4) och av den 

anledningen har Facebook lyckats med den här typen av funktion. David Kern menar att 

de företag och proffs som förtjänat användares gillning också lyckats bygga en tillit hos 

dessa (ibid, 2011 s.5).

4 Facebook, Välj vem du vill dela med, https://www.facebook.com/help/privacy/sharing-choices?
ref=contextual (Hämtad: 14-01-03)
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3. Teorier och tidigare forskning 
Kapitlet Teorier och tidigare forskning ämnar ge en fördjupande bild kring tidigare  

resultat inom området. Den tidigare forskning som tas upp här behandlar ideella 

organisationer och sociala medier, relationsskapande på Internet, viral spridning samt  

digitala klyftor. Detta kapitel avser göra läsaren insatt i vissa områden som ligger till  

grund för studiens utförande och som behandlas i studiens analysdel.

3.1 Ideella organisationer och sociala medier 

Det är av vikt för ideella organisationer att hålla sig uppdaterade och följa trenderna i 

sociala medier i och med dess ständiga tillväxt. På så vis kan organisationerna bygga 

starkare relationer till sina anhängare (Briones, et al. 2011, s.41). Även om många ideella 

organisationer idag förstått vikten av att synas i sociala medier så är det många gånger de 

inte har tillräckliga resurser för att utföra de sysslor som krävs för att underhålla en sådan 

tjänst. 

Waters, et al. (2009) genomförde en studie i avseendet att undersöka hur ideella 

organisationer använde Facebook för att engagera sina anhängare och knyta ett starkare 

band till dessa. Baserat på resultat i tidigare forskning inom virtuella strategier 

observerades Facebookprofiler utefter tre kategorier; Utlämnande (Disclosure), 

Informationsspridning (Information dissemination) och Engagemang (Involvement). 

Studien visade på att endast 1 % av 275 undersökta organisationer använder de 

multimediala funktionerna så som .mp3, .wav eller andra audiovisuella format (ibid:104). 

Det är med andra ord få organisationer som tycks utnyttja de olika tekniska resurserna 

som finns att tillgå på sociala medier till fullo.  De undersökta organisationerna i samma 

studie delgav inte heller några metoder på sina Facebooksidor för hur användare kan bli 

mer delaktiga inom organisationen och exempelvis listade endast 13 % möjligheter till  

volontärjobb (ibid:105). Sammantaget visade studien på att organisationerna visste om 

fördelarna och ville synas och vara transparenta med sin närvaro på Facebook men 

använde sig inte utav alla de möjligheter som fanns att tillgå där (ibid:105). Resultatet  

visade på att organisationerna till stor del förstod vikten av utlämnande i den mån att mer 

än hälften hade en presentation, länkade till sin webbplats och använde organisationens 
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logotyp på sidan (ibid:104). Dock förekom det sällan att organisationerna tillhandahöll 

annan information än den som publicerades som nyhetslänkar, foton eller liknande. 

Resultatet i Briones, et al. studie rörande American Red Cross förhållningssätt till de 

sociala medier visade på att tvåvägskommunikation i sociala medier bidrog till att  

organisationen kunde ge en snabbare service till samhället, generera bättre upptäckning av 

media men också hantera och motta feedback från sina anhängare och på så sätt också 

förbättra organisationen (Briones, 2011). Resultatet visade dock i enlighet med Waters, R. 

D., et al. även på svårigheterna att, inom ideella organisationer, hitta resurser för att kunna 

hålla närvaron på sociala medier på en sådan nivå att det är gynnsamt (ibid:41). 

Förutsättningarna för ett aktivt deltagande skiljer sig mellan ideella organisationer,  

troligtvis mycket beroende på organisationernas storlek. I en studie utförd av Lindley 

Curtis et al. (2010, s.91) tydde resultatet på att ideella organisationer med en speciell 

avdelning för marknad och PR visar i stor utsträckning större tendenser till att kunna 

använda sig av de sociala medierna.

3.2 Relationsskapande på Internet 

Sociala medier håller på att förändra ideella organisationer, inte bara i sitt arbete utan 

också den relation de har till sina anhängare (Kanter, 2009).  Stackson (2010, s.84) menar 

att organisationer ska se de användare som väljer att gilla organisationens sida som 

potentiella ny medlemmar – eller på annat sätt aktiva – om en månad. Men för att nå dit  

krävs en god relation till var och en av dessa användare.

Det finns en rad komponenter som är relevanta för att bygga denna relation. Kanter och 

Fine menar att vikten av att som ideell organisation lyssna och engagera för att skapa band 

till sina anhängare är på många sätt avgörande för relationen (Kanteroch Fine, 2010, s.61). 

Gott lyssnande är ett effektivt sätt att orientera sig online, höra vad anhängare anser om 

och har för tankar kring organisationen (Kanter och Fine,  2010, s.61). Även Kaplan och 

Haenlein (2010, s.66) lyfter vikten av att bli intressant för anhängare genom att lyssna och 
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ge plats för deras åsikter istället för att försöka använda slående uttryck och på det viset 

komma underfund med vad anhängarna anser intressant, värdefullt och roande att 

kommunicera kring. 

Att vidare engagera användarna sker genom att helt enkelt 'vara människa genom datorn' 

och detta då genom att dela information, tacka personer för deras bemödanden, svara på 

eller initiera konversationer eller informera och lära ut kring olika frågor  (Kanter och 

Fine, 2010, s.62).  Med andra ord; föra en dialog med användarna. Sociala medier har 

kommit att bidra till ett nytt sätt för organisationer att föra dialog med sina medlemmar  

och anhängare.  

3.2.1 Kent och Taylors dialogiska principer

Taylor och Kent (1998) menar att dialogen är en stor del av relationsskapandet. 1998 

genomförde Taylor och Kent en studie som undersökte organisationer och hur de byggde 

relationer på Internet. Utefter resultatet utvecklade de sedan ett teoribaserat strategiskt  

ramverk som kommit att beprövas och användas i ett flertal vetenskapliga studier 

fortfarande idag. Trots det att Internet är i en ständig förändring så går fortfarande 

grundfilosofin i Kent och Taylors ramverk att applicera ännu idag. Teorin Dialogic  

Communication Theory (Dialogiska kommunikationsteorin) bottnar i fem principer för 

organisationer att efterleva för en starkare relation till användare på Internet (Taylor, M. 

och Kent, M. L., 1998, s. 321).

Dessa fem principer innebär i korthet följande:

• Princip ett: Den dialogiska loopen. 

Någon form av dialogloop som ger ständig feedback från användarna men som 

också skapar möjlighet för organisationen att besvara frågor och funderingar. Detta 

syftar även till att skapa en löpande dialog istället för en sporadisk. 
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• Princip två: Värdet i information. 

Organisationen ska publicera information som är av relevant värde för hela 

publiken. Taylor och Kent menar som exempel att en ideell organisation som riktar 

sig till en specifik grupp ska också erhålla en information så som bakgrundsdel 

och en presentation för den breda publiken. 

• Princip tre: Generering av återbesök 

Organisationen ska erbjuda uppdaterad information och en ständig interaktion för 

att användarna ska vilja återvända till sidan.

• Princip fyra: Lättöverskådligt gränssnitt

Organisationens sida bör vara lättöverskådlig och lättförstådd för användaren.  Det 

ska vara lätt för användaren att hitta det den söker och få svar på eventuella frågor.

• Princip fem: Regeln för bevarande med besökarna

Organisationen bör vara vaksam med att bevara all viktig information på en 

samlad plats. Om användarna uppmanas eller behöver ta sig till andra sidor finns 

risken att de sedan inte återvänder. 

(Taylor och Kent, 1998)

Målet med dessa principer är att skapa en relation till användarna, inte att underhålla dem 

(Taylor och Kent,  1998). För att se till organisationernas dialog med sina användare 

ställdes studiens inhämtade data mot dessa fem principer i uppsatsens analysdel.   

3.3 Viral spridning

Internets utbredning har kommit att ge upphov till metoder för marknadsföring som inte 

kostar, något som ligger ideella organisationer i fatet. För att få igång viral spridning 

behövs en kombination av intressant innehåll och ett nätverk av människor som kan sprida 

detta (Meerman Scott, 2008, s.8). När det är genomtänkt och effektivt utfört kan viral 

spridning sätta ögonblicklig snurr på marknadsföringen och distributionen av ett 

varumärkes eller organisations namn (Dobele, et al. 2007, s.292). Detta bygger på den 
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exponentiella tillväxt sociala medier innebär samt mun till mun metoden (Kaplan  och 

Haenlein, 2011 s.254). 

Att dela innehåll med andra på det här viset tros vara en självuppfyllande handling där 

avsändaren får känna sig hjälpsam och där mottagaren undkommer tidskrävande 

beslutsfattanden och risker (Kaplan A. M. och Haenlein, M., 2011 s.255). Men det krävs 

något extra för att användare ska börja dela det innehåll avsändaren vill sprida. 

Dobele, et al. (2007, s.292) menar att lyckad viral marknadsföring ska vara byggd på 

känslor och på så sätt skapa ett intresse Är ett mailutskick tillräckligt intressant, roligt 

eller uppseendeväckande leder det ofta till att användaren vidarefodrar eller delar 

meddelandet vidare till familj och vänner (Dobele, . et al. 2007, s.292).  Eftersom en vän 

eller familjemedlem har en tendens att uppfattas som opartisk källa till information har då 

mottagarna lättare att ta till sig informationen än om den kommit direkt från avsändaren.  

Dobele, et al. (2007, s.292) menar att det finns sex primära känslor att utgå från att 

försöka anspela på vid utformandet av viral marknadsföring; överraskning, rädsla, sorg, 

glädje, avsky och ilska.

Viral spridning kan underbyggas av avsändaren. Detta genom att när innehåll utformats 

och är redo för marknadsföring rikta sig till det antal personer som är mer eller mindre 

lämpade att starta spridningen av budskapet. Individer som har stor kunskap om 

marknaden och gärna diskuterar och sprider information till andra användare, så kallade 

market mavens eller nyckelbloggare är av den typiska sort där den här formen av 

information planteras (Kaplan och Haenlein, 2011 s.256). När de sedan börjar dela med 

sig av informationen är spridningen sen igång (ibid:256). 

Av anledning att viral spridning visat ge ett sådant påtagligt utslag i motsvarighet till  

resurserna det kräver kan kunskap och kännedom inom området vara till stor fördel för 

ideella organisationer. 
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3.4 Digitala klyftor

Internets utbredning har fört med sig en form av diskriminering och olikvärdighet mellan 

de som har tillgång webben och de som inte har, något som kommit att diskuteras under 

begreppet digitala klyftor eller det engelska uttrycket digital divide5. 

Det tycks råda stora skillnader i tillgängligheten till informations- och 

kommunikationsteknologier mellan olika grupper av befolkningen. Ett exempel på detta 

återfinns inom de sociala medierna. Internet och de sociala medierna är främst anpassat 

för de lite yngre målgrupperna och det är även de unga, mellan 16 och 25 år, som är de 

mest aktiva där (Findahl, 2013, s.6). Men i och med detta skapas också en digital klyfta 

och de grupper i samhället med mindre närvaro på de sociala medierna riskerar exkluderas 

från viss information.  Det var fortfarande 1,1 miljoner människor i Sverige utan Internet 

år 2013 (ibid: 6). 

Det är främst de äldre som utsätts för detta exkluderande i vårt informationssamhälle. 

Bland de äldre finns fortfarande stora grupper som inte använder sig av Internet och då 

främst lågutbildade och kvinnor (Findahl,  2013, s.55) . Det är endast 10 % av de svenska 

pensionärerna som besöker Facebook dagligen (ibid:55). 

Enligt Statistiska centralbyråns (2003, s.35) senaste utredning från början av tvåtusentalet 

så var  den äldre generationen den som växt mest inom föreningslivet. Av den anledningen 

kan det anses vara av vikt att organisationerna tar hänsyn till denna grupp vid 

publicerande av material. 

5 Digital divide, http://www.webopedia.com/TERM/D/digital_divide.html
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4. Frågeställning 
I detta avsnitt presenteras studiens frågeställning  samt även de avgränsningar som gjorts  

för undersökningen. 

4.2 Frågeställning 

Studiens utgångspunkt är att ett välplanerat och strukturerat förhållningssätt till 

publiceringsverktygen på Facebook och användarna ger organisationer en starkare relation 

till sina anhängare och på lång sikt en större spridning.

Även om det tidigare studier berört ämnet så finns det ännu inte fokuserad kunskap kring 

hur ideella natur- och miljöorganisationer i Sverige använder sig av det digitala landskapet 

för att skapa och stärka relationen till sina anhängare och medlemmar. Denna studie avser 

därför se till hur dessa organisationer använder sig av sociala medier och på så sätt bidra 

till ytterligare kunskaper inom det tvärvetenskapliga ämnet medieteknik. För att uppnå 

studiens syfte har följande frågeställning formulerats:

• På vilket sätt interagerar natur- och miljöorganisationer och deras användare på  

Facebook?

• Vad finns det för samband mellan organisationernas resurstillgångar och  

närvaron på sociala medier?

4.4 Avgränsning

Studien ämnar endast undersöka de tre organisationerna Naturskyddsföreningen, Jordens 

vänner samt Medveten konsumtions Facebooksidor. Undersökningen avser granska den 

data som kommer från intervjuer med informanter från respektive organisation samt det 

innehåll som publiceras på dessa organisationers Facebooksidor. Detta innefattar inte 

någon annan organisation än de tre nämnda och avser endast se till de rikstäckande 

organisationerna. Dessa tre organisationer av olika etablering och utbredning anses kunna 

visa på tendenser som kan återfinnas även i andra liknande föreningar. 
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5. Metod 

Kapitlet Metod avser redogöra för metodval och dess ansats, urval samt studiens  

tillvägagångssätt. Avslutningsvis lyfts de etiska aspekterna av det metodval som gjorts. 

5.1 Metodval  

För att besvara studiens syfte sågs lämpligt att samla in ett empiriskt material inom berört  

område. Därför antogs ett netnografiskt tillvägagångssätt, en form av forskningsmetod 

som bygger på observationer på Internet. En netnografisk ansats möjliggjorde för studien 

att på lämpligt sätt undersöka kommunikationen mellan organisation och användare på 

Facebook. Studien är inte till fullo utformad som en etnografisk studie i sin ursprungliga 

betydelse men dess ansats användes med fördel för att söka svar på undersökningens 

frågeställning. 

Det är vanligt förekommande att etnografiska metoder kombineras med andra metoder 

(Svenningsson et al., 2007).  Som komplement utfördes en djupgående kvalitativ intervju 

med informanter från respektive organisation. Genom att se till organisationernas 

kommunikation med användarna ur informanternas perspektiv hoppades studien 

komplettera det resultat en netnografisk observation sedan skulle komma att visa på.  

5.1.1 Netnografisk ansats 

Etnografin är det antropologiska tillvägagångssätt som ofta används inom sociologi, 

kulturvetenskap, marknads- och konsumentforskning och liknande samhällsvetenskapliga 

områden (Kozinets,  2011, s. 87). Den bottnar i observationsmetoder och är ingen egentlig 

teori utan istället snarare en form av forskningstradition som tar olika form  beroende på 

frågeställning och vilka metoder som används (Ekström, M., Larsson, L., 2010, s.28). 

Tillvägagångssättet i etnografiska undersökning är sällan lika utan skiljer sig beroende på 

det fenomen som avses undersökas (Kozinets, 2011, s. 89). Etnografin ämnar skapa 

förståelse för kulturer och det vardagliga livet och händelserna (Ekström och Larsson, 

2010, s.28). Den netnografiska ansatsen bottnar i och är en form av förgrening av 

etnografin. Internets utbredning har kommit att utveckla det etnografiska 
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tillvägagångssättet och på så sätt har netnografin tagit form.  Netnografin bygger på 

fältarbete utfört på nätet  och som för att skapa förståelse för ett kulturellt eller kollektivt  

fenoment använder sig av datorstödda kommunikationer i sin undersökning (Kozinets, 

2011, s. 89). Undersökningen kan vara icke-deltagande eller deltagande.  Påtagliga 

skillnader mellan etnografi och netnografin är att det på webben finns en stor mängd data 

redan samlad samt att anonymiteten där också skapar en annan form av observation. Den 

netnografiska ansatsen kan anses vara lämplig då studien avser samla in mer information 

än bara personliga perspektiv eller åsikter. 

5.2 Urval 

Ekström och Larsson (2010, s.61) menar att det urval som görs bör baseras på studiens 

syfte.  Denna studie avsåg granska kommunikationen mellan miljö- och 

naturorganisationers och deras respektive användare på Facebook. För att söka svar på 

studiens frågeställning har därför tre organisationer av olika etablering och storlek 

undersökts.  

5.2.1 Organisationerna 

Naturskyddsföreningen är en ideell organisation som startades för över hundra år sedan 

och som idag växt och blivit till Sveriges största miljöorganisation med 191 000 

medlemmar år 2013. Organisationen, som finns regionalt i 24 länsförbund och lokalt i 270 

kommunkretsar, arbetar främst med frågor som rör skog, hav, klimat, jordbruk och 

miljögifter. Organisationen har bland annat instiftat miljömärkningen Bra Miljöval med 

vilken de vid tidpunkt för studien utfört cirka 700 miljömärkningar. De driver också 

medlemstidningen Sveriges Natur som skickas ut till alla medlemmar fem gånger om året. 

Naturskyddsföreningen är själva tydliga med att organsationens arbete bygger på deras 

medlemmars stöd och ideella arbete (Naturskyddsföreningen, 2013).

Medveten konsumtion är en av Sveriges yngre miljö- och konsumtionsföreningar som 

startades 2008. Organisationen, som strävar efter en ökad kunskap om konsumtionens 

påverkan på miljön fokuserar på miljö-, rättvise- och hälsoaspekterna av konsumtionen. I 
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sitt arbete har organisationen även etablerat Ekoguiden, en internetbaserad plattform där 

användare kan hitta bra val i form av butiker, fik och restauranger. Medveten konsumtion 

har bland annat föreläsningar och workshops, tillgängliggör utbildningsmaterial för skolor 

och har även en distansutbildning. Organisationen som i dagsläget har cirka 250 

medlemmar, riktar sig inte enbart till dessa utan till den publik som söker information 

kring frågor organisationen berör (Medveten konsumtion, 2013). 

Jordens Vänner är en miljö- och solidaritetsorganisation och den svenska förgreningen av 

den internationella organisationen Friends of the Earth International som är världens 

största miljöorganisation med över 2 miljoner medlemmar.  Jordens Vänner grundades 

1971 i Sverige och arbetar både lokalt, nationellt och internationellt för en ekologisk, 

hållbar utveckling och en rättvis fördelning av jordens resurser.  Deras arbete sträcker sig 

över ett brett fält och inkluderar bland annat trafikfrågor så som bättre cykelvägar, 

protester mot motorvägsbyggen, cykelverkstad men också gruvnäringen och hyggesfritt 

jordbruk. Jordens vänner skriver även Miljötidningen och delar varje sommar ut 

Greenwashpriset i Almedalen. Organisationen är till största delen en idéell organisation 

som arbetar med en rad sakfrågor som rör miljö och solidaritet. Organisationen menar att 

det till stor del är medlemmarna som styr arbete (Jordens vänner, 2013).

Naturskyddsföreningen hade vid observationstillfället inledning cirka 72 000 följare på 

Facebook. Medveten konsumtion hade vid observationstillfället inledning cirka 2000 

följare på Facebook. Jordens vänner hade vid observationstillfället cirka 4 200 följare på 

Facebook.  Genom en undersökning som granskade organisationer med olika grad av 

etablering och spridning hoppades studien kunna visa på eventuella olikheter i strategier 

och arbetssätt. Resultatet sett till organisationernas olika möjligheter och förutsättningar 

ämnade intressant att notera. Då endast tre organisationer granskades kunde inga egentliga 

generaliseringar göras i det resultat som studien visade på, mer än påvisa eventuella 

tendenser.  
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5.3 Kvalitativ semi-strukturerad intervju

Att använda sig av intervjumetoder är lämpligt när forskaren avser få grepp om olika 

människors uppfattningar och erfarenheter (Ekström och  Larsson,  2010, s.54). En 

kvalitativ intervju med informanter från organisationerna ämnade kunna ge en djupare 

förståelse kring målsättningar med miljö- och naturorganisationers närvaro på sociala 

medier, eventuella kommunikationsstrategier, upplägg och målgrupper och ansågs därför 

som en lämplig metod för undersökningen.  

Det är av vikt att veta vilka konkreta frågor metoden avser att besvara . De kvalitativa 

intervjuerna hade som mål att skapa bättre förståelse och svar på följande frågor: 

• På vilket sätt interagerar natur- och miljöorganisationer och deras användare på 

Facebook?

◦ Finns det etablerade strategier och hur ser dessa ut i så fall?

◦ Vad har organisationerna för mål med sin närvaro på sociala medier?

Frågorna i sin helhet samt organisationernas svar på dessa återfinns som bilaga till studien 

(se Bilaga 1, Intervjuresultat organisationer).

Genom organisationernas hemsidor kunde uppgifter om informanter med lämplig titel 

kontaktas. Efter detta fördes viss mailkorrespondens om studiens syfte innan det att 

intervju bokades med informant från respektive organisation. 

Genom personligt möte genomfördes sedan semi-strukturerade intervjuer med 

informanter från samtliga organisationer. Under den andra intervjun i ordningen uppkom 

vissa nya följdfrågor med värde som därför fick kompletteras i intervjun med den första 

organisationen. Vidare kompletterades intervjuerna i efterhand med två följdfrågor 

rörande hur organisationerna hanterade digitala klyftor. Dessa kompletterades via 

mailkorrespondens. 
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5.3.1 Transkribering 

Utskrift och transkribering av intervjuer uppmuntras ofta skrivas ut i extenso, med alla ord 

som uttalas men även de pauser och upprepningar som görs. Graden av fullständighet 

kan , enligt Ekström och Larsson (2010, s.69), istället också avgöras av vad som studeras. 

I bifogat resultat går att läsa utskrift av nästintill ordagranna svar från informanterna. 

Informanternas ord har i resultat- och analysdel kommit att summeras för att på ett 

sammanfattande sätt kunnas presenteras och ställas mot övrig data. 

5.4 Netnografisk observation  

En netnografisk observation har utförts i enlighet med den, för studien, valda ansatsen. 

Metoden finner sig väl lämpad för studien då uppsatsen ämnade ge större förståelse för 

fenomen i det sociala mediet Facebook. Observationen utfördes på organisationernas 

respektive Facebooksidor under en treveckorsperiod mellan den 25 november och 15 

december 2013. Detta hoppades bidra till en förståelse för hur organisationernas närvaro 

på det sociala mediet och hur de interagerade med dess användare. 

Denna undersökning avsåg endast Facebook-sidor. Av den anledningen var platsen på 

förhand redan bestämd. Tillgång till fältet fanns redan innan studien inleddes i form av ett 

konto på sajten som gillade respektive organisations sida . 

Denna studie utfördes genom icke-deltagande dold observation. Detta då interaktivitet 

från forskarens sida inte ansågs kunna påverka utkommande data till något bättre. 

Fördelar med en icke-deltagande observation anses vara att rubbningar inte görs i den 

naturliga situationen (Kozinets,  2010, s.64 ) menar att valet av vilken data som behövs 

bör baseras på den på fråga som ska besvaras. En observation blir aldrig helt naturlig då 

forskaren genom att vara på platsen alltid påverkar situationen  (Ekström och Larsson, 

2010, s.49). Då forskarens interaktivitet i detta fall inte ansågs kunna gynna studiens 

frågeställning motiverades valet till dolt icke-deltagande ytterligare.  Det enda synliga 

tecken på deltagande i denna studien var att observatören gillar organisationernas 

Facebook-sidor. 
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För genomförandet av observationen uppfördes två mallar. Den första av dessa mallar 

avsåg granska den information som organisationerna delgav på sina Facebooksidor. Av 

anledning att direkt kunna ställa delar av observationens resultat mot den studie Waters, et 

al. (2009) genomfört utgick mallen från samma parametrar (se bilaga 2).

Den andra analysmallen avsåg kartlägga de publiceringar organisationerna gjorde under 

observationstiden. Mallen avsåg bland annat täcka in antal publiceringar, den respons 

inläggen fick från användarna samt antalet gilla-markeringar respektive organisation hade 

för var dag (se bilaga 3). Genom dessa två mallar avsågs ett stort område täckas av och 

eventuella förändringar snabbt kunna klargöras. 

Undersökningen utfördes genom en daglig observation av organisationernas 

Facebooksidor under en treveckorsperiod. Analysmallarna i sin helhet samt resultatet av 

observationen finns att granska som bilaga till studien (se bilaga 2,bilaga 3). Analysen av 

observationen byggde, i enlighet med en netnografisk utgångspunkt på observatörens egna 

tolkningar och kunskaper. För att möjliggöra detta krävdes en bakomliggande förståelse 

vilket utgjordes av tidigare forskning och litteratur. Resultatet av observationen hoppades 

kunna validera och jämföra det resultat som kommit ur de kvalitativa intervjuerna. 

5.6 Etiska aspekter

Möjligheten att göra dolda analyser via Internet har kommit att väcka nya frågor kring 

etik (Svenningsson, et al., 2007, s.110). Av den anledning har hänsyn kommit att tas till de 

privatpersoner som postat inlägg på organisationens Facebooksida under den period då 

den sociala nätverksanalysen utförts. I och med detta censurerades namn och eventuella 

andra uppgifter i det insamlade materialet och behandlades konfidentiellt.

Organisationerna var inte medvetna om den observation som utfördes på respektive 

Facebooksida mellan den 25 november och 15 december 2013. Deras delgivande ansågs 

ej som ett krav då samtliga organisationer är offentliga. Validiteten i resultatet ansågs 
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kunna komma att påverkas om organisationerna på förhand eller under utförande 

underrättats om observationen. 
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6. Resultat

I det här avsnittet presenteras det resultat som de två metoderna visat på. Först presenteras 

resultatet från de intervjuer som utförts med informanter från respektive organisation och efter 

följer det resultat som kommit ur den netnografiska observationen. 

6.1 Intervjuer 

Storlek och budget  

Jordens vänner hade vid studiens utförande ca 2 700 medlemmar. Medveten Konsumtion 

som nyligen ändrade från gratis medlemskap till 100 kr/ år och hade ett medlemsantal på 

cirka 250 stycken i dagsläget mot Naturskyddsföreningens 191 000 medlemmar. 

Budgeten för marknads- och kommunikationssektorn skiljer sig inom de olika 

organisationerna. Jordens vänner rör sig med cirka 50 000 kronor inom området medan 

Naturskyddsföreningen har en kommunikationsbudget på det dubbla; cirka 100 000. 

Medveten konsumtion, som får sitt största stöd från Konsumentverket, rör sig med en total 

budget på cirka en miljon koronor per år. 

Marknadsföring och kommunikation

Jordens vänner som tidigare inte arbetat på marknadsföring utan baserat sin spridning på 

mun-till-munmetoden har nyligen insett värdet i detta. De har då också insett att de kan få 

detta i stort sätt gratis via sociala medier. Naturskyddsföreningen har istället en tydligt 

utarbetad strategi där de arbetar för att att de personer som tar del av föreningens 

information inte bara ska passivt observera utan istället aktiveras och utföra handlingar 

som bidrar till en bättre värld. De arbetar aktivt i medier med avslut och konverteringar 

som ska leda till medlemskap så som ”Tycker du också att det är hemskt att maten 

besprutas, stöd vårt arbete för ekologiskt jordbruk – Bli medlem”. 

Medveten konsumtion lyfte att de är i en utvecklingsprocess från en mindre organisation 

som inte haft någon strategi och att de i dagsläget inte heller har någon konkret 

kommunikationsplan. De marknadsför sig genom sociala medier så som Facebook, som 
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också är främst, Twitter och nu även Instagram samt att de släpper pressmeddelanden 

genom Mynewsdesk. De arbetar på att få ett större samarbete med tryckt press för att nå ut 

och få mer publicitet. 

Ansvariga för sociala medier 

De olika organisationerna har alla olika resurser vad gäller personal men har alla någon på 

ett eller annat sätt avsedd för att arbeta med sociala medier.  Ingen av organisationerna har 

i dagsläget personal avsedd för att endast arbeta med detta. En av de två på Medveten 

konsumtion arbetar med sociala medier men tjänsten inkluderar även en stor mängd andra 

uppgifter. Naturskyddsföreningen har tidigare haft en anställd avsedd för sociala medier 

men som slutat. Arbetet delades då ut på andra på avdelningen. Kommunikatören på 

Jordens vänner har i sitt arbete även ansvar för sociala medier. 

Figur 6.1.1 Vilka av de vanligaste sociala medier använder de olika organisationerna.  

Vilka sociala medier?

Jordens vänner startade sitt konto på Facebook år 2006. Konto på Instagram startades 

sommaren 2013 (se figur 6.1.1). Naturskyddsföreningen startade Twitterkonto år 2010 och 

Facebook år 2009. Ett Instagramkonto startades redan 2012 men har börjat användas först 

under hösten 2013. Medveten konsumtion har precis som de andra organisationerna börjat 

använda sig av Instagram under år 2013. Facebookkontot startades 2011 och Twitterkontot 

runt år 2010. 
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Målgrupp på sociala medier

Genomgående är att samtliga organisationer främst riktar sig till de som är intresserade 

eller ännu inte vet att de är intresserade. Ingen av föreningarna berör någon form av 

åldersmässig målgrupp.  Naturskyddsföreningen belyste att de inte heller gör någon 

skillnad mellan ålder, kön, landsbyggd eller storstad. Medveten konsumtion påtalade att 

de internt diskuterar och är medvetna om olika målgrupper beroende på vilket material de 

publicerar.  

Jordens Vänners menade att de har en mer allmän publik på Facebook, som är täckande 

för samma medelålder som deras medlemmar, medan Instagram kanske har en något 

yngre målgrupp men i övrigt skiljer sig dessa inte åt. Naturskyddsföreningen menade att 

genomsnittet på Facebook är brett men att de där inte når de yngre användarna utan att det 

är först 16-18 åringar som börjar hitta till organisationens sida. De yngre hittar de istället 

på Instagram och då i stor utsträckning unga kvinnor. Medveten konsumtion menade att 

de inte är så konkreta med målgrupper utan riktar sig till de som är intresserade av 

organisationens frågor. De lyfter dock att Facebook är mer tänkt till konsumenter, Twitter 

avsett för att hitta andra aktörer och Instagram används i avseende att ge en snabbare 

information där användarna inte ska behöva läsa in sig. 

Målsättning med sociala medier 

Jordens vänner och Medveten konsumtion använder båda sociala medier för att i första 

hand tillgängliggöra sitt budskap och sprida sitt namn. Jordens vänner menade att de i 

andra hand använder det i avsikt att få kontakt med medlemmar och höra deras åsikter. I 

tredje hand för att samla in pengar och skapa engagemang för olika saker, auktioner och 

upprop. Informanten lyfte att det är ett bra verktyg för att nå ut och få tag på folk snabbt. 

Medveten konsumtion lyfte istället vikten av att som användare inte alltid behöva leta runt  

efter information utan att de alltså verkar för att denna ska finnas lättillgänglig. 

Naturskyddsföreningen har olika målsättning beroende på socialt medie men menar att det 
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generellt används för att stärka kommunikationen. På så sätt hoppas de att fler ska få 

kännedom om organisationen för att i bästa fall sen bli medlemmar.  

Möjligheter med sociala medier

De främsta möjligheterna med sociala medier ansåg Jordens vänner vara att få kontakt 

med medlemmar och andra och på så sätt kunna ställa öppna frågor. Att få respons och se 

vad som engagerar kan de på så sätt veta vad som är värt att arbeta vidare med. Medveten 

konsumtion ser möjligheter i att användare som privatperson kan känna deltagande genom 

att kommentera, ge input och känna att de kan vara med och bidra till att ta processen 

framåt då det annars är lätt att det är den stora organisationen och den lilla människan. 

Sociala medier, menade de, är på så sätt en enkel kommunikationskanal mellan 

organisation och privatperson. Naturskyddsföreningen, som sett hur Facebook vuxit från 

något litet till att bli en av deras största intäktsdrivare, menar att sociala medier i sin helhet  

innebär stora möjligheter. Detta i synnerhet om man är ute tidigt och tar vara på de 

potentiella möjligheterna även om man inte vet utsikterna. De ser att det är viktigt att ha  

en närvaro där det finns stora mängder människor. 

Risker med sociala medier 

Jordens vänner menade att det finns en risk i att de medlemmar som inte finns på sociala 

medier inte kan ta del av den information organisationen publicerar där. Vidare lyfte de 

vikten av att inte tro att sociala medier är den enda världen som finns. I enlighet med 

Jordens vänner så lyfte även Naturskyddsföreningen risken i att ta prestationer på sociala 

medier på för stort allvar. De påtalade även det riskfyllda i att närvaron på sociala medier 

är så pass tidskrävande och att det kan vara svårt att prioritera då det finns det en attityd i 

samhället som menar att organisationen alltid ska finnas tillgänglig och svara på frågor 

och kommentera. Medveten konsumtion lyfte istället riskerna som finns i sättet att 

uttrycka sig för lätt i forum som sociala medier och att det är viktigt att bibehålla en seriös  

stämpel. 
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Problem med sociala medier

Samtliga organisationer ser ett problem i hur sociala medier kommit att ta mycket 

arbetstid. Jordens vänner menar att folk tycker om att bli informerade ofta och få svar på 

frågor och kommentarer. Men de lyfte  även fördelarna i sociala medier som det billigaste 

och enklaste formen av marknadsföring då det är en enorm spridning. 

Naturskyddsföreningen menade att de även ser till de risker som finns i att fastna vid 

framgångsrika publiceringar, så som om ett inlägg fått ett högt antal likes. Men vidare 

menade informanten att det endast finns stora möjligheter med sociala medier och att de 

möjligheter som kommer med de digitala landskapen är optimistiskt, i synnerhet för 

organisationer med små resurser. Detta då organisationen har tillgång till just personaltid 

men inte till några stora pengar. Informanten på Medveten konsumtion nämnde att de ser 

risker i huruvida de kan få till ett stadigt flöde, ha ett system och att det innehåll de skapar 

sprids vidare. 

Digitala klyftor och gruppen utan sociala medier 

Naturskyddsföreningen menade att de publicerar väldigt lite specifikt material på sociala 

medier. Det mesta av informationen baseras på innehåll från organisationens webbplats. 

All viktig medlemsinformation kommuniceras via post, e-post eller via medlemstidningen 

Sveriges Natur. Detta innefattar dock inte den kommunikation med användare som sker på 

sociala medier. Organisationen gör inga sammanställningar av den typen av material till  

vare sig webbplatsen eller medlemstidningen. Medveten konsumtion, som inte enbart 

vänder sig till medlemmar utan alla besökare, har bland annat samarbete med flera tryckta 

media som sprider bland annat Ekoguidens recensioner via sina tidningar. De gör även 

krönikor, debattartiklar, mindre temareportage och anordnar workshops.  Jordens vänner 

gör fortfarande pappersutskick till sina medlemmar och sympatisörer. De använder sig 

också av sin papperstidning Miljötidningen som informationsresurs.

Kommunikationen med användarna 

Både Jordens vänner och Medveten konsumtion menade att de är måna om de eventuella 

diskussioner som kan uppstå mellan användare med organisationernas Facebooksidor som 

plattform. Informanterna från respektive organisation lyfte att de vid sådana situationer 
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inte lägger sig i diskussionen. Även Naturskyddsföreningen har en liknande inställning. 

Är inläggen istället mer riktade mot organisationerna menade både Jordens vänner och 

Medveten konsumtion att de alltid försöker svara. Jordens vänner har noterat att 

användarna ger respons vid antingen tydligt positiva eller negativa publiceringar. Om det 

är varken eller av dessa passerar istället inlägget förbi utan varken kommentarer eller 

gillningar. Informanten från Naturskyddsföreningen menade att de noterat en utveckling i 

dialogen med användarna på Facebook. Tidigare har det handlat om uppmuntrande och 

uppskattande kommentarer men istället förs nu mer diskuterande dialoger där användarna 

vågar ifrågasätta.  

Medveten konsumtion följer alltid upp vad användarna vill läsa och se mer av genom 

årliga mål. Organisationen har en infomail där det kommer in frågor som de arbetar aktivt 

med att besvara. Mailen har kommit att bli en stor källa för att se vad användarna vill veta 

mer om och har hög prioritet hos föreningen. 

Informanten på Naturskyddsföreningen menade att de tar hänsyn till vad användarna vill 

se publicerat och att de lär sig från de kommentarer de får i sociala medier.  Men de får 

också ett stort antal beställningar och önskningar så som kring privata insamlingar och 

event som de inte kan ta hänsyn till då de redan följer en utarbetad strategi. Jordens 

vänner noterar det som uppskattas av användarna genom att se till vilket material som 

gillas och delas mer eller mindre på Facebook.

Facebook Insights 

De samtliga tre organisationerna uppgav, i någon mån, använda sig av statistikverktyget 

Facebook Insights som webbplatsen erbjuder användare av Facebooksidor. Jordens vänner 

menade att de nyligen har börjat se över verktyget och dess funktioner. Enligt informanten 

använder sig Medveten konsumtion av verktyget för att se på olika tider på dygnet, 

veckodagar med mera då statistiken visar på förändringar. 
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Viral spridning 

Erfarenheterna inom viral spridning skiljer sig mellan organisationerna.  Informanten på 

Naturskyddsföreningen lyfte exempel på deras arbete så som att de tidigare försökt bygga 

viral spridning underifrån och då använt sig av nyckelbloggare. Informanten på 

organisationen menade dock att det rådde delade meningar huruvida detta var att föredra. 

Detta då organisationen anser sig ha såpass bra material från början för att behöva smyga 

ut detta underifrån. Det, menade informanten, finns ett värde för organisationen att vara 

först med att lansera sitt material.  Medveten konsumtion menade att mätningen av viral 

spridning är knapp utöver direkta delningar på sociala medier. Vissa insatser, tex direkta 

kampanjer, mäts även genom web-bevakning på fras eller kampanjtitel. Därutöver görs 

några mer manuella mätningar som organisationen inte ville gå in på i detalj. Jordens 

vänner menade att de i nuläget inte har någon direkt kunskap inom området.

Mätning av spridning 

Naturskyddsföreningen använder sig av den sociala mättjänsten Comnicom där de bland 

annat har mätt olika mentions i sociala medier och filmer. På så vis, menade informanten, 

kan de se i vilka sammanhang de omnämns och i vilka ordalag. Medveten konsumtion ser 

med hjälp av Google analytics på mätningar rörande trafiken på organisationens 

webbplats. Då ser de till statistik, månadsvis och årsvis och kan sedan jämföra antal klick 

mot föreningens målbild.  Jordens vänner använder sig främst av Facebook Insights, då 

för att se till den totala spridningen på inlägg samt delningar och gillande i andra led. De 

har även en ping-funktion på bloggen samt att de får viss information rörande varifrån 

besökarna kommit från genom Google Analytics.
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6.2 Netnografisk observation   

6.2.1 Organisationernas presentationer

Figur 6.2.1.1 Medveten Konsumtions Facebooksida med menyknappar

Samtliga organisationers Facebooksidor innehöll någon form av logotyp samt presentation 

(se figur 6.2.1.1 – figur 6.2.1.3). Medveten konsumtions logotyp användes både i 

profilbildsfönstret samt i headerbilden men var inte anpassad och fanns inte representerad 

i sin helhet. Ingen utav organisationerna erbjöd någon mer utförlig bakgrundshistoria eller 

presentation direkt vid på Facebooksidans startsida.

Figur 6.2.1.2 Naturskyddsföreningens Facebooksida med menyknappar
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Figur 6.2.1.3 Jordens vänners Facebooksida med menyknappar

Naturskyddsföreningen erhöll dock i menyraden länk till en undersida med längre 

information om organisationen och dess bakgrund. Samtliga organisationer använde sig på 

respektive Facebooksida av menyknappar för evenemang, bilder och karta. Under Karta 

på respektive sida återfanns url till hemsida och längre beskrivningar.  Under Karta 

presenterade Naturskyddsföreningen även en utförlig lista med länkar för möjlighet att 

besöka organisationens Twitter, hemsida eller för att skänka pengar. 

Naturskyddsföreningen gav även tillgång till ytterligare ett antal menyknappar för tjänster 

så som 'Frågor och svar', 'Forum' samt till deras egen Youtube-kanal. Det återfanns inga 

uppgifter på någon av de respektive föreningarnas direkta Facebooksidor huruvida det 

fanns möjligheter till volontärarbete.  

6.2.2 Organisationernas publiceringar 

Naturskyddsföreningen har under perioden för observation publicerat som mest tre inlägg 

per dag. Organisationen har då endast publicerat inlägg på vardagar. Dessa har behandlat 

ämnen som miljötips inför julen, tips och information om miljögifter och marknadsföring 

av organisationens eget material så som mobilapp och böcker. Stora delar av 

publiceringarna har inkluderat länkning till den egna hemsidan.  Av de tjugosex inlägg 

organisationen publicerade under observationsperioden innehöll tjugofyra stycken bild. 
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Inget av inläggen innehöll någon annan typ av medie. Inläggen har genererat som minst 

en kommentar från användarna. 

Figur 6.2.2.1 Naturskyddsföreningens två mest spridda ämnen  

De mest uppmärksammade inläggen sett till antal gillningar och delningar var de 

publiceringar som rörde vargfrågan samt bekämpningsmedel på frukt (se figur 6.2.2.1).
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Figur 6.2.2.2 Jordens vänners två mest spridda ämnen

Jordens vänner har under observationsperioden haft ett frekvent publicerande med upp till 

sex inlägg per dag, både vardag och helg. Ett stort antal av inläggen har lyft länkar till 

artiklar i den egna tidskriften, egna event och utbildningar samt produkter och tjänster ur 

den egna shopen.  Av de sextionio inlägg organisationen publicerade under 

observationsperioden innehåll femtionio av dem bild och endast ett inlägg var utan någon 

form av URL. Dock innehöll inget av de publicerade inläggen någon annan form av 

medie. De mest uppmärksammade inläggen sett till antal gillningar och delningar var de 

som berörde inbjudan till organisationens eget julevent, framstående arbete med 

skogsbruket, samt insamling för regnskogen (se figur 6.2.2.2). Endast fem inlägg 

genererade någon form av kommentar från användarna. 

Medveten konsumtion publicerade endast totalt ett inlägg under den treveckorsperiod 

observationen utfördes. Inlägget rörde organisationens eget event NYP – inget  

nyproducerat i jul. Dock skedde efter denna publicering snart en procentuellt snabbare 

ökning av antalet som gillade organisationens sida. 
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Samtliga organisationers Facebooksidor var öppna för icke inloggade att se. Dock 

krävdes, av Facebook, inlogg för vidare interaktion från användares sidor. Möjligheten att 

kommentera utan att ha gillat sidan fanns på alla de tres sidor precis som möjligheten att 

kommentera på de publiceringar organisationen eller andra användare gjorde där.  

6.2.3 Dialog mellan organisation och användare 

Det material Jordens vänner publicerade visade inte under observationsperioden leda till 

någon direkt dialog mellan användarna och organisationen. 

Stora mängder av det material Naturskyddsföreningen publicerade ledde till diskussion 

och dialog mellan användarna men också mellan användarna och organisationen. 

Dialogen varierade beroende på publicerat ämne. De inlägg som genererade störst 

diskussion var de som rörde vargdebatten samt bekämpningsmedel och frukt. Under 

observationstiden fanns ingen egentlig dialog på Medveten konsumtions Facebooksida, 

varken mellan användarna själva eller användare- organisation. 
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6.2.4 Förändringar i antalet Gilla-markeringar under observationstiden

Figur 6.2.4.1  Förändringar i antalet Gilla-markeringar för Naturskyddsföreningen under 

observationstiden.

Naturskyddsföreningen har under observationsperioden vuxit från 75 369 gilla-

markeringar till 77 796. Det innebär en procentuell ökning med 3,22% under en 

treveckorsperiod (se figur 6.2.4.1).

Figur 6.2.4.2  Förändringar i antalet Gilla-markeringar för Jordens vänner under observationstiden.

Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik 38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4300

4400

4500

4600

4700

4800

4900

Jordens vänner

Antal Gilla-markeringar

Observationsdag

A
nt

al
 G

ill
a-

m
ar

ke
rin

g
ar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
74500

74800

75100

75400

75700

76000

76300

76600

76900

77200

77500

77800

Naturskyddsföreningen
Antal Gilla-markeringar

Observationsdag

A
nt

al
 G

ill
a-

m
ar

ke
rin

g
ar



Ideella organisationers relationsskapande på sociala medier Jennie Wickström

Jordens vänner hade vid observationens inledning 4 402 gilla-markeringar och vid dess 

slut hade antalet ökat till 4 770. Det innebär en procentuell ökning 8,36% under en 

treveckorsperiod (se figur 6.2.4.2). 

Figur 6.2.4.3  Förändringar i antalet Gilla-markeringar för Medveten konsumtion under observationstiden.

Trots det faktum att Medveten konsumtion inte publicerat mer än ett inlägg har antalet 

gilla-markeringar under observationsperioden stadigt stigit (se figur 6.2.4.3). Vid 

observationsstudiens inledning hade organisationen 1 425 gilla-markeringar och vid 

observationens sista dag visade det 1 481. Det innebär en procentuell ökning 3,93% under 

en treveckorsperiod.
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7. Analys och diskussion  

I avsnittet analyseras och diskuteras det resultat studien kommit att visa på. Vidare kommer 

resultatet att ställas mot den tidigare forskning som lyfts i kapitel två.

Denna undersökning har avsett studera ideella organisationers närvaro i sociala medier. 

Detta genom att se till hur tre miljö- och naturorganisationer interagerar med sina 

användare på Facebook. Den tidigare forskning som legat till grund för studien tyder på 

att ideella organisationer kommit att förstå värdet i sociala medier. Dock finns det ännu 

brister i utnyttjandet av alla de verktyg som exempelvis Facebook erbjuder. Vidare visar 

studier på att ideella organisationers resursbrist i form av tid och pengar ofta resulterar i 

bristande underhåll av Facebooksidor. Samtidigt är det av vikt att som organisation inte 

glömma den grupp av medlemmar och intressenter som inte deltar på sociala medier. 

7.1 Närvaron i sociala medier

De tre organisationerna var av olika etablering och erfarenhet samt att de alla hade olika 

resurser sett ur ekonomiska tillgångar och personaltid. Deras arbete såg olika ut och av 

vikt är även att de i viss mån hade olika avsikter med sitt arbete. Naturskyddsföreningen 

upplevdes ha en tydligare strävan, att med sitt arbete värva medlemmar än vad som 

uttrycktes av de andra två organisationerna.  I viss mån avsåg de andra istället till stor del 

vilja bidra till större kunskap inom sina respektive områden. Detta kan genom studiens 

resultat tros bero på att de olika organisationerna hade målbilder som skiljer sig men 

också på graden av etablering av strategier och planer. Gemensamt var dock att samtliga 

avser sprida sitt namn och skapa en relation till de användare som på sociala medier söker 

sig till dem. 

I enlighet med Waters,  et al. (2009) resultat så uttryckte organisationerna att de förstod 

möjligheterna i att finnas närvarande på de sociala medierna. Både 

Naturskyddsföreningen och Jordens vänner startade respektive konto på Facebook relativt 

tidigt vilket kan tyda på en tidig insyn i möjligheterna med det sociala mediet.  Samtliga 

organisationer hade varit eller är aktiva i någon mån på de främsta sociala medierna; 
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Facebook, Twitter och Instagram. De hade alla nyligen börjat att mer frekvent använda 

Instagram som kanal. Detta trots att Naturskyddsföreningen startade sitt konto för över ett 

år sedan. Informanten från Naturskyddsföreningen nämnde själv under intervjun att de 

anser det vara viktigt att finnas på de plattformar där det finns en stor mängd människor. 

Naturskyddsföreningen lyfte att Facebook kommit att bli deras största intäktsdrivare. 

Jordens vänner som även de har prioriterat en hög aktivitet på Facebook lyfter dess 

gynnsamhet, något som också återspeglas i den procentuella ökning gillningar under 

observationsperioden.  Detta tyder på insikt kring värdet av närvaro på sociala medier. 

Waters et al. (2009) studie utgick från en analysmall som delvis kommit att ligga till grund 

för denna undersöknings observation. Denna studies resultat visade på att även de tre 

studerade organisationerna i olika utsträckning använde sig av de verktyg som finns att 

tillgå. Under observationsperioden publicerades inga inlägg med andra medier än bilder 

och URL'er av någon av föreningarna. Detta kan antas tyda på liknande tendenser som de 

som framkommit i tidigare studier rörande ideella organisationers bristfälliga utnyttjande 

av de verktyg som erbjuds.

Figur 7.1.1  Separat avdelning för kommunikation och hög närvaro i sociala medier
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Studiens resultat visade, i enlighet med den studie Curtis et al. (2010) utfört, på att 

Naturskyddsföreningen, som har en separat avdelning för kommunikation både uttrycker 

sig ha en aktiv närvaro på en stor mängd sociala medier samt även att 

observationsresultatet visade på att de utnyttjar många av de verktyg Facebook erbjuder 

(se figur 7.1.1). Dock motbevisade Jordens vänner Curtis et al. (2010) resultat något i den 

mån att de med ett fåtal anställda och utan separat avdelning var mest aktiva vad gäller  

publiceringar och även gjorde största procentuella expanderandet i antal Gilla-

markeringar under observationsperioden.  

Samtliga organisationer uttryckte att de såg möjligheter i vad de digitala landskapen kan 

erbjuda. Dock visade undersökningen precis som Briones (2011) och Waters et al. (2009) 

studier även på svårigheterna att, inom ideella organisationer hitta resurser för att kunna 

hålla närvaron på sociala medier på en sådan nivå att det är gynnsamt. 

Samtliga organisationer lyfte under respektive intervju problemet de fann med de små 

resurser de som ideella föreningar har att röra sig med. Av observationsmaterialet att döma 

så speglades detta mest i den låga närvaro som fanns hos Medveten konsumtion trots det 

att de själva tycktes vara insatta i de möjligheter som finns att hämta här. De har endast 

två anställda varav den ansvariga för sociala medier även arbetar med en rad andra 

uppgifter vilket återknyter till teorin rörande att organisationer med avdelning avsedd för 

sådant arbete visar större tendens till att kunna använda sig av de sociala medierna. 

7.2 Relationsskapande och dialog

Kaplan och Haenlein (2010) lyfter vikten av att bli intressant för anhängare genom att 

lyssna och ge plats för deras åsikter. Både Naturskyddsföreningen och Medveten 

konsumtion kunde anses i olika mån ha tagit detta i beaktning. Naturskyddsföreningen 

hade förutom en utarbetad strategi för kommunikation med sina användare även en tjänst 

för frågor och svar. Informanten på Medveten konsumtion lyfte deras aktiva arbete att 

med hjälp av bland annat en infomail utvärdera användarnas åsikter och anpassa sitt 

innehåll utefter detta. 
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Flera tidigare studier menar att gott lyssnande är ett effektivt sätt att orientera sig online, 

höra vad anhängare anser om och har för tankar kring organisationen (Kanter och Fine, 

2010, s.61, Kaplan och Haenlein 2010, s.66 ). Detta uttrycks organisationerna till viss mån 

och i olika utsträckning ta hänsyn till då samtliga har konkreta metoder för att se till  

användarna och ta hänsyn till deras åsikter.

Naturskyddsföreningen kan anses ha levt upp till det Kanter och Fine (2010) menar med 

att 'vara människa genom datorn' genom den aktiva dialog de förde med sina användare, 

publicerandet av eget material samt möjligheten för användarna att ställa frågor i 'Frågor 

och svar'.  Jordens vänner förde en i större utsträckning envägskommunikation i den 

bemärkelse att de talade mer till användarna i sina publiceringar och uppmanade inte 

heller till dialog. Detta kan bero på faktorer så som etablering och den stora mängd 

användare som gillade Naturskyddsföreningens sida. Men det kan även tros bero på att ett 

effektivt arbete av Naturskyddsföreningens som resulterat i en sådan kultur att användare 

uppmuntras till att interagera.

7.3 Viral spridning 

Både Medveten konsumtion och Naturskyddsföreningen menar att de  har ett arbete med 

viral spridning i olika utsträckning. Samtliga organisationer arbetar även i olika grad med 

att uppdatera sig genom mätningstjänster och verktyg så som Google analytics och 

Facebook Insights. Naturskyddsföreningen använde sig regelbundet av tjänsten 

Comnicom för att se följa mentions  i sociala medier och har även arbetat med att 

underbygga viral spridning. 

De inlägg som skapade störst dialog men också mest spridning sett i antalet gilla-

markeringar och delningar var de Naturskyddsföreningen publicerade som rörde 

vargdebatten och bekämpningsmedel på frukt. Dessa är båda två ämnen som varit aktuella 

i den offentliga debatten och väcker båda starka känslor. Dessa former av publiceringar är 
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därför inte bara en del av organisationens informationsarbete utan också ett effektivt sätt 

att skapa viral spridning. 

Den ökning av gilla-markeringar som förekom i olika utsträckning för samtliga 

organisationer under observationsperioden tyder på att organisationerna utfört ett, i olika 

grad fruktsamt arbete med spridandet av sitt namn. 

7.4 Digitala klyftor

Den olikvärdighet som bidrar till diskriminering av de som inte har tillgång till eller  

använder sig av Internet kan anses i högsta grad beröra dessa tre ideella organisationer. Då 

delar av organisationernas medlemmar och anhängare tillhör den grupp som inte har 

tillgång till webben och sociala medier är det därför av vikt att föreningarna tar hänsyn till  

detta. Medveten konsumtion menade att de hanterar detta genom att de arbetar med flera 

tryckta media och att de även skriver krönikor, debattartiklar, mindre temareportage och 

anordnar workshops med mera. Om organisationen menar att detta är representativt för 

den information som publiceras på sociala medier framgår inte men de lyfter vid frågan 

att de inte endast riktar sig till medlemmar. Enligt informanten på Naturskyddsföreningen 

publicerade de väldigt lite, för mediet eget material utan all viktig medlemsinformation  

publiceras även i medlemstidningen Sveriges Natur. Jordens vänner lyfte i intervjun en 

tydlig problembild kring den digitala klyfta som uppstått i och med deras intåg på sociala 

medier. De hade därför också en tydlig lösning för detta genom att fortfarande göra 

pappersutskick till sina medlemmar och sympatisörer. De använde sig även utav den egna 

tidskriften för att sprida sitt material till anhängarna.  
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7.2 Mål och strategier för sociala medier 

Figur 7.2.1  Strategi- och målbild samt aktiv och stark relation till användarna

Intervjuerna visade på att Naturskyddsföreningen hade en utvecklad strategi och en tydlig 

målbild för sin närvaro i samtliga sociala kanaler. Organisationen uttryckte sig arbeta för 

att värva nya medlemmar och hade en utpräglad strategi för att leda läsare och användare 

på Facebook till hemsidan genom konverteringar och avslut i sina publiceringar. 

Observationsresultatet tydde på ett förtroget arbete med denna form av strategi då 

organisationen på sin Facebooksida erbjöd generöst med information om föreningen i sig 

både genom vidarelänkar, löpande text och forum för frågor. De arbetade aktivt med att 

besvara de användare som riktar frågor eller andra yttringar mot organisationen. Målet 

med Taylor och Kents (1998) dialogiska principer är inte att underhålla användarna utan 

att skapa en relation till dem. Det strukturerade arbete Naturskyddsföreningen utfört, allt i  

enlighet med dessa principer, tycks ha resulterat i vad som i denna studie upplevdes som 

en stark relation till användarna på Facebook (se figur 7.2.1).
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Jordens vänner uttryckte i intervjun inte ha någon strategi för marknadsföring men hade 

en primär målbild med sitt användande av sociala medier vilken var att sprida sitt namn 

och tillgängliggöra sitt material. Vidare avsåg de höra användarnas åsikter och i tredje 

hand avsåg de sprida information om upprop, event och demonstrationer. 

Observationsresultatet visade på att Jordens vänner tillgängliggjorde en stor mängd 

material dagligen i enlighet med den tredje av Kent och Taylors (1998) dialogiska 

principer. Dock var responsen i form av kommenterar, gilla-markeringar och delningar 

liten och ibland obefintlig. Organisationen hade en hög närvaro på Facebook men en 

minimal öppen dialog med användarna (se figur 7.2.1). För att möjliggöra den dialogiska 

loopen skulle organisationen gynnas av en viss omprioritering där mindre antal 

publiceringar per dag istället öppnade upp för mer tid åt relationsskapande.   

Medveten konsumtion, som själva genom informanten uttryckte att de i dagsläget inte har 

någon uttalad strategi har under studiens utförande inte visat på något publicerat innehåll 

som skulle kunna generera dialog eller spridning (se figur 7.2.1). Huruvida detta är något 

tillfälligt eller om det påverkats av de resursomständigheter som omnämns här kan studien 

inte svara på. Aktiviteten på organisationens Facebooksida var under 

observationsperioden minimal.  

Den andra av Kent och Taylors (1998) principer menar att organisationer som riktar sig 

till en specifik grupp också ska erhålla information för utomstående. Detta kan i denna 

studie appliceras på den information organisationerna delgav på sina Facebooksidor. 

Samtliga organisationer skulle kunna utveckla den presentation som i dagsläget finns att 

tillgå direkt vid ankomst till sidan. Detta då samtliga presentationer i dagsläget var i olika 

utsträckning något knapphändiga. Dock fanns längre presentationer och bakgrundshistorik 

att tillgå i menyraden.  
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8. Metodkritik
I avsnittet Metodkritik redogörs för huruvida i vilken studiens material är hållbart, tänkbara 

brister och tillvägagångssätt för att motverka eventuell skevhet.  

8.1 Validitet och reliabilitet 

För att på förhand kunna upptäcka eventuella tvetydigheter eller andra feltolkningar av 

frågorna granskades intervjun av två utomstående personer. Samtliga intervjuer utfördes 

av en ensam intervjuare och sanningsgraden är därför inte till fullo validerad med risk för 

eventuella personliga tolkningar av svar som uppkommit. Stöd från ljudupptagningsteknik 

och senare transkribering och utskrift av information hoppas ha motarbetat eventuell 

skevhet.  För att ytterligare stärka validiteten i intervjusvaren har samtliga informanter 

delgetts de transkriberade intervjusvaren och haft möjligheten att revidera sina svar. Vid 

intervju är det informantens åsikter som redogörs. Sanningsgraden är i den bemärkelsen 

inte till fullo validerad. Organisationernas informanter följde med stor sannolikhet 

bakomliggande normer och att deras svar kan ha kommit att påverkas av detta. Detta då 

organisationerna av realistiska skäl vill visa sig från sin bästa sida (Ekström och Larsson, 

2010). 

Som studieuppgift utfördes observationen av en ensam observatör. Att föredra hade varit 

om ett flertal observatörer istället analyserat datan. Dock ansågs att då den data som 

observerats lagrats på en webbplats stärks ändå validiteten då vem som helst har möjlighet 

att gå tillbaka och granska materialet. 

De båda metoderna valdes och verkade för att stärka de tendenser respektive 

datainsamling visade på och genom den formen av triangulering hoppades resultatet 

kunna validera det sammantagna resultatet (Svenningsson et al., 2007 s.117).

För att i resultatdelen tydligt redogöra för den ökning som under observationsperioden 

skett i antalet Gilla-markeringar på organisationernas respektive Facebooksidor så 

nämndes en procentuell förändring. Det bör lyftas att denna procentuella förändring kan 

berott på och ha påverkats av utomstående faktorer som denna studie inte belyst.
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9. Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur Facebook som verktyg används av 

miljö- och naturorganisationer för att kommunicera med sina användare. Metoder för 

datainhämtning har varit kvalitativa intervjuer med informanter från respektive 

organisation samt en netnografisk observation av dessas Facebooksidor.

Denna studie har diskuterat uppmuntrande kring viral spridning och uttryckt Gilla-

markeringar och delningar som något positivt. Detta då dessa former av handlingar från 

användares sida inte bara innebär en interaktion utan också en typ av effektiv spridning 

och marknadsföring som indirekt sprider organisationens namn och material.  

Studiens utgångspunkt var att ett välplanerat och strukturerat förhållningssätt till 

publiceringsverktygen på Facebook och användarna ger organisationer en starkare relation 

till sina anhängare och på lång sikt en större spridning. Det framgår skillnader mellan de 

olika organisationernas aktivitet på respektive Facebooksida och den procentuella ökning 

av gilla-markeringar. Den organisation som genom båda metoderna visade på ett 

strukturerat förhållningssätt och tydliga målbilder hade vad som kan antydas vara en stark 

relation till sina anhängare. Organisationen upplevdes ha en stark relation till sina 

användare genom det aktiva deltagandet från båda parter på föreningens Facebooksida. 

Dock ökade denna organisation procentuellt sett under observationsperioden minst i 

antalet gilla-markeringar. Den organisation som under observationsperioden var minst 

aktiv gjorde en större procentuell ökning i antalet gilla-markeringar.  Den organisation 

som uttryckt sig ny och oerfaren, utan egentlig strategi inom området men med högst antal 

publiceringar visade sig också vara den som gjorde den största procentuella framgången 

sett i antalet gilla-markeringar. Denna organisation tycktes dock inte uppnå någon större 

grad av aktivitet från användarna på föreningens Facebooksida. Huruvida denna 

organisation med den procentuella ökningen gynnar en god relation till dessa användare 

framkom inte i resultatet av denna studie. 
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Resultatet visade  på att de tre organisationerna med olika etablering och resurstillgång 

använde Facebook och dess verktyg i varierad utsträckning. Det varierade användandet 

tycks i viss mån, i enlighet med tidigare forskning, bero på begränsningar av resurser så 

som personaltid. 

Resultatet i denna studie är inte direkt eller per automatik generaliserbart för ideella  

organisationers närvaro på sociala medier. Dock kan anses att det tillvägagångssätt som i 

denna studie presenterats av dessa organisationer kan verka som inspiration och 

föregångare till andra liknande föreningar. 

9.1 Framtida forskning 

Denna studie har endast sett till interaktionen mellan ideella organisationer och användare 

ur organisationernas perspektiv. Att se till studiens frågeställning ur ett 

användarperspektiv går därför bortom ramarna för denna undersökning. Vidare forskning 

skulle med fördel kunna granska användarens perspektiv på den här formen av 

interaktion.  Vidare kan det finnas ett värde i att studera vad relationsskapandet mellan 

organisation och användare på sociala medier resulterar i. 
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Bilaga 1. Intervjuresultat organisationer  

Intervju Naturskyddsföreningen:

• Hur många anställda?
Organisationen har två huvudkontor, ett i Stockholm och ett i Göteborg. 
Tillsammans är vi mellan 80 och 100 anställda. 

• Hur många registrerade medlemmar?
Vi är 191 000 medlemmar nu för 2013 och vi växer kraftigt.

• Hur stor årlig budget har ni inom marknads- och kommunikationssektorn
Organisationen har valt att separera kommunikation och marknad i två 
avdelningar. Kommunikationsbudgeten ligger på cirka 800 tusen per år varav de 
största delarna går till licensavtal, support och vidareutvecklingsprojekt. Enligt 
budget har av de 800 tusen lagts 100 tusen på annonsering och marknadsföring.  

• Hur ser er kommunikation ut i helhet i dagsläget? Vad har ni för mål och 
strategier?Syftet med vår kommunikation är att inte passivt informera utan istället 
aktivera och få konkreta handlingar som faktiskt bidrar till att jorden blir bättre. 
Det är också det som är vårt övergripande mål. Så läser man en artikel på vår 
webbplats så nöjer vi oss inte med det, då vi inte kan härleda varför personen 
besöker sidan. Om vi istället i samband med publicering använder oss av 
konverteringar eller avslut så som ”Tycker du också att det är hemskt att maten 
besprutas, stöd vårt arbete för ekologiskt jordbruk – Bli medlem' eller 'Vill du ha 
fler nyheter likt den här till din e-post – prenumerera på vårt nyhetsbrev' eller 'Bli 
volontär”. Det finns en rad konverteringar vi använder oss av men det stora 
fokuset ligger på att man ska bli medlem i Naturskyddsföreningen.  

• Har ni några tankar kring någon specifik målgrupp beroende på vilket medie 
ni använder?
Ja, generellt sätt så när vi gör enkäter så ser vi att de flesta av de befintliga 
besökare på webben är privatpersoner och icke-medlemmar. Inget ålderspann eller 
genus. Nästa stora grupp är privatpersoner som är medlemmar. Dessa två grupper 
utgör tillsammans ungefär fyra av fem besökare. Vi resonerar att vi inte har 
tillräckligt med resurser för att målgruppsanpassa för alla så vi skriver i huvudsak 
för ”den stora gruppen”. Sen kan vi ta avsteg från det och rikta in oss på vissa 
sektioner där vi bara tilltalar till exempel journalister eller lärare. 
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Vi pratar i huvudsak med de som redan är intresserade, de som kan inte vet att de 
är intresserade och inte känner till oss. Vi riktar oss inte till meningsmotståndare. 
Vi har ingen skärning storstad/landsbyggd eller ålder utan vi tänker att 
miljöintresset och kärleken till naturen står över det. 

• Vilka sociala medier använder ni er utav inom organisationen?
Vi använder nästan alla sociala medier, både som socialt medie i sig och som 
verktyg. Främsta prioritet har Facebook, Twitter och Instagram samt våra egna 
bloggar. I andra hand är Youtube och Vimeo som används flitigt som verktyg. Där 
är vi inte aktiva socialt. I tredje hand så använder vi oss av exempelvis Bambuser 
och Slideshare för presentationer och presskonferenser. Issuu använder i huvudsak 
som verktyg för att skapa PDF'er. Det handlar då bara om att tillgängliggöra vårt 
material.

Det finns även konton på Pinterest och Vine samt att vi även hade en Podcast förra 
året då några författare släppte fem avsnitt. Där finns en enorm 
utvecklingspotential. 

Vi använder oss även av Kundo.se som kundtjänst i öppen forumform. Då ställer 
användarna frågan öppet och vi undviker att behöver svara på frågor flera gånger 
och där har vi även skapligt hög aktivitet. Det är många synpunkter och frågor och 
vi försöker kanalisera frågorna just dit. 

Vi skulle dock vilja förstärka vår närvaro på Google+ och Linkedin som idag 
används sparsamt. 

• Vilken är er målgrupp på sociala medier? 
På sociala medier slår vi inte lika brett som webbplatsen utan det är mer nischat 
beroende på socialt medie. Facebook har ett ganska bra och brett genomsnitt. Där 
når vi dock inte grundskolenivå och inte heller gymnasiet. Det är från sexton till 
artonåringar som börjar komma till oss där. På Twitter kommunicerar vi mer på 
individnivå där är det också lättare att få ett ansikte. Tidigare var det tonvikt på 
journalister och PR på Twitter men det har kommit att ändras. Vi upplever att det 
är lättare att utveckla en dialog på individnivå där. 

Sen två-tre månader tillbaka är vi också aktiva på Instagram och där är det större 
tonvikt på yngre. Där är det betydligt fler kvinnor och yngre. De andra medierna är 
mer verktyg för spridning av material och därför finns ingen specifik målgrupp. 
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• Hur länge har ni funnits på respektive socialt medium?
Bloggen sedan slutet av 2008 då vår generalsekreterare som började med 
ledarbloggar. Då var det en enda blogg med flera bloggare. 2013 startades istället 
flera separata bloggar.  Twitter började vi med år 2010. Facebookkontot startade vi 
år 2009. På Instagram har vi haft konto länge, ungefär sedan 2012, men vi började 
använda det ungefär för tre månader sen.

• Vad är er målsättning med er användning av sociala medier?
Det är lite olika målsättning beroende på socialt medie men generellt är det att  
stärka vår kommunikation. Istället för att utgå ifrån våra egna kanaler så anser vi 
det vara lättare att befinna sig där folk redan finns. Målsättningen då är att folk i 
sociala kanaler ska närma sig föreningen. Vi vill att fler ska få kännedom om oss 
för att fler i bästa fall sen ska bli medlemmar. 

• Vilka möjligheter ser ni med att använda er av sociala medier?
Det är beroende på plattform och det förändras även över tid. När Facebookkontot 
startades hade vi ett par hundra följare. Idag så ser vi att Facebook är en av våra 
absolut viktigaste intäktsdrivare. Ser vi till varifrån trafiken kommer så är det från 
Facebook. Vi ser alltså enorma möjligheter i sociala medier och speciellt om man 
är ute tidigt och tar vara på de potentiella möjligheterna även om man inte vet  
utsikterna. Det är viktigt att ha en närvaro där det finns stora mängder människor. 

• Vilka risker ser ni med att använda er av sociala medier?
En risk är att det tar väldigt mycket tid och kan vara svårt att prioritera. Det finns 
en attityd i samhället som menar att man alltid ska finnas tillgänglig och svara på 
frågor och kommentera på Facebook och Twitter. Risken finns att det blir för 
reaktivt på omgivningen när vi också vill vara trendsättare och styra samtalen. Ju 
mer tid som läggs på det reaktiva, desto mindre tid finns det för oss att styra 
samtalet själva.  Det är en ständig jakt på det nya stora och det är viktigt att inte 
tappa det strategiska och långsiktiga. 

• Hur ställer ni er till / tacklar eventuell dålig publicitet på Facebook? 
Det beror på. Det värsta för organisationen är när det är två personer eller ännu fler 
som har separata åsikter och som sätter igång att diskutera på vår sida. Det är det 
värsta för organisationen då vi inte censurer folk som tycker annorlunda. Det är en 
stor organisation och det finns spridningar i åsikter inom föreningen. Då menar vi 
att man får tycka annorlunda men då är det också viktigt att vi alltid tar 
diskussionen och att både ansvariga och sakkunniga ska finnas tillgängliga att 
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svara. Vi svarar alltid med en god ton. Det handlar inte om att vi är ute efter att 
övertyga personen ifråga om att vi har rätt. Istället hoppas vi att andra ska se och 
bygga en egen uppfattning och förhoppningsvis se att vi har rätt. 

• Följer ni omvärldsbevakningen och påverkas något av den i det ni väljer att 
publicera?
Ja, vi följer omvärldsbevakningen. Vi är dock mindre bra på att fånga upp 
engagemanget när det gäller omvärldsbevakningen. Vi borde fånga upp det mer 
exempelvis med 'Vill du ha mer tips kring detta - ladda ner vår app'. Den sortens 
konvertering och upptagning är vi mindre bra på i det här fallet. Vi följer mer det 
sakmässiga innehållet, talespersoner och andra opponerar sig exempelvis i 
debattartiklar och annat. 

• Ser ni skillnader i användarstatisk när massmedia behandlar frågor som era? 
Ja lite, men det är också beroende på fråga. Det är beroende på hur frågan blivit 
het och hur den uppmärksammats. Det händer att det är privatpersoner som delat 
vårt material och det blivit en väldigt spridning och vi ser plötsligt en påtaglig 
ökning i besöksstatistiken. 

• Vilka problem ser ni med att använda er av sociala medier? Hur tänker ni 
utveckla/ lösa dessa?
Det är dels tidsåtgången och att det är tacksamt att fastna i det arbetet. Att personer 
gillar och delar är  bra för att stärka varumärket och öka spridningen men sett ur ett 
kommunikations och marknadsperspektiv så är det av underordnad betydelse. 
Annars är det väldigt optimistiskt med de digitala landskapen och de möjligheter 
som finns där, i synnerhet som ideell organisation som inte har de ekonomiska 
förutsättningarna som företag har. Vi har personaltid men inte pengar så alla de här 
möjligheterna tillhandahålls i stort sätt gratis. Tidigare var vi beroende av att folk 
skulle hitta till oss via vår egna webbplats eller ”gammelmedia”.  Nu kan vi styra 
det själva på ett helt annat sätt vilket är fördelaktigt.  

• Hur anser ni att er kommunikation med era Facebookanvändare ser ut idag?
Folk har nu hög närvaro  på vår Facebooksida och vågar kritisera och vi har därför 
en allt större dialog nu än tidigare. Tidigare vid publiceringar så kunde det vara 
mer värme och uppskattning men nu är det mer av ett kommentarsfält med 
diskussion. Det är mer tidskrävande då ambitionen är att bemöta folk och hjälpa 
dem att tycka som vi. 
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• Tar ni hänsyn till vad användarna uppskattar att ni skriver om och engagerar 
er i?
Får vi kommentarer på någonting så lär vi oss av det. Däremot får vi en hel del 
beställningar om vad vi borde skriva om och det har vi inte möjlighet till. Det 
gäller ofta exempelvis privata namnlistor. Det är svårt att göra det, vi har plan och 
tanke med kommunikation och att ta in andra blir en form av intressekonflikt. Det 
kan vara en lovvärdig insamling men det kan också konkurrera med oss. 

 
• Har ni personal avsedd för att arbeta med sociala medier?

Vi har haft en ansvarig för sociala medier men hon slutade och har inte blivit 
ersatt. Då övergick ansvaret till mig och mycket av det löpande arbetet delades ut i  
gruppen. Så det är många som jobbar och med en övergripande ansvarig men 
ingen jobbar aktivt med endast detta. 

• Använder ni er av Facebooks statistikverktyg Facebook Insights?
Ja, lite. Det som är viktigt för oss är i huvudsak trafiken på den egna webbplatsen, 
hur den ser ut och agerar. Till det använder vi Google Analytics.

• Har ni några kunskaper kring viral spridning?
Ja, absolut. Vi förstår vikten av att skapa bra innehåll som andra vill dela med sig 
av och stå bakom. Ibland har vi gjort vissa försök att bygga viral spridning 
underifrån och identifiera vissa nyckelbloggare. Det finns olika uppfattningar 
kring hur bra detta fungerat. Jag tycker att vi är tillräckligt stora och har tillräckligt  
bra material från början för att behöva smyga ut det underifrån. Det finns ett värde 
för oss att vara först och lansera materialet. Det kan dock vara bra att bygga 
relation till bloggare. 

• Har ni någon metod för att mäta spridning av ert namn och era 
publiceringar?
Ja, vi använder oss av sociala mättjänsten Connycom.com. Dock finns det en hel 
del att göra. Där har vi mätt mentions i sociala medier och filmer. Då kan vi se i 
vilka sammanhang vi omnämns och om det är positiva eller negativa ordalag. Men 
vi använder det för att bygga en förståelse för hur det ser ut för stunden. 

• Har ni några andra övriga tankar kring det vi just pratat om?
Inga vidare kommentarer. 

Kompletterande frågor (utförd via mailkorrespondens)
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• Hur anpassar ni er till de medlemmar som inte har tillgång till eller inte 
använder sig av sociala medier och på så vis går miste om en den information 
ni publicerar där? (Kompletterande fråga via mailkorrespondens)

Vi publicerar i princip väldigt lite ”eget” material för de sociala medierna. Det  
mesta är kanaloberoende och baserar sig på innehåll från vår webbplats. Och all 
viktig medlemsinformation sker via post/e-post eller via vår medlemstidning 
Sveriges Natur.
Men det finns undantag till ”ej unikt innehåll i sociala medier”. Är det en 
konversation som blossar upp på Twitter så är det en väldigt kanalspecifik 
kommunikation. Vi gör inga ”sammanställningar” till webbplatsen eller 
medlemstidningen om vad som diskuterats på Twitter.

Intervju Medveten konsumtion 

• Hur många anställda?
Idag är vi två anställda. 

• Hur många registrerade medlemmar?
Vi skiljer på antal registrerade medlemmar och antal i vårt nätverk, varvid ökning 
av sistnämnda är prioriterad. Registrerade medlemmar i dagsläget ca 250 st. 
Antalet medlemmar sjönk något då föreningen för två år sedan valde att frångå 
gratis medlemskap till att istället  ta en avgift på 100 kr/år. I nätverket räknar vi  
med att ha ca 5000 personer.

• Hur stor årlig budget inom marknadsföring och kommunikation?
Budgeten ligger på ungefär en miljon kronor. Detta är det stöd vi får plus lite 
överskott. Det största stödet kommer från Konsumentverket och sen får vi även en 
del mindre stöd från lite olika fonder. 

• Hur ser er kommunikation ut i helhet i dagsläget? Vad har ni för mål och 
strategier?
Jag skulle säga att vi egentligen inte har någon etablerad kommunikationsplan i 
dagsläget. Vi marknadsför oss på olika sätt. Delvis genom vår egen hemsida men 
vi har även konto på Twitter, en Instagram för Ekoguiden och även Facebook. 
Facebook är en ganska stor del av vår marknadsföring. Hemsidan är det centrala 
för oss. Vi släpper pressmeddelanden via Mynewsdesk och har även nyhetssvep. 
Kommuner och medlemmar får nyhetsbrev en gång var tredje månad. Vi släpper 
även nyheter till våra egna redaktörer och recensenter en gång i månaden. 
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Organisationen är i en process och vi försöker utveckla strikta planer kring 
strategier. Jag skulle säga att det någonstans finns en plan idag men som ännu inte 
är uttalad. Vi har även en plan för att arbeta fram större samarbete med tryckt 
press. 

• Har ni några tankar kring någon specifik målgrupp beroende på vilket medie 
ni använder?
Ja. Det är något vi känner av och diskuterar mycket tillsammans. Dels beror det på 
vad för material som publiceras. Vi försöker att  inte smalna in men har som mål 
att rikta in oss på att även få med den äldre generationen.

• Vilka sociala medier använder ni er utav inom organisationen?
Twitter, Instagram och Facebook, som också används främst. Webbplatsen är 
annars central.  

• Vilken är er målgrupp på sociala medier?
Vi är egentligen inte så konkreta. Målgruppen är helt enkelt alla som tar del av vår 
information. Twitter är egentligen mest avsett för nätverk för att hitta samarbeten 
och då handlar det mest om aktörer till aktörer. Facebooksidan är för 
konsumenterna. Närvaron på Instagram är avsett för användarna snabbt ska kunna 
ta till sig info utan att behöva läsa in sig. 

• Hur länge har ni funnits på respektive socialt medium?
Instagramkontot startades i september 2013. Twitterkonto startades runt 2010. 
Facebookkontot startades 2011. 

• Vad är er målsättning med er användning av sociala medier?
Dels är det spridningen samt att fler ska få kännedom om att vi finns. En stor del 
av målsättningen är att sprida namnet och skapa lättillgänglighet till information.  
Användare ska inte alltid behöva söka runt efter information utan på ett 
lättillgängligt sätt få det serverat. Som nämnt så används Twitter främst för att 
skapa ett större nätverk och hitta nya samarbeten. Det är också som en form av 
marknadsundersökning och få input till exempelvis vad vi bör skriva om. 

• Vilka möjligheter ser ni med att använda er av sociala medier?
Det är ett lätt sätt för att användare att kommentera och att som privatperson få 
känna att man kan bidra. Det är annars ofta att det upplevs som ”den stora 
organisationen och den lilla människan” och att denne känner att den inte kan 
påverka. Personer ska ha möjlighet att kommentera, få ge input och känna att de 
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bidrar till att ta processen framåt. Sociala medier är på så sätt en otroligt enkel 
kommunikationskanal mellan organisation och privatperson. Det är även ett lätt 
verktyg för att se på behoven. 

• Vilka risker ser ni med att använda er av sociala medier?
Dels sättet att uttrycka sig och att bibehålla en seriös stämpel. Det är viktigt att den 
info vi tillhandahåller är äkta och granskad. Det är lätt att man tar talet för enkelt  
och att tonen blir enkel i de forumen. Det är nog den enda och största risken för i 
övrigt är det en stor fördel.

• Hur ställer ni er till / tacklar eventuell dålig publicitet på Facebook?
Vi försöker att inte läsa in så mycket från början utan ser över varför vi fått den här 
typen av kritik. Vidare försöker vi bemöta avsändaren och vara öppna med att vi 
tagit till oss av kritiken. Är det mindre konstruktiv kritik tar vi det och processar 
det. Eventuellt kan vi då också ta bort inlägget. Vi menar att man ska visa respekt 
mot de personer som har kritik. 

  
• Påverkas det ni publicerar av omvärldsbevakning?

Ibland men vi är annars väldigt självgående. Vi skriver istället om det som vi ser 
saknas och upplever att vi inte behöver bli en ytterligare källa till något som 
blossar upp. Vi har absolut en omvärldsbevakning och kan se vad som är viktigt att 
prata om, exempelvis konsumentfrågor.

• Ser ni skillnader i användarstatiskt när massmedia behandlar frågor som 
era? 
Vi kan känna av en större spridning exempelvis vid fokusveckor. Men i den här 
frågan är det svårt att jämföra sig mot de organisationerna som arbetat med mer 
fokus på att växa i medlemsantal. Vi har till idag arbetat med mer nätverkande. 

• Vilka problem ser ni med att använda er av sociala medier? Hur tänker ni 
utveckla/ lösa dessa?
Som nämnt kring riskerna men också att få ett flöde och att innehållet delas vidare. 
Att liksom hålla regelbundet tempo med publiceringarna och ha ett system.Då sett 
både till resurserna och att kunna upprätthålla ett flöde. Vi är två anställda idag och 
har många volontärer. 

• Hur anser ni att er kommunikation med era Facebookanvändare ser ut idag?
Det beror på inlägget om vi svarar eller inte. Vi är ute efter diskussion. Vi håller 
oss utanför för att istället få  igång en diskussion på vår sida. Då blir vi istället som 
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en plattform att diskutera på. Är det istället riktat mot oss så så svarar vi med 
respekt för att inte tappa dem.  

• Tar ni hänsyn till vad användarna uppskattar att ni skriver om och engagerar 
er i?
 Vi har en infomail där det alltid kommer in frågor. Den har hög prioritet och vi är 
alltid  aktiva med att svara där. Det kan vara hänvisningar till annat material eller  
så. Den infomailen har kommit att bli den största källan till vad folk vill veta mer 
om. Det följs upp i årliga mål. Då ser vi vad det finns intresse för och som vi kan 
diskutera vidare.

• Har ni personal avsedd för att arbeta med sociala medier?
En av de anställda men som redan nämnts är vi ett litet kansli så det ligger även 
mycket annat på den tjänsten. Det skulle vara fördelaktigt om vi haft mer resurser 
att fokusera på sociala medier.

• Använder ni er av Facebooks statistikverktyg Facebook Insights?
Ja, vi tittar lite på det för att se till dagar och tider på dygnet som är viktiga. Det är  
väldigt enkelt men vi ser även till antal klick för att ta till sig kring varför händer 
detta nu och så vidare.  

• Har ni några kunskaper kring viral spridning?
Viral marknadsföring mäts knappt alls utöver direkta delningar på Facebook, 
Instagram eller Twitter.  Vissa insatser, tex direkta kampanjer, mäts även genom 
web-bevakning på fras eller kampanjtitel.

Därutöver görs några mer manuella mätningar som vi inte vill gå i på i detalj, men 
vi tar mer än gärna emot tips inom området då det är ett oerhört viktigt arbete och 
information.

• Har ni någon metod för att mäta spridning av ert namn och era publiceringar
Konkret mäts hur många som går in på vår webbplats. Det kan vi se månadsvis 
och årsvis och på så sätt jämföra antal klick mot vår målbild. Då får vi en ganska 
tydlig bild över upp- och nergångar. Facebook är den främsta inkörsporten till 
hemsidan samt även direkt till hemsida. Google analytics används för att lära 
känna hemsidebesökarnas "way of acting". Genom vissa insatser testas hypoteser 
vad som kan få fler att tex stanna längre.

• Har ni några andra övriga tankar kring det vi just pratat om?
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Medveten konsumtion är i en process, jag är ny på min position och är i en 
överlämningsposition. Det är alltså mina personliga åsikter som uttrycks på vissa 
punkter.

Kompletterande frågor (utförd via mailkorrespondens)

• Hur anpassar ni er till de medlemmar som inte har tillgång till eller inte 
använder sig av sociala medier och på så vis går miste om en den information 
ni publicerar där? (Kompletterande fråga via mailkorrespondens)
Vi har samarbete med flera tryckta media som sprider bl.a Ekoguidens 
recensioner via sina tidningar, men även krönikor, debattartiklar, mindre 
temareportage med mera. Förutom detta håller vi i workshops och 
föreläsningar. Vi har till exempel länge samarbetat med Sveriges 
konsumenter och projektet Ingen blåser mig. 
Vi vänder oss inte bara till medlemmar, utan alla som besöker oss och 
kommer i kontakt med oss på något vis, på så sätt blir det därav lite 
syftningsfel i frågan. 

Intervju Jordens vänner:

• Hur många anställda?
Just nu är vi tolv anställda men vi är beroende av projektbidrag så vi har många 
projektanställningar. Efter nyår kommer vi vara sex stycken.

• Hur många registrerade medlemmar?
Vi har 2700 medlemmar. 

• Hur stor årlig budget inom marknadsföring och kommunikation?
50 000 kronor per år är det avsatt totalt. 

• Hur ser er kommunikation ut i helhet i dagsläget? Vad har ni för mål och 
strategier?Hos oss har det inte varit inte varit ett prioriterat område utan 
organisationen har byggt på mun till mun,  och lokalgrupperna och kanske ett 
traditionellt föreningstänkande. Vi har upptäckt att tiderna förändras och att 
människor är rörliga på ett annat sätt. Delvis som medlemmar i föreningar och 
också som aktiva i föreningar.Vi har inte haft tanken att vi ska ha någon 
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marknadsföring. Det har i så fall varit helt inriktat på att samla in pengar inte för 
att marknadsföra.

Så vi kan inte påstå att vi har någon strategi för detta i nuläget men har kommit till  
större insikter. 

I och med att vi satsat lite mer på Facebook under det senaste året så har vi förstått 
att vi där kan hitta våra medlemmar men också andra.  Det blir ju också en typ av 
marknadsföring, vilket också är ett förhållandevis billigt sätt att synas.

• Har ni några tankar kring någon specifik målgrupp beroende på vilket medie 
ni använder?
Nej, vi har ingen uttalad tänkt målgrupp utan vi riktas oss till de som är 
intresserade av frågorna vi berör. 

• Vilka sociala medier använder ni er utav inom organisationen?
Framförallt Facebook där vi får mest gensvar men vi finns även på Instagram och 
Google +. Miljötidningen finns även på Twitter. Twitterkonto fanns en gång för 
Jordens vänner, avsett för journalister men det blev kapat. 

• Vilken är er målgrupp på sociala medier? 
På Facebook finns en allmän publik. Instagram är istället mer riktat till de unga 
men skiljer sig inte i övrigt. 

• Hur länge har ni funnits på respektive socialt medium?
Facebookkontot startade vi 2006. Google + och Instagramkonto startades 
sommaren 2013. Miljötidningens Twitterkonto startades runt år 2009. 

• Vad är er målsättning med er användning av sociala medier?
Den främsta målsättningen är att marknadsföra våra budskap och vårt namn. I 
andra hand är det att få kontakt med medlemmar och få kunskap kring deras 
åsikter. I tredje hand är det att samla in pengar och skapa engagemang för olika 
saker, auktioner och upprop. Det är ett bra verktyg för att nå ut och få tag på folk 
snabbt. 

• Vilka möjligheter ser ni med att använda er av sociala medier?
Att få kontakt med medlemmar och kunna ställa öppna frågor samt att få respons 
kring vad som engagerar dem av det som publiceras. Vi kan se vad som engagerar 
användarna och vad som är värt att jobba vidare med.
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• Vilka risker ser ni med att använda er av sociala medier?
En risk är att de som inte finns på sociala medier inte kan ta del av information. Av 
den anledningen gör vi fortfarande pappersutskick. Vidare kan man få väga lite 
vad åsikterna säger och inte tro att det som händer på sociala medier är den enda 
världen som finns.

• Hur ställer ni er till / tacklar eventuell dålig publicitet på Facebook?
Vi försöker bemöta det både på sociala medier och hemsida om något är oklart. Vi 
har hittills inte riktigt råkat ut för något sådant. 

• Vilka problem ser ni med att använda er av sociala medier? Hur tänker ni 
utveckla/ lösa dessa?
Det tar mycket tid och även om det inte är några problem med teknikresurser men 
däremot i personalresurser. Användare tycker om att bli uppdaterad ofta, få nyheter 
och att få svar på kommentarer. Det är ett skifte där som vi måste förhålla oss till. 
Om man inte svarar så kan det upplevas nonchalant men handlar egentligen om 
tidsbrist. 

Vi måste ju finnas på sociala medier för det är det bästa och billigaste sättet.  
Kanske får vi eventuellt ändra om resurserna för att anpassa oss till den här 
omställningen. Förr skedde ju kommunikationen genom pressmeddelande och nu 
är det istället mer via hemsida och Facebook. Det ger ju en enorm spridning och är 
ett högre tempo men det är därför också viktigt att vi finns där. 

• Hur anser ni att er kommunikation med era Facebookanvändare ser ut idag? 
Vi svarar på alla kommentarer som vi upplever riktade till Jordens Vänner. Om det 
istället är en diskussionstråd så går vi inte in och lägger oss i.  Men vi svarar alltid 
på direkta frågor vilket dyker upp någon gång i veckan. Då svarar vi antingen på 
inlägget eller direkt till sidan. Vi ser att användarna mest skriver när det är något 
bra eller upprörande. Om det är något som är varken eller passerar det istället. Då 
trycker de inte gilla heller utan det går mer spårlöst förbi. 

• Har ni personal avsedd för att arbeta med sociala medier?
Ja, på sätt och vis. Som kommunikatör så ingår i det i min tjänst. Men vi har ingen 
uppdelad procent. Vi förstår att någon tjänst måste vara mer inriktad på sociala 
medier men vi har inte satt någon grad eller så. 

• Använder ni er av Facebooks statistikverktyg Facebook Insights?
Vi använder oss lite granna vi det och har börjat titta på hur verktyget fungerar.   
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• Har ni några kunskaper kring viral spridning?
Nej, inte i nuläget
 

• Har ni någon metod för att mäta spridning av ert namn och era 
publiceringar?
Vi använder oss av Facebook Insights för att se totala spridningen på inlägg samt 
delningar och gillande i andra led. Vi har en pingfunktion på bloggen. Vi kan även 
få lite kunskap genom att kolla på Google Analytics för att se vilka sidor 
besökarna kommer ifrån. 

• Har ni några andra övriga tankar kring det vi just pratat om?
Det finns säkert ännu mer att göra än vad vi gör i dagsläget. Google +  är 
exempelvis inte så etablerat här men i England. Där ser vi potential.

Kompletterande frågor (utförd via mailkorrespondens)

• Följer ni omvärldsbevakningen och påverkar det vad ni väljer att publicera?
Twitter är ett bra sätt att se vad som händer generellt inom miljö och politik. Detta 
genombåde genom tweets från organisationer som vi följer, så väl som att vi söker 
på relevanta hashtaggar. När det gäller omvärldsbevakning av nämnande av vår 
organisation har vi idag en väldig enkel lösning där vi söker på Google efter 
aktuella sidor som handlar om Jordens Vänner i mån av tid. Det är ingen optimal 
metod men kan ändå ge en viss insikt.

• Ser ni skillnader i användarstatiskt när omvärldsbevakningen behandlar 
frågor som era? 
Vi har inte kommit så långt i vår omvärldsbevakning och analys av denna.

• Tar ni hänsyn till vad användarna uppskattar att ni skriver om och engagerar 
er i? I så fall hur och hur får ni vetskap kring detta? 

Vi ser  på Facebook vad som ”gillas” och ”delas”. Kanske lägger vi upp en del 
extra som vi tror uppskattas samtidigt som vi även ändå publicerar mindre 
populära saker i rent informativt syfte.

• Hur anpassar ni er till de medlemmar som inte har tillgång till eller inte 
använder sig av sociala medier och på så vis går miste om en den information 
ni publicerar där?

Vi gör fortfarande pappersutskick till våra medlemmar och sympatisörer ca 4-6 
gånger om året samt använder oss också av Miljötidningen som 
informationsresurs.
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Bilaga 2. Analysmall 1 Netnografisk observation 
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Bilaga 3. Observationsmall Organisationernas publiceringar 

Parametrar som granskades med Analysmall 2 var:

• Antal publicerade inlägg per dag

• Antal gilla-markeringar på publicerat inlägg

• Antal kommentarer på publicerat inlägg

• Antal delningar av publicerat inlägg

• Innehöll publicerat inlägg URL

• Innehåll publicerat inlägg annan typ av medie

• Typ av inlägg

• Antal Gilla-markeringar på Facebooksidan aktuell 

observationsdagNaturskyddsföreningen
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Naturskyddsföreningen
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Jordens vänner
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Medveten konsumtion 

Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik 71


	1.Introduktion
	1.1 Syfte
	1.2 Disposition
	1.3 Begreppsdefinition 

	2. Bakgrund
	2.1 Facebook 

	3. Teorier och tidigare forskning 
	3.1 Ideella organisationer och sociala medier 
	3.2 Relationsskapande på Internet 
	3.2.1 Kent och Taylors dialogiska principer

	3.3 Viral spridning
	3.4 Digitala klyftor

	4. Frågeställning 
	4.2 Frågeställning 
	4.4 Avgränsning

	5. Metod 
	5.1 Metodval  
	5.1.1 Netnografisk ansats 

	5.2 Urval 
	5.2.1 Organisationerna 

	5.3 Kvalitativ semi-strukturerad intervju
	5.3.1 Transkribering 

	5.4 Netnografisk observation  
	5.6 Etiska aspekter

	6. Resultat
	6.1 Intervjuer 
	6.2 Netnografisk observation   
	6.2.1 Organisationernas presentationer
	6.2.2 Organisationernas publiceringar 
	6.2.3 Dialog mellan organisation och användare 
	6.2.4 Förändringar i antalet Gilla-markeringar under observationstiden


	7. Analys och diskussion  
	7.1 Närvaron i sociala medier
	7.2 Relationsskapande och dialog
	7.3 Viral spridning 
	7.4 Digitala klyftor
	7.2 Mål och strategier för sociala medier 

	8. Metodkritik
	8.1 Validitet och reliabilitet 

	9. Slutsats 
	9.1 Framtida forskning 

	Referenslista
	Tryckta källor 
	Elektroniska källor 
	Bilaga 1. Intervjuresultat organisationer  
	Bilaga 2. Analysmall 1 Netnografisk observation 
	Bilaga 3. Observationsmall Organisationernas publiceringar 


