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ABSTRACT 
 
Title: Relationships in focus? 

Authors: Caroline Nordlund & Emma Lesko  

Course: Business Studies C - Marketing 

Date: 2014-06-05 

Advisor: Lars Vigerland 

 

The arrival of social media has brought new opportunities for marketing 

communication. This change, however, brings major changes to the perceptions of 

traditional marketing methods. Uncertainty exists in how to best utilise media’s 

potential in regards to creating dialogue, interaction, relationship building and viral 

reach with and amongst supporters. The purpose of this study is thus to contribute to 

a greater understanding of how non-profit organisations are using social media to 

communicate as well as creating and sustaining relationships with their supporters. A 

multiple case study design has been employed, focusing on three well-known non-

profit organisations in Sweden; Djurens Rätt, Greenpeace Sweden and Amnesty 

Sweden. Qualitative research data was gathered through interviews with persons 

responsible for social media communications within the three organisations. A 

quantitative content analysis of the organisations’ Facebook pages was also conducted. 

The empirical findings were then analysed through relevant theories and comparison 

between the cases. The results indicate that all three organisations used social media 

as a tool to encourage their supporters to engage with the organisation’s activities and 

beliefs, primarily lobbying- or advocacy-related activities. The organisations 

communicated in a way that generated eWord-of-mouth, in order to spread their 

messages virally. On Facebook, communication was mainly characterised by two-way 

dialogue and relationship building, despite none of the organisations focused on 

building relationships with their supporters. 

 

Keywords: Social media, non-profit organisations, communication, relationship 

marketing, dialogue, Word-of-Mouth, eWord-of-Mouth. 
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Handledare: Lars Vigerland 

 

Sociala mediers uppkomst har inneburit nya möjligheter för marknadskommunikation 

men de har också vänt upp och ner på traditionella marknadsföringsmetoder. Det 

finns därför en osäkerhet kring hur mediernas fulla potential för dialog, interaktivitet, 

relationsbyggande och viral spridning ska utnyttjas. Syftet med denna studie är därför 

att skapa ökad kunskap och förståelse för hur ideella organisationer använder sociala 

medier för att kommunicera samt skapa och underhålla relationer till sina supportrar. 

En flerfallstudie genomfördes av tre väletablerade ideella organisationer i Sverige, 

Djurens Rätt, Greenpeace Sverige och Amnesty Sverige. Empirin samlades in med 

hjälp av intervjuer med ansvariga för kommunikationen i sociala medier inom 

respektive organisation. Även en kvantitativ innehållsanalys av organisationernas 

Facebook-sidor utfördes. Empirin analyserades sedan utifrån valda teorier och genom 

jämförelser fallen emellan. Därmed kunde slutsatsen dras att alla tre organisationer 

använde sociala medier som ett verktyg för att engagera supportrar i deras verksamhet 

och sakfrågor, främst genom att uppmana dem till lobbying och påverkan. De 

kommunicerade alla på ett sätt som genererade eWord-of-Mouth för att uppnå viral 

spridning av sina budskap. Den typ av kommunikation som användes i störst 

utsträckning på Facebook var av dialogisk och relationsskapande karaktär, trots att 

ingen av organisationerna satte relationsbyggande i fokus. 

  
Nyckelord: Sociala medier, ideella organisationer, kommunikation, 

relationsmarknadsföring, dialog, Word-of-Mouth, eWord-of-Mouth. 

 

  



BEGREPPSDEFINITIONER 
 
Community – Internetgemenskap, d.v.s. en internetbaserad sammanslutning av 

människor med delat intresse (ne.se).  

 

Gilla  – När en användare på Facebook visar sin uppskattning eller intresse för  

exempelvis ett inlägg med text genom att trycka på en gilla-knapp (Facebook.com). 

 

Ideell organisation – Sammanslutning som har till uppgift att tillgodose medlemmarnas 

gemensamma ideella strävanden och som inte primärt arbetar för deras ekonomiska 

intressen (ne.se). 

 

Lobbying – Bearbetning av beslutsfattare med målet att beslut i särskild riktning ska 

fattas (Larsson, 2014). 

 

Supporter  – Anhängare eller stödjande person (ne.se).  

 

Tweet  – Meddelande på max 140 tecken i det sociala mediet Twitter (Twitter.com). 
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Kapitel 1 

INLEDNING 
 
I följande kapitel introduceras läsaren inför det område som studien berör. Vidare problematiseras 
ämnet, vilket leder fram till studiens syfte och frågeställning. Kapitlet avslutas med en redogörelse för 
utförda avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 
Medielandskapet har förändrats under de senaste åren och vi har fått nya tillskott i 

form av de sociala medierna. De är internetbaserade kanaler där människor samlas 

för att dela information, kunskap och åsikter. Användarna är själva med och skapar 

innehållet genom att publicera text, ljud, bilder och videor. Dessa mediers 

huvudsakliga syfte är att få människor att interagera och konversera med varandra 

(Safko & Brake, 2012 s. 6-7). Vidare karaktäriseras de av att de tillåter att många talar 

med många samtidigt (Stakston, 2011 s. 18). Hit räknas bland annat bloggar, 

poddradio, chatt, webbaserade fotodagböcker, Internetforum, webbplatser för 

videoklipp och sociala nätverkssiter som exempelvis Facebook (Eriksson & Weibull, 

2014).  
 

Sociala mediers framväxt har förändrat och förenklat hur människor kommunicerar 

med varandra, men det har även inneburit nya möjligheter för 

marknadskommunikation (Stakston 2011, s. 18). Genom att dra nytta av dem får 

organisationer ökade möjligheter att skapa relationer med sina intressenter. 

Mediernas interaktiva egenskaper möjliggör för organisationer att dela och utbyta 

information med kunder och även kunder tillåts att dela och utbyta information med 

varandra. De kan därmed bli delaktiga i företags kommunikation genom att skapa och 

sprida dess innehåll. Det ger kunder en ny roll där de tillsammans med organisationen 

är med och skapar värde, vilket de traditionellt sett inte har ansetts varit (Sashi, 2012). 

För att de nya medierna ska kunna vara effektiva verktyg för att samproducera värde 

understryker Clark & Melancon (2013) att företag och organisationer måste anstränga 

sig och ge kunderna incitament till att interagera med dem. 
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Marknadsföring via sociala medier liknas ofta vid en traditionell typ av 

marknadsföring, Word-of-Mouth, eftersom kunder kan tala med andra kunder om 

organisationer och på så sätt sprids både positiva och negativa omdömen. Dock sprids 

budskap och åsikter i en helt annan hastighet och omfattning på nätet än utanför 

(Mangold & Faulds, 2009). Därmed får kunderna ökad makt, vilket kan innebära både 

möjligheter och problem för organisationerna (Holmström & Wikberg, 2010 s. 36). 

 

Kaplan och Haenlein (2010) menar att sociala medier tillåter direktkontakt med 

kunder till en lägre kostnad och med högre effektivitet än vad som traditionella medier 

som exempelvis radio, Tv och tidningar gör. Det gör de nya medierna intressanta för 

så väl stora som små företag, men också för myndigheter och ideella organisationer. 

Att även ideella organisationer kan dra nytta av dem är något som stöds av tidigare 

forskning (Curtis et al., 2010; Briones et al., 2011; Lovejoy & Saxton, 2012). Med dem 

som verktyg kan organisationerna informera om verksamheten och interagera med 

volontärer, givare och andra supportrar och på så vis utveckla relationer med dem. 

Även befintliga relationer kan stärkas tack vare sociala mediers möjligheter för direkt 

kommunikation (Waters, 2009). Det kan vara avgörande för organisationernas 

överlevnad, då Stakston (2011, s. 27) menar att de är beroende av externt stöd. 

Sociala medier medför även att ideellt engagerade enklare kan diskutera, få ökad 

sammanhållning och en enad röst (Waters, 2009). Vidare menar Stakston (2011, s. 12) 

att de nya medierna kan vara en guldgruva för ideella organisationer då det som 

behöver berättas och engagerar människor når ut till en bredare massa och får ökad 

livslängd på nätet. 

1.2 Problemdiskussion 
Sociala medier är ett kraftfullt verktyg men också något nytt som medför 

grundläggande förändringar i kommunikation mellan organisationer och individer 

(Kietzmann et al., 2011). Tidigare i historien har marknadskommunikation till största 

del bestått av enkelriktad kommunikation, medan sociala medier öppnar upp för 

dialog och till och med för flervägskommunikation (Mangold & Faulds, 2009). 

Mangold & Faulds (2009) menar därför att det uppstått ett paradigmskifte inom 

kommunikationen. Det innebär möjligheter för organisationer, men med förändringar 

kommer också utmaningar. Kietzmann et al. (2011) anser att de nya mediernas 

tillkomst sätter stor press på organisationerna, eftersom gamla 
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marknadsföringsmetoder inte är lämpliga för kommunikation via sociala medier. 

Kunder vill inte längre bli talade till utan med och de vill att företagen ska lyssna och 

besvara dem (Kietzmann et al., 2011). Om organisationerna inte svarar på exempelvis 

kommentarer finns det stor risk för att kunders och andra intressenters tillit till dem 

förstörs (Waters, 2009).  

Vidare har kunder fått ökad makt eftersom organisationerna inte längre är ensamma 

om att styra marknadskommunikationen och vad som står att läsa om dem. I takt med 

att organisationernas kontroll över informationen har minskat har de blivit allt mer 

obekväma (Kietzmann et al., 2011). I sociala medier kan dessutom dåligt rykte få 

enormt stor spridning (Mangold & Faulds, 2009). Ämnet sociala medier är aktuellt 

och intressant för många beslutsfattare inom marknadsföring men osäkerheten är stor 

kring hur de egentligen ska användas (Kaplan & Haenlein, 2010). Många är 

övertygande om mediernas relationsskapande potential men det finns ett gap mellan 

organisationernas mål om att bygga relationer via sociala medier och hur det faktiskt 

ser ut i praktiken. Ofta saknas online-strategier för att föra dialog och interagera med 

intressenter (Bortree & Seltzer, 2009).  

Föregående resonemang tyder på att ökad kunskap och förståelse behövs för hur 

organisationer marknadsför sig och kommunicerar genom sociala medier. 

Forskningsområdet är ännu nytt och därmed bidrar denna studie till forskningen 

genom att undersöka hur tre stycken ideella organisationer kommunicerar och skapar 

relationer med sina supportrar i sociala medier. Organisationerna är Amnesty 

Sverige, Greenpeace Sverige och Djurens Rätt. Ideella organisationer är intressanta 

att undersöka eftersom de kan dra särskilt stor nytta av sociala medier på grund av 

deras ofta sparsamma budget för marknadsföring (Curtis et al., 2010).  

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att skapa ökad förståelse för hur ideella organisationer använder 

sociala medier för att kommunicera samt skapa och underhålla relationer med sina 

supportrar. 
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1.4 Frågeställning 
För att uppfylla studiens syfte har följande frågeställning formulerats:  

– Hur använder ideella organisationer sociala medier för att kommunicera samt skapa 

och underhålla relationer till sina supportrar? 

 

1.5 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att endast innefatta ideella organisationer som har ett socialt 

uppdrag. Då den är en flerfallstudie sker en naturlig avgränsning till att endast 

innefatta de tre organisationerna som inkluderas, Greenpeace Sverige, Amnesty 

Sverige och Djurens Rätt. Samtliga av dessa organisationer har sitt säte i Stockholm, 

vilket innebär att en geografisk avgränsning till Sverige görs. Vidare avgränsas studien 

till att endast besvara frågeställningarna utifrån organisationernas perspektiv och 

därmed utesluts supportrarnas perspektiv. Det beslutet tas av hänsyn till studiens 

tidsram.  
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Kapitel 2 

TEORETISK REFERENSRAM 
 
I följande kapitel beskrivs det teoretiska ramverk som använts som utgångspunkt för insamling och 
analys av empiri.  
 

2.1 Relationsmarknadsföring 
Efter 1970-talet introducerade forskarna vid den Nordiska skolan ett nytt perspektiv 

på marknadsföring som kom att benämnas relationsmarknadsföring, RM (Grönroos, 

2004a s. 33).  RM bröt på ett grundläggande sätt med traditionell marknadsföring, s.k. 

transaktionsmarknadsföring, som sedan 1960-talet hade varit det dominerande 

paradigmet inom marknadsföring (Grönroos, 1999). Kärnan i 

transaktionsmarknadsföringen ansågs vara utbytet, en produkt mot betalning, och 

därför utvecklades marknadsföringsmodellerna för att få till stånd sådana 

transaktioner (Grönroos, 2004a s. 32). Ett exempel är den välkända modellen 4P:n, 

även kallad Marknadsmixen, där produkt, pris, plats och påverkan utformas för att få 

kunden att köpa (Grönroos, 1999). Grönroos (1999) menar att Marknadsmixen har varit 

effektiv, men att marknaderna i västvärlden har förändrats så till vida att 

marknadsföringen inte längre kan ha övertalning till köp som sin huvudsakliga 

uppgift. Med bland annat mognande marknader och ökad konkurrens har det blivit 

svårare att finna nya kunder, varpå det har blivit allt viktigare att långsiktigt behålla de 

redan existerande (Grönroos, 2004a s. 32). Det är genom goda relationer som 

kundernas lojalitet kan vinnas (Berry, 1995).  

 

Det finns ingen vedertagen definition av RM. De olika definitionerna som används 

skiljer sig åt i omfattning, dock har de många gemensamma nämnare (Grönroos, 

1999). Gummesson (2002, s. 16) definierar RM som marknadsföring med relationer, 

interaktion och nätverk i fokus.  Grönroos (1989, ref i 2004b) beskriver perspektivet 

mer utförligt: 

 

Marketing from a relational perspective can been defined as the process of 

identifying and establishing, maintaining, enhancing, and when necessary 
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terminating relationships with customer and other stakeholders, at a profit, so 

that the objectives of all parties involved are met, where this is done by a 

mutual giving and fulfilment of promises. 

 

2.1.1 Interaktion och värdeskapande 
Gummesson (2002, s. 29) anser att RM:s mest centrala bidrag är dess betoning på 

samarbete. Inom relationer samspelar, d.v.s. interagerar, aktörerna och genom 

interaktionen kan alla parters intressen tillgodoses och win-win situationer uppstår 

(Gummesson, 2002 s. 18, s. 29).  Grönroos (2004b) instämmer med att det är 

interaktionen som är RM:s hjärta och han beskriver den som en värdeskapande 

process för alla inblandade. Att parterna skapar värde i samverkan med varandra 

medför att de betraktar varandra som medspelare istället för motparter (Gummeson, 

2002 s. 29). Beskrivningen ovan kan ställas i kontrast mot transaktionsperspektivet där 

företaget anses skapa värde för kunden. Detta menas ske i produktionsprocessen och 

värdet ligger inbäddat i själva produkten som kunden sedan köper (Grönroos, 2004a s. 

35). Här är produkten lösningen på kundens problem. I RM är istället lösningen 

relationen i sig och hur den leder till att värde skapas. I interaktionsprocessen kan 

naturligtvis utbyten äga rum, men det är inte utbytena utan relationerna som sätts i 

fokus (Grönroos, 2004b). 

 

Gummesson (2002, s. 150) menar att relationerna inom den ideella sektorn skiljer sig 

från den kommersiella sektorns, vilket beror på att den som får ta del av erbjudandet 

oftast inte är samma person som har betalat för det. Gummesson (2002, s. 154) anser 

att fund-raising är en viktig relationsbyggande aktivitet för ideella organisationer. Han 

menar att insamling av donationer är något som organisationerna bör se på ur ett 

långsiktigt perspektiv, där det är viktigare att skapa relationer till givarna än att se till 

enskilda donationer. Därför bör organisationerna få dem engagerade i organisationen 

(Gummesson, 2002 s. 154). 

 
2.1.2 Tillit och engagemang 
Morgan och Hunt (1994) anser att tillit och engagemang är två mycket centrala delar i 

RM. Tillit innebär enligt Morgan och Hunt (1994) att en part har tilltro till en annan 

parts trovärdighet. De definierar relationsengagemang som när en part anser att 
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relationen till en annan är så pass betydelsefull att de är villiga att lägga ned 

betydande resurser på att upprätthålla den långsiktigt. När tillit och engagemang finns 

närvarande i relationen minskar risken med transaktionen då faran att någon av 

parterna beter sig opportunistiskt minskar. Detta gynnar både effektiviteten och 

produktiviteten i relationen och bidrar till gott samarbete, vilket är viktigt för 

framgångsrik RM. Tillit skapar även incitament för marknadsförare att bibehålla och 

vårda de relationer som de har investerat i. Det främjar långsiktiga relationer där 

långsiktiga fördelar uppnås framför kortsiktiga (Morgan & Hunt, 1994). 

 

MacMillan et al. (2005) har inriktat sin forskning på ideella organisationer och 

fokuserat på relationen till givare som är oerhört viktig. Liksom Gummesson (2002, s. 

150), menar Rothschild (1979, ref i MacMillan et al. 2005) att det finns en skillnad 

mellan relationer i vinstdrivande- och ideella organisationer. Det beror på att i 

relationer mellan vinstdrivande organisationer och dess kunder är de oftast 

slutkonsumenten. Det är som regel inte fallet inom den ideella sektorn, där givaren 

inte är konsumenten av organisationens tjänster. Detta menar Sargeant & Lee (2001, 

ref i MacMillan et al. 2005) gör det än mer viktigt att det finns tillit. Sargeant & Lee 

(2001, ref i MacMillan et al. 2005) har kommit fram till att tillit är den största faktorn 

som inbringar donationer.  

 

Ur tillit växer engagemang menar Morgan & Hunt (1994). Engagemang är mycket 

viktigt för ideella organisationer då deras största inkomstkälla kan komma från de 

engagerade. För ideella organisationer är det därför viktigt att hitta relationer som 

skapar tillit och engagemang, vilket kan vara svårt då det inte sker någon direkt 

konsumenttransaktion mellan givaren och organisationen (MacMillan et al. 2005).  

 

2.1.3 Relationsdialogen 
Den dominerande formen av marknadsföring har länge varit envägskommunikation 

genom massmedier, med syftet att övertyga kunder om att de har någon form av 

behov som organisationen kan uppfylla (Ballantyne & Varey, 2008). 

Marknadskommunikation har förklarats med den linjära kommunikationsmodellen. 

Den förklarar sändaren av budskapet som den aktiva parten som styr och kontrollerar 

kommunikationen, medan mottagaren är passiv (Ballantyne, 2004). Från 

envägskommunikationen kan företag och organisationer visserligen dra kortsiktiga 
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fördelar, men den skapar inte gemensam mening eller värde för både organisation och 

intressenter (Ballantyne, 2004). Dessutom är det vanligt att denna typ av 

marknadsföring inte når fram till kunder, utan meddelandena förblir oöppnade och 

osedda.  Det krävs istället interaktion för att mottagare ska ta emot meddelanden och 

få ut något av dem (Ballantyne, 2004).  

 

Ballantyne (2004) menar att den idealiska formen av interaktiv 

marknadskommunikation är en dialog. Enligt honom är dialog en ”interactive process of 

learning together”.  Den tar per automatik hänsyn till båda parters perspektiv då de 

medverkande talar med varandra och inte till varandra. Dialogen uppnås gemensamt 

och fungerar relations- och värdeskapande (Ballantyne & Varey, 2008).  Den bygger 

även upp tilliten och leder till ökad kunskap (Ballantyne, 2004). Ballantyne et al. 

(2002, s. 222-223) menar att för att RM ska vara framgångsrik måste parterna lära av 

varandra. Grönroos (2004a, s. 307) anser att lärandet genom dialog innebär att de 

skapar en djupare förståelse för varandra och för hur de kan skapa värde tillsammans. 

Detta innebär att båda parter måste vara beredda ”att lyssna och har förmåga att diskutera 

och kommunicera i syfte att uppnå ett gemensamt mål”. Lärandet skapar i sin tur en djupare 

dialog som leder till att en gemensam kunskapsbas utvecklas (Grönroos, 2004a s. 307). 

Den dialogiska interaktionen leder även till kunskap både om organisationen själv och 

hur den kan leva upp till intressenters föränderliga behov (Ballantyne, 2004). 

Ballantyne & Varey (2008) hävdar att det genom dialog går att skapa värde på nya 

sätt som är svåra för konkurrenter att efterlikna.  

 

2.1.4 Hel- och deltidsmarknadsförare 
Ytterligare en betydelsefull del av RM är hur marknadsföring betraktas ur ett 

organisatoriskt perspektiv. Marknadsföring anses genomsyra många delar av 

organisationen och är inte begränsad till att endast utföras av specialister på 

marknadsavdelningen (Grönroos, 1989). Gummesson (2002, s. 81) kallar alla andra 

som på något sätt påverkar organisationens försäljning eller marknadsföring, så väl 

inom som utom organisationen, för deltidsmarknadsförare. Inom organisationen kan 

det exempelvis röra sig om en anställd i kassan på en bank (Grönroos, 1989). 

Utomorganisatoriskt menar Gummesson (2002, s. 85) att kunder är de viktigaste 

deltidsmarknadsförarna, då de kan sprida både positiva och negativa omdömen. 
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2.2 Word-of-Mouth och eWord-of-Mouth 
Word-of-Mouth, WOM, innebär att omdömen om produkter, varumärken eller 

organisationer sprids från en sändare som mottagaren uppfattar som opartisk och 

oberoende (Buttle, 1998). De första definitionerna av WOM innefattade även att 

kommunikationen skulle ske muntligen och personligen mellan två personer (Arndt 

1967, ref i Buttle 1998). 

 

Omdömena kan vara positiva eller negativa (Buttle, 1998). Positiv WOM sker ofta 

som ett resultat av tillfredsställda och lojala kunder, medan negativ WOM kan följa en 

missnöjd kund (Buttle, 1998; Anderson 1998). Negativa omdömen sprids dock i större 

utsträckning än positiva, då en missnöjd kund tenderar att tala mer om sina dåliga 

erfarenheter än vad en nöjd kund berättar om sina goda erfarenheter. Den här typen 

av budskapsspridning är inte begränsad till att ske kunder emellan, även om fokus 

inom marknadsföringsforskningen har legat på kunder och WOM. Det sker även 

mellan exempelvis samarbetspartners, anställda, framtida anställda och investerare 

(Buttle, 1998). 

 

Det talas ofta om kraften av WOM och anledningen till det är att denna typ av 

kommunikation har bevisats påverka människors attityder, uppfattningar och 

beteenden i högre utsträckning än marknadsföring kontrollerad och initierad av 

marknadsförare (Buttle, 1998). Detta eftersom ett personligt omdöme uppfattas som 

mer trovärdigt än budskap som kommer från organisationen (Murray 1991, ref i 

Buttle 1998). Annonser är opersonliga och kunder känner till att de är betalda av 

företaget. Dessutom har annonsering förlorat i effektivitet och trovärdighet på senare 

tid eftersom kunder ständigt blir översköljda av reklam (Ahrens et al., 2013).  

 

Gränserna mellan betald annonsering och WOM har visserligen suddats ut och även 

WOM kan vara startad på marknadsförares initiativ (Buttle, 1998). Detta kallas för 

Word of Mouth Marketing (Kozinets et al., 2010). Internet uppkomst har även 

inneburit att detta inte behöver ske enbart mun till mun utan även mellan människor 

online (Buttle, 1998).  
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Kozinets et al. (2010) förklarar WOM-teorins utveckling genom åren med tre 

modeller. Den första modellen står för den allra första förståelsen för fenomenet. 

Forskare och marknadsförare hade fått insikten att kunder påverkar varandra och 

dessutom med större övertygelse än betald reklam. Spridningen sker endast på 

kunders initiativ, helt utan organisationernas inblandning (Kozinets et al., 2010).   

 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 1. The Organic Interconsumer Influence Model (Kozinets et al., 2010). 

 
Teorin utvecklades på sjuttio- och åttiotalet när forskare kom fram till att vissa 

individer i samhället har särskilt stor inverkan på den större massan av individer. 

Dessa kallas för opinionsledare och en av marknadsförarnas uppgifter blev att 

identifiera dessa, för att sedan genom traditionell marknadsföring påverka dem. 

Opinionsledarna påverkar sedan i sin tur andra (Kozinets et al., 2010).  

 
 

 

 

 

 

 

Figur 2. The Linear Marketer Influence Model (Kozinets et al., 2010). 

 
Den senaste modellen av WOM har utvecklats samtidigt som uppkomsten av Internet, 

men även i takt med relations- och nätverksperspektivets ökade popularitet. Här 

förklaras att WOM är något som samproduceras i nätverk av kunder. Som syns på 

bilden av modellen sprids inte budskapen enkelriktat från sändare till mottagare, utan 

utbyts mellan kunder i nätverken. Vidare skiljs denna modell från de tidigare eftersom 
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marknadsförarna använder nya taktiker för att influera kunder och opinionsbildare 

(Kozinets et al., 2010). 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 3. The Network Coproduction Model (Kozinets et al., 2010). 

 
Mangold & Faulds (2009) menar att sociala medier är Word-of-Mouth-forum och att 

dessa omdömen fullkomligen har invaderat dessa plattformar under 2000-talet. Det 

unika med elektronisk WOM är den enorma spridning som budskapen kan få på nätet 

(Mangold & Faulds, 2009; Kaplan & Haenlein, 2010). Jämfört med traditionell WOM 

där en individ för vidare budskapet till ett par vänner, kan en användare av sociala 

medier informera hundratals eller tusentals individer med bara ett knapptryck. Därför 

har eWOM mycket större effekter, både på gott och ont, beroende på om den är 

positiv eller negativ (Mangold & Faulds, 2009). Elektronisk WOM som får enorm 

spridning på sociala medier brukar kallas för viral marknadsföring, då den sprids 

snabbt likt ett smittsamt virus (Kaplan & Heinlein, 2011). 

 

2.3 Information, Community, Action 
Lovejoy & Saxton (2012) har studerat hur ideella organisationer använder 

mikrobloggen Twitter i sin kommunikation. Primärt ville de undersöka om sociala 

medier möjliggör en mer aktiv, dialogisk och interaktiv kommunikation mellan 

organisationerna och deras intressenter. Studien syftade till att identifiera vilka 

funktioner som kommunikationen på Twitter fyllde samt undersöka eventuell 

variation i kommunikationen mellan olika organisationer. Därmed gjordes en 

innehållsanalys där tweets tillhörande de 73 största ideella organisationerna i USA 

undersöktes. Induktivt kunde Lovejoy & Saxton (2012) kategorisera tolv olika typer av 

tweets som i sin tur delades upp i tre dimensioner beroende på vilken funktion 

kommunikationen tjänade; Information, Community och Action. 
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Information inkluderade en enda kategori av tweets, de som innehöll information om 

organisationen, dess aktiviteter, rapporter, nyheter eller annan information som kunde 

vara av intresse för organisationens intressenter. Dessa meddelanden karaktäriserades 

av envägskommunikation (Lovejoy & Saxton, 2012). Lovejoy & Saxton (2012) menar 

att när organisationer informerar om sin verksamhet, historia, visioner och liknande 

kan det medföra att intressenter ansluter sig till organisationen. Organisationen kan 

även öka sin trovärdighet och få ta del av mer av samhällets resurser. Information kan 

även fungera som en bas varpå mer komplex kommunikation, tillhörande Community 

och Action, kan byggas (Lovejoy & Saxton, 2012).  

 

Community innefattade fyra kategorier av tweets som kännetecknades av interaktion 

och dialog. Lovejoy & Saxton (2012) anser att denna typ av kommunikation främjar 

relationer och skapar nätverk och online communities. Dock bestod inte samtliga av 

dessa tweets av tvåvägskommunikation. Även meddelanden som bygger relationer 

mellan organisationerna och deras intressenter räknades hit även om ingen dialog 

skapades. Det kunde exempelvis röra sig om tweets där givare tackas för sina bidrag 

(Lovejoy & Saxton, 2012).  

 

De sju kategorierna tillhörande dimensionen Action inkluderade tweets som på olika 

sätt uppmanade människor att göra någonting för organisationen. Det kunde vara 

uppmaningar att skriva under en namninsamling eller engagera sig i en aktion. Denna 

kommunikation syftar till att marknadsföra organisationen och mobilisera människor 

och resurser för att hjälpa organisationen att nå sina finansiella och strategiska mål. 

Det är därmed den mest resultatinriktade kommunikationen som har för avsikt att 

förflytta människor från att endast vara informerade individer till att bli medlemmar i 

ett community och sedan till att även bli aktivister och givare. Därför kan 

organisationer engagera sina supporters fullt ut med action (Lovejoy & Saxton, 2012). 

 

Studiens resultat visade 58,6 % av de studerade organisationernas kommunikation på 

Twitter bestod av tweets tillhörande Information. 25,8 % tillhörde Community och  

15,6 % tillhörde Action.  
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CATEGORY FREQUENCY (%) 

Information 1 429 58,6 % 

Information 1 429 58,6 % 

Community 628 25,8 % 

Giving recognition and thanks 321 13,2 % 

Acknowledgement of current & local 
events 

9 0,4 % 

Responses to reply messages 199 8,2 % 

Response solicitation 99 4,1 % 

Action 380 15,6 % 

Promoting an event 190 7,8 % 

Donation appeal 75 3,1 % 

Selling a product 12 0,5 % 

Call for volunteers & employees 20 0,8 % 

Lobbying and advocacy 14 0,6 % 

Join another site or vote for 
organization 

29 1,2 % 

Learn how to help 40  1,6 % 

Tabell 1. Information – Community – Action (Lovejoy & Saxton, 2012). 

 
Beroende på vilken av de tre kommunikationstyperna som organisationerna använde 

sig av i störst utsträckning delades de in till att vara antingen Informationskällor, 

Communityskapare eller Marknadsförare och mobiliserare. Endast 59 av de 73 

organisationerna bedömdes vara tillräckligt aktiva på Twitter för att genomgå denna 

analys. Det visade sig finnas åtta Communityskapare och fyra Marknadsförare och mobiliserare 

medan resten benämndes som Informationskällor. Lovejoy & Saxton (2012) betonar att 

det inte är bättre att klassificeras som Communityskapare än Informationskälla, eftersom 

samtliga kommunikationsområden har sina fördelar. De menar att istället kan det 

vara fördelaktigt med en mix mellan Information, Community och Action, men mest 

effektiv är den kommunikation som bäst speglar organisationens verksamhet.  
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Tidigare studiers (Bortree & Seltzer, 2009; Waters & Jamal, 2011; Lovejoy et al., 

2012; Waters et al., 2009; Greenberg & MacAulay, 2009; Lovejoy & Saxtons (2012) 

resultat visar att informativ envägskommunikation är den dominerande formen av 

kommunikation i sociala medier för ideella organisationer. Forskare i dessa tidigare 

studier har därmed ansett att organisationerna misslyckats med att utnyttja sociala 

mediers potential för dialog och interaktivitet (Waters et al., 2009; Greenberg & 

MacAulay, 2009; Waters & Jamal, 2011), vilket Lovejoy & Saxton (2012) menar är ett 

resonemang grundat i att dialog betraktas som höjdpunkten av all kommunikation. 

Istället föreslår de att information ska betraktas som kärnan i kommunikationen och 

som en grundläggande bas, varpå relationsskapande kommunikation och 

kommunikation av typen action kan byggas. Deras resultat visar att nästan alla 

organisationer använde sig av tweets tillhörande såväl Information som Community och 

Action och Lovejoy & Saxton (2012) menar att alla tre dimensioner är viktiga 

pusselbitar i kommunikationen. De menar dock att olika organisationer strävar i olika 

utsträckning efter att kommunicera relationsskapande respektive mobiliserande. 

Dialog kan vara det som eftersträvas mest i vissa organisationer, men det bör inte 

betraktas som normen (Lovejoy & Saxton, 2012). 
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Kapitel 3 

METOD 
 
I följande kapitel beskrivs och motiveras de metodologiska tillvägagångssätten, för att ge läsaren en 
inblick i studiens metod.  

 

3.1 Forskningsansats 
Studiens arbetsgång har haft inslag av både induktion och deduktion. Vid deduktion 

utgår processen från teori, vilken ligger till grund för den empiri som samlas in. 

Empirin testar teorin och försvagar eller förstärker tilltron till den (Holme & Solvang, 

1997 s. 51). Vid induktion är utgångspunkten istället insamling av empiri. Ur empirin 

urskiljs sedan regelbundenheter som leder till att påståenden kan formuleras och 

testas. Därefter kan teori utarbetas (Rosengren & Arvidsson, 1997 s. 23).  

 

I ett tidigt stadie av studien observerades ideella organisationers kommunikation i 

sociala medier. Snart uppstod insikten om att kunskap om tidigare forskning och teori 

behövdes för att kunna genomföra undersökningen. Teorier valdes ut som 

utgångpunkt för insamling av empiri och för att kunna analysera materialet. Efter 

empiriinsamlingen reviderades teorin för att empirin skulle bli bättre analyserad. 

Tillvägagångssättet som lett till studiens slutsatser är därmed en abduktiv process, 

vilken kännetecknas av denna växelverkan mellan teori och empiri (Alvesson & 

Sköldberg, 2005 s. 55-56).   

 

3.2 Undersökningsdesign 
En studies undersökningsdesign är dess ram som styr insamling och analys av empiri 

(Bryman & Bell, 2005 s. 47). Fallstudie valdes som design för denna studie, då den 

uppfyller samtliga tre kriterier som Yin (2007, s. 22-25) menar är avgörande för att 

fallstudie väljs framför andra tillvägagångssätt. Forskningsfrågan ställs som ”hur”, 

studiens fokus ligger på aktuella skeenden och ingen kontroll eller manipulering av 

fenomenet är nödvändig under undersökningens gång. 

 

En fallstudie innebär att fall, t.ex. en organisation, studeras ingående med avsikten att 
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åskådliggöra karaktärsdrag för det specifika fallet (Bryman & Bell, 2005 s. 72). Det 

finns både enfalls- och flerfallsstudier (Yin, 2007 s. 61) och denna studie är av det 

sistnämnda slaget. Vid flerfallsstudier används identiska metoder för att ingående 

studera flera fall och sedan göra jämförelser dem emellan. På så sätt uppnås en bättre 

förståelse för det som studeras än om endast ett fall undersöks (Bryman & Bell, 2005 s. 

74). Resultatet i flerfallsstudier betraktas dessutom som mer trovärdigt och starkt än i 

enfallsstudier. Det är på grund av dessa fördelar som flerfallsstudie valdes framför 

enfallsstudie vid denna undersökning (Yin, 2007 s. 68). 

 

3.3 Forskningsstrategi 
Kvalitativa och kvantitativa forskningsstrategier används som två samlingsnamn för 

att klassificera olika forskningsmetoder inom samhällsvetenskaper (Bryman & Bell, 

2005 s. 40). Kvalitativa metoders huvudsakliga syfte är att skapa en djup förståelse för 

det fenomen som studeras och den helheten som det befinner sig i (Holme & Solvang, 

1997 s. 14). Vikt läggs inte vid att slutsatserna ska vara generellt riktiga och ofta finns 

en närhet till den källa som empirin samlas från. Medan forskaren i kvalitativa 

metoder har en tolkande roll håller forskaren vid kvantitativa metoder sig objektiv och 

distanserad till källan (Holme & Solvang, 1994 s. 14). Undersökningarna är 

strukturerade och fokus läggs på kvantitativa data för att göra mätningar och 

identifiera samband mellan variabler (Bryman & Bell, 2005 s. 100-101). Ofta används 

statistiska mätmetoder och höga krav ställs på generaliserbarhet (Holme & Solvang, 

1994 s. 14).  

 

Vid fallstudier används ofta en flerfaldig forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2005 s. 

72). Även denna studie har av flera anledningar valt att kombinera kvalitativ metod 

och kvantitativ metod, vilket benämns som metodtriangulering (Bryman & Bell, 2005 

s. 310). Genom metodtriangulering kan en mer fullständig och omfattande bild 

uppnås av det som studeras än om endast en metod tillämpas (Denscombe, 2009 s. 

152-153; Holme & Solvang 1997, s. 86). Detta ansågs vara av stor betydelse då denna 

studie är en fallstudie. Ytterligare ett avgörande skäl till varför metodtriangulering har 

använts är Bryman & Bells (2005, s. 310) argument om att tillvägagångssättet ger 

tillgång till olika nivåer av verkligheten. Genom studiens kvalitativa metod kan 

kommunikation och relationsbyggande belysas ur organisationernas perspektiv, 
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medan den kvantitativa metoden fyller studiens syfte på ett mer objektivt sätt. När 

metoder tillhörande olika forskningsstrategier används kan resultaten dessutom 

jämföras med varandra, varpå de får ökad trovärdighet i jämförelse med om endast en 

metod hade använts (Bryman & Bell, 2005 s. 503).  

 

Vissa är kritiska mot att kombinera kvalitativ- och kvantitativ strategi. De anser att 

strategierna i grunden vilar på så olika kunskapsteoretiska värderingar att de blir 

oförenliga. Andra menar att kvalitativ och kvantitativ strategi har olika styrkor och 

därmed med fördel kan kombineras (Bryman & Bell, 2005 s. 501). Denna studies 

författare delar de sistnämndas uppfattning. 

 

3.4 Urval 
Vid flerfallsstudier ska fallen väljas ut efter huruvida de kan förutsägas få liknande 

resultat, bokstavlig replikation, eller att de kan förutsägas få olikartade resultat, vilket 

kallas för teoretisk replikation (Yin, 2007 s. 74). För att finna lämpliga organisationer 

att studera skapades fyra kriterier att utgå från: 

 

• De ska vara ideella organisationer. 

• De ska vara aktiva på sociala medier. 

• De ska vara verksamma i Sverige. 

 
Det har sedan gjorts ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att de organisationer som 

funnits tillgängliga har valts ut (Bryman & Bell, 2013 s. 204). Tanken var att de olika 

organisationerna skulle frambringa olika resultat och därför tillfrågades organisationer 

med verksamhetsområden av skilda slag. Greenpeace Sverige arbetar med miljöfrågor 

(greenpeace.org, 2010), Amnesty Sverige med mänskliga rättigheter (amnesty.se, 

2013) och Djurens Rätt är en djurrätts- och djurskyddsorganisation (djurensratt.se, 

2014).  

 

3.5 Kvalitativa intervjuer 
Bryman & Bell (2010, s. 361) menar att kvalitativa intervjuer vanligtvis utgörs av 

ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer 

kännetecknas av deras frihet som både intervjuaren och den intervjuade har i 
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förhållande till frågor och svar (Bryman & Bell, 2010 s. 363). Den kan utgöras av att 

ett tema introduceras som intervjupersonen sedan associerar fritt kring med mycket 

lite ingripande av intervjuaren (Denscombe, 2009 s. 234-235).  I denna studie har 

semistrukturerade intervjuer använts. Dessa intervjuer kännetecknas av att 

intervjuaren har en intervjuguide som innehåller vissa teman som intervjun ska 

behandla (Bryman & Bell, 2010 s. 363).  De är mer strukturerade än de ostrukturerade 

intervjuerna men det är fortfarande tillåtet att röra sig fritt mellan frågorna och att 

addera följdfrågor. Till denna studie skapades en intervjuguide (se Bilaga 1) med 

frågor som under intervjuerna tillämpades i olika ordningsföljd och med varierande 

följdfrågor beroende på intervjupersonernas svar. Intervjuguiden underlättade att alla 

teman behandlades och skapade en viss struktur över vilka frågor som skulle 

avhandlas. Bryman & Bell (2010, s. 366) anser att det kan förenkla jämförbarheten vid 

hanteringen av flera fall om det finns ”ett visst mått av struktur”, vilket är fallet i denna 

studie. Alvesson (2011, s. 62) menar att vid semistrukturerade intervjuer finns det 

spelrum för att finna nya infallsvinklar och att få rika beskrivningar. Dock menar han 

att det även finns risk för att intervjun leder in på oväsentliga ämnen. För att vara 

säkra på att frågorna som ställdes överensstämde med den teoretiska referensramen 

som tillämpats anpassades frågorna i intervjuguiden efter dem. Vid kvalitativa 

intervjuer finns det dock stor flexibilitet vilket gör att en fråga kan leda till en 

följdfråga och att en intervjuguide inte följs fullt ut (Repstad, 2007 s. 16). Detta gör att 

intervjuerna kan anpassas efter intervjupersonen och vikt kan läggas på det hen anser 

är viktigt, vilket gör att mer uttömmande svar kan erhållas (Bryman & Bell, 2010 s. 

361). Detta är viktigt då denna studies syfte är att skapa förståelse för hur något 

används vilket gör att fylliga beskrivningar är önskvärda.  

 

Vid kvalitativa intervjuer sker urvalet av intervjupersoner med utgångspunkt i dess 

lämplighet för att belysa forskningsfrågorna (Johannessen & Tufte, 2010 s. 84). Därför 

intervjuades de personer inom organisationerna som var ansvariga för 

kommunikationen i sociala medier. 
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Organisationer Antal 
intervjupersoner De intervjuades positioner 

Djurens Rätt 1 Kampanjsamordnare 

Greenpeace Sverige 2 
Digital Marketing Manager 

eBusiness Development Manager 

Amnesty Sverige 1 Kommunikatör Digital Medier 

Tabell 2. Översikt över intervjupersonerna. 

Trost (2010, s. 74-75) menar att det finns både för- och nackdelar med att spela in en 

intervju. Till fördelarna hör att intervjuaren kan fokusera på den intervjuade och inte 

behöver oroa sig över att föra anteckningar. Att kunna lyssna på det som sagts 

upprepade gånger och kunna transkribera är också en fördel och Ryen (2004, s. 58) 

påpekar att redan under transkriberingen startar analysprocessen. Till nackdelarna hör 

enligt Trost (2010, s. 75) att det är tidskrävande både att transkribera och att lyssna till 

inspelningarna. Trots att det tidsmässigt är mindre fördelaktigt att spela in och 

transkribera intervjuer gjordes detta i denna studie. Det hade annars funnits risk att 

fokus skiftats från intervjupersonen till att föra anteckningar, vilket hade kunnat 

resultera i en sämre utförd intervju. Enligt Repstad (2007, s. 93) finns det även risk att 

missa att ställa relevanta följdfrågor. Intervjuerna utfördes på huvudkontoret hos 

respektive organisation och var 1 timme till 1 timme och 20 minuter långa. 

 

3.6 Innehållsanalys 
Under intervjuerna påtalade de intervjuade att det sociala mediet de framförallt 

fokuserade på var Facebook. De resurser som lades på Facebook kunde inte jämföras 

med de som lades på de andra sociala medierna de använde sig av, där det oftast inte 

fanns en uttänkt strategi för kommunikationen. På grundval av detta har denna 

innehållsanalys enbart fokuserat på organisationernas Facebook-sidor. 

 

I en kvantitativ innehållsanalys kvantifieras innehållet av olika typer av dokument och 

texter på ett replikerbart sätt utifrån kategorier som på förhand utformats (Bryman & 

Bell, 2010 s. 213). Vid innehållsanalys eftersträvas objektivitet vilket innebär att 

reglerna för hur data har kategoriserats ska vara tydligt klarlagda för att undvika att 

personliga värderingar påverkar resultatet. Det är även viktigt att reglerna 

genomgående tillämpas på samma sätt för att undvika skevhet (Bryman & Bell, 2010 s. 
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214). Ett schema och en manual (se Bilaga 1 och 2) utformades till analysen för att 

klargöra hur kategoriseringen skulle genomföras. Bryman & Bell (2010, s. 222) 

beskriver kodningsschemat som att där ska ”all information som rör ett visst fall eller en viss 

frågeställning föras in”. Kodningsmanualen är instruktionerna till den som ska utföra 

kodningen och innehåller alla kategorier för de olika dimensionerna samt hur de ska 

kodas för att hänföras till en viss dimension (Bryman & Bell, 2010 s. 222-223). För att 

säkerställa att manualen var tillräckligt utförlig och att den tolkades på samma sätt av 

båda författarna kategoriserades totalt 20 stycken inlägg från Djurens Rätt var för sig 

och jämfördes sedan. Då framkom att kategoriseringen av ett inlägg skiljde sig åt 

författarna emellan och det diskuterades hur sådana inlägg skulle kategoriseras i 

fortsättningen och manualen förtydligades. Dock finns det alltid risk för att manualen 

tolkas olika. Att utforma en kodningsmanual som inte kräver tolkning är enligt 

Bryman & Bell (2010, s. 228) ”praktiskt taget omöjligt”.  

 

Kategorierna som använts till denna studie har utgjort av Lovejoy och Saxtons (2012) 

kategoriseringsschema Information-Community-Action, dock med egen modifiering av det. 

Trots att de använde sitt schema för att studera kommunikation på Twitter, menar de 

att det kan användas vid studier av Facebook, eftersom Facebook-inlägg och tweets är 

mycket lika (Lovejoy & Saxton, 2012). De olika inläggen har kategoriserats i 12 olika 

kategorier som ingår i de tre dimensioner Information, Community och Action. För att öka 

jämförbarheten av resultaten mellan de olika organisationerna studerades samma 

tidsperiod för alla tre. Två månader ansågs vara en lämplig period för att få en bild av 

hur de kommunicerade i sociala medier. Intervjupersonerna för organisationerna sade 

under intervjuerna att de hade som mål att uppdatera cirka två gånger om dagen 

vilket gjorde att en ansenlig datamängd kunde samlas in under studieperioden. 

Februari och mars månad studerades och slumpades fram genom lottdragning av de 

månader som hade passerat under 2014. 

  

3.7 Etik 
Det finns flera etiska principer som bör beaktas vid genomförande av intervjuer och 

de vanligaste behandlas i följande stycke. På intervjuare ställs informationskrav vilket 

innebär att deltagarna ska informeras om syftet med studien. Det finns även ett 

samtyckeskrav som avser frivilligheten att medverka och deltagarnas rätt att avbryta 



 21 

en intervju (Bryman & Bell, 2013 s.136-137). Vidare behöver inte deltagarna besvara 

alla frågor om de inte skulle vilja (Trost, 2010 s. 124). Vid intervjuernas början 

beskrevs därför kortfattat syftet med studien för varje intervjuperson. Hen blev även 

informerad om att det var tillåtet att välja att inte besvara en fråga eller att avbryta 

intervjun om så skulle önskas. Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att 

personuppgifter ska behandlas med största försiktighet och är konfidentiella. 

Intervjupersonernas namn och kön har hemlighållits och de benämns istället för 

intervjuperson (IP) 1-4.  Det ställs även ett nyttjandekrav på intervjuare vilket avser att 

de uppgifter som insamlas enbart får nyttjas för studiens ändamål. Sista kravet, falska 

förespeglingar, innebär att deltagarna inte ska ges missledande information (Bryman 

& Bell, 2013 s.136-137). I studien har därför även dessa två krav följts noggrant. 

 

3.8 Validitet och reliabilitet 
En fallstudies kvalitet bedöms enligt Yin (2007, s. 54) efter fyra kriterier; reliabilitet, 

externt validitet, begreppsvaliditet och intern validitet.  Vid studier där kausala 

samband inte eftersöks tas endast hänsyn till de tre förstnämnda kriterierna (Yin, 2007 

s. 54).  

 

Reliabilitet innebär till vilken utsträckning som samma resultat skulle uppnås i fall 

studien skulle utföras på nytt (Yin, 2007 s. 59). En aspekt som talar för försvagad 

reliabilitet är att det rörande innehållsanalysen finns risk för att organisationerna 

raderar inlägg på Facebook, varpå resultat vid återupprepad undersökning skulle 

kunna avvika från denna studies resultat. Vidare finns det risk att någon post har 

kategoriserats felaktigt, då detta gjorts manuellt och den mänskliga faktorn är 

oundviklig. Dock har kategoriseringen skett mycket noggrant. Ytterligare en aspekt 

som talar för försvagad reliabilitet är att de semistrukturerade intervjuernas möjlighet 

till flexibilitet har utnyttjats och därmed har intervjufrågorna i intervjuguiden inte 

följts till punkt och pricka. Därtill är intervjupersonerna dynamiska och tolkande 

människor som skulle kunna ge något avvikande svar vid ett annat tillfälle. 

 

För att stärka reliabiliteten har undersökningens tillvägagångssätt beskrivits utförligt 

och intervjuguide samt schema och manual för innehållsanalysen har bifogats som 

bilagor. Vid intervjuerna deltog båda studiens författare, vilket minskar risken för 
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feltolkningar av intervjupersonernas svar. Även att transkribering av intervjuerna har 

utförts minskar denna risk. Transkriberingen finns att tillgå för den som önskar, vilket 

gör det möjligt att kontrollera vilka frågor som exakt ställdes. Manualen för 

innehållsanalysen utformades så noggrant som möjligt för att undvika skevheter och 

tvetydiga kategorier. I ett initialt stadie av innehållsanalysen kategoriserades även 

samma 20 Facebook-inlägg av båda författarna för att säkerställa att kategoriseringen 

utfördes lika och därmed undvika att resultatet skulle påverkas av vem som utförde 

kategoriseringen. För varje analyserat inlägg har datum och klockslag angivits, så att 

de enkelt ska kunna granskas (se Bilaga 3, 4 och 5). Det ges även exempel på inlägg 

tillhörande de olika kategorierna för respektive organisation. Detta talar också för 

stärkt reliabilitet. 

 

Extern validitet avser om studiens resultat kan generaliseras till att vara giltigt utanför 

de studerade fallen. Yin (2007, s. 58) skiljer här på analytisk respektive statistisk 

generalisering och menar att för fallstudier är det analytisk generalisering som är 

intressant. Det avser om studiens resultat kan generaliseras till en mer generell teori. 

Den externa validiteten har stärkts av att denna studie är av typen flerfallsstudie. 

Resultatet från denna typ av undersökning anses vara starkare än resultat som 

genereras vid en enfallsstudie (Yin, 2007 s. 68). Med tanke på studiens omfattning gör 

den dock inte anspråk på att vara teorigenererande och den externa validiteten 

bedöms som svag. 

 

Begreppsvaliditet avser om ett mått mäter det som det avser att mäta (Bryman & Bell, 

2010 s. 96).  För att stärka studiens validitet har teorin och studiens frågeställningar 

legat till grund för intervjufrågorna och ett kategoriseringsschema som utarbetats vid 

tidigare forskning har använts med viss modifikation. Yin (2007, s. 109) hävdar att 

genom att det finns en tydlig koppling mellan forskningsfrågorna som formulerats, 

empirin som samlats in och de dragna slutsatserna kan validiteten förbättras. Under 

studiens gång har därför detta funnits i åtanke.  
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Kapitel 4 

EMPIRI 
 
I följande kapitel presenteras först sammanfattningar av den insamlade empirin från intervjuerna med 
fallorganisationerna. Därefter presenteras empirin från innehållsanalysen av deras kommunikation i det 
sociala mediet Facebook. 

 

4.1 Intervju med Djurens Rätt 
 
Om fallorganisationen: Djurens Rätt har funnits sedan 1882 och är Sveriges största 

djurrätts- och djurskyddsorganisation. De arbetar med att uppnå attityd- och 

lagförändringar för att försvara djurs rättigheter att få utlopp för sina naturliga 

beteenden. Organisationen är motståndare till bland annat pälsfarmer, djurförsök, 

djurcirkusar och djurhållning inom livsmedelsindustrin (djurensratt.se, 2014). 

 

Intervjuperson: Kampanjsamordnare (IP1) 

 

De sociala medier som Djurens Rätt huvudsakligen kommunicerar genom är 

Facebook, Instagram och Twitter. IP1 anser att Facebook är det ultimata sociala 

mediet och det är där de är störst med 214 000 följare. Därför är Facebook det medie 

som de fokuserar på och kommunikationen är mer genomtänkt där än i de andra 

sociala medierna. Twitter anser IP1 är ett mer begränsat socialt medie eftersom 

organisationen endast kommunicerar med ett litet antal personer via det. Tidigare var 

Twitter det näst mest använda sociala mediet men numera är det Instagram som 

ligger på andra plats, berättar IP1.  

 

Syftet med kommunikationen i sociala medier är att få ut Djurens Rätts budskap och 

uppmana människor att göra saker för organisationen, till exempel skriva under 

namninsamlingar. IP1 menar att sociala medier har blivit ”den huvudsakliga kanalen ut” 

och de producerar i princip inte längre något tryckt material för deras olika 

kampanjer. Anledningen till det menar IP1 är att Facebook är en mer kostnadseffektiv 

kanal för att få ut deras budskap till många.  
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För Djurens Rätt är delningar av deras inlägg i fokus. IP1 anser att mäta antal 

delningar är ett lätt sätt att se hur bra följare ansåg att inlägget var och om ämnet var 

intressant. Det är viktigare att få många delningar än många kommentarer då det är 

främst delningar som medför att organisationens budskap sprids, anser IP1. För att få 

maximalt antal delningar av ett inlägg tänker hen på vilken tid på dygnet som det 

läggs ut. Söndagskvällar och lunchtid är två bra tidpunkter då människor har tid att 

använda sociala medier. IP1 kan därför spara ett redan färdigt inlägg för att lägga ut 

det vid en bättre tidpunkt. För att få spridning på inlägg som innehåller information 

och som kan upplevas tråkiga berättar IP1 att texten skruvas till lite för att provocera. 

IP1 ser hellre att det skrivs några kritiska kommentarer än att inlägget inte får någon 

reaktion alls och ser det som ett misslyckande om det går obemärkt förbi. Ytterligare 

ett sätt att skapa inlägg som följare gillar och delar är att använda sig av bilder som har 

bra genomslagskraft, vilket i deras fall kan vara bilder på söta djur, menar IP1. Dock 

använder de sig inte av sådana bilder enbart för att få spridning av ett inlägg utan det 

ska alltid finnas ett annat syfte med inlägget, berättar IP1. 

 

IP1 försöker skapa band till sina supporters i sociala medier. Relationer med sina 

följare är något som IP1 anser är viktigt eftersom villkoren kan förändras och en dag 

kanske inte Facebook finns längre. Förhoppningen är då att följarna självmant ska 

söka upp Djurens Rätt på en annan plattform om en relation redan är etablerad. 

 

Tidigare hade IP1 bilden av att Twitter var ett bra socialt medie för att bygga 

relationer men numera tycker hen att ”Twitter inte är något /…/ höjdarverktyg” för det 

syftet. De har visserligen relationer där men det är framförallt med riksdagspolitiker 

och journalister och de når inte en bred massa. Däremot är IP1 förvånad över 

Instagrams genomslagskraft och alla kommentarer de får där. Hen menar ändå att det 

inte är samma tydliga kanal för kommunikation som Facebook och saknar att kunna 

lägga in länkar. Svarar på kommentarer på Instagram gör IP1 bara om den innehåller 

en tydlig fråga. Dock uppstår det ofta dialog mellan följarna i kommentarsfältet i det 

sociala mediet. 

 

Att svara på kommentarer anser IP1 är det praktiska tillvägagångssättet för att skapa 

och underhålla relationer i sociala medier. Hen säger att det är mycket viktigt att 

besvara kommentarer och tycker att det är irriterande med andra organisationer som 
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inte besvarar sina följare utan endast gör egna inlägg. IP1 lägger själv ned mycket tid 

på att besvara så många kommentarer som möjligt. IP1 ser att det ofta är personer 

som återkommer med fler kommentarer och att de följer Djurens Rätt i olika sociala 

medier. Organisationen har inte någon uttalad policy om hur kommentarerna ska 

behandlas men IP1 anser själv att helst ska inga kommentarer förbli obesvarade och 

att alla förtjänar ett svar. IP1 ser det som att det svar som skrivs inte bara är till för 

personen som har ställt frågan utan för alla som går in på sidan, då det är ett öppet 

forum. Därför försöker IP1 att författa svar som inte bara ger svar på frågan utan även 

argumenterar för sakfrågan. Därmed kan även andra besökare få ut något av att läsa 

svaret, anser hen. IP1 har funderat på att stänga av funktionen som gör det möjligt att 

skicka privata meddelanden till organisationen på Facebook, då man där enbart talar 

med en person i taget i stället för att diskutera öppet så att alla kan se. 

 

Facebook-sidan betraktar IP1 som en plattform för diskussion. När följare ställer 

frågor på Djurens Rätts Facebook-sida kan frågorna ofta vara allmänna och inte 

direkt riktade till organisationen vilket gör att andra följare svarar. Det utvecklas då 

diskussioner mellan besökarna som Djurens Rätt inte behöver lägga sig i så länge 

tonen är god, berättar IP1. Hen vill att besökarna ska kunna göra ett inlägg hos dem 

på Facebook efter att de har uppmärksammat en djurskandal på tv och sedan få ett 

svar från organisationen med mer information. På så sätt menar IP1 att det går att 

skapa en dialog. 

 

När djurskandaler har uppmärksammats i media och Djurens Rätt sedan gjort ett 

inlägg om ämnet och givit information om hur man blir medlem har antalet 

medlemskap ökat rejält, berättar IP1. Medlemmarna är viktiga för Djur Rätt och 

sociala medier används för att tacka dem för att de varit delaktiga i kampanjer och för 

att berätta vad de lyckats uträtta tillsammans. Dock anser IP1 inte att organisationen 

får ut något mer av interaktionen i sociala medier än att de genom den kan värva 

medlemmar och få underskrifter på namninsamlingar.  

 

I sociala medier anser IP1 att det är viktigt med trovärdiga källor och är alltid noga 

med vad som publiceras. Däremot menar IP1 att är det oundvikligt att det blir fel i 

ibland och då är hen snabb med att antingen ta bort inlägget eller skriva ett nytt med 

en ursäkt eller förklaring. Hästar i allmänhet och ridsport i synnerhet är ämnen som 
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skapar mycket uppmärksamhet. De inläggen blir oerhört granskade och därför är det 

otroligt viktigt att inläggen inte innehåller några felaktigheter. 

 

IP1 är även försiktig med att dela andra personers innehåll på Facebook då det alltid 

finns en risk att de inte är helt korrekta. På det viset tror hen att det byggs upp ett 

förtroendekapital för Djurens Rätt. I kommentarerna är alla välkomna, även 

åsiktsmotståndare. Ingenting raderas så länge det inte är påhopp av något slag eller 

liknande och alla kommentarsfält bevakas. IP1 anser att genom att de deltar i 

diskussioner och övervakar kommentarsfältet byggs det upp förtroende och tillit till 

Djurens Rätt. 

 

4.2 Intervju med Greenpeace Sverige 
 
Om fallorganisationen: Greenpeace Sverige är en ideell miljöorganisation och är en av de 

41 enheterna världen över som tillsammans utgör Greenpeace International. Det är 

en organisation som startade 1971 i Kanada och som globalt arbetar för att skydda 

och bevara miljön och verka för fred, genom att försöka förändra människors och 

företags attityder och beteenden. Bland annat arbetar de mot kärnkraft, kärnvapen, 

miljögifter samt förstörelse av skog och hav (Greenpeace.org, 2014a, b).  

 

Intervjupersoner: Digital Marketing Manager (IP2) 

           eBusiness Development Manager (IP3) 

 

IP2 berättar att Greenpeace Sverige har en närvaro i ett flertal sociala medier, men 

att Facebook är det viktigaste verktyget för dem, följt av Twitter. Även Instagram-

kontot hålls aktivt, men prioriteras i lägre utsträckning. IP2 menar att för att få ut 

störst effekt är det är bättre att lägga resurserna på ett fåtal sociala medier än att göra 

ett halvdant arbete i flera kanaler. Inom organisationen betraktas Facebook som ett 

mycket viktigt verktyg i allt kampanjarbete, berättar IP2. Huvudsyftet med 

kommunikationen på Facebook och i de andra sociala medierna är att få människor 

engagerade i organisationen och deras sakfrågor. IP3 berättar att en anledning till att 

Facebook är så viktigt för dem beror på att det är ”ett fantastiskt verktyg för opinionsbildning 

och för att sätta press på företag och människor att göra en förändring”. De betonar att det är 

engagemang som är nyckelordet för dem i sociala medier och de arbetar mycket 
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resultatinriktat för att skapa detta. Ofta innefattar deras poster uppmaningar till 

följare att göra något för organisationen, till exempel skriva under en namnlista, 

berättar IP3. Hen menar att det är sällan som de lägger upp poster som enbart 

innehåller information, vilket de tror särskiljer dem från andra ideella organisationer 

som de upplever kommunicerar mer informativt i sociala medier. Genomsnittligen 

postar Greenpeace Sverige två till tre inlägg på Facebook per dag och planeringen av 

innehållet sker dagligen. Vilka kampanjer som berörs är dock förutbestämt och de 

arbetar enligt den treårsstrategi som de utformat för kommunikationen i sociala 

medier.  

 

Organisationen använder sig av Twitter, men IP2 berättar att de i det mediet inte 

riktigt når de människor som de vill beröra. Det används till största del av politiker 

och människor inom mediebranschen medan på Facebook finns alla, menar IP2. Det 

medför att kampanjerna får mindre genomslag på Twitter än på Facebook. Dock är 

Twitter ett bra verktyg för att sprida information och för att få media att snappa upp 

saker, berättar IP2. Främst är det organisationens press- och PR-ansvariga som 

arbetar med den kanalen.  

 

IP2 säger att Facebook är oslagbart när det kommer till möjligheten att prata med 

supportrar och andra människor som är intresserade av organisationen. Greenpeace 

Sverige försöker att föra en dialog med följare och följer upp hur interaktionen med 

dem ser ut. ”Vi försöker verkligen att vara personliga och prata med våra supporters på Facebook. 

Inte att vara de som står uppe på en scen och bara basunerar ut att så här ligger det till”, berättar 

IP2. Samtidigt säger de att de gärna skulle jobba mer med att föra en närmre dialog 

med följarna, men att deras tid och resurser är begränsade och att de parallellt arbetar 

med många andra utmaningar som måste prioriteras. Att direkt skapa engagemang 

hos människor går före, då IP1 menar att Greenpeace Sverige inte har något 

existensberättigande om organisationen inte gör någon förändring.   

 

Som ett exempel på interaktionen med följarna berättar IP2 om hur de bjöd in dem 

till delaktighet i organisationens kampanj mot Cloettas användande av palmolja. 

Greenpeace Sverige berättade öppet om hur processen mot Cloetta gick till och bad 

supportrarna att bidra med kreativa förslag på annonslösningar till kampanjen. De 

frågade också om följarna hade frågor till Cloetta som de ville att Greenpeace Sverige 
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skulle framföra. På så sätt menar IP2 att supportrarna blir ”en del av kampanjen och blir 

kampanjare själva”. Att inkludera människor i deras kampanjer är något som de tycker 

är mycket viktigt att arbeta med. Dessutom berättar IP3 att det i sociala medier är 

enkelt att visa supportrarna vad de har uppnått tillsammans. Effekten blir stor när 

inläggen gillas och kommenteras och det blir tydligt att det är många som tillsammans 

har gjort stor skillnad. IP2 säger att community-känslan på deras Facebook-sida är 

stor och att diskussionerna mellan supportrarna är många, vilket hen tror föder 

ytterligare engagemang.  

 

En av fördelarna med Facebook menar IP3 är alla de insikter de får om sina 

supportrar och vad som engagerar dem. Genom statistikverktyget Facebook Insight 

kan de se vilket gensvar de har fått på olika poster och på olika sätt att kommunicera. 

På så sätt kan de lära sig vilken typ av kommunikation de ska använda för att beröra 

och engagera mest. Kunskapen kan de sedan använda för att forma kommande 

kampanjer i sociala medier och även i andra medier, pressreleaser och mail-utskick. I 

kommunikationen med supportrarna via mail-utskick är inte samma feedback möjlig 

som i sociala medier, varpå Facebook-kontakten innebär ett mycket större utbyte för 

organisationen.  

 

IP2 tror att det går att uppnå ökad trovärdighet genom kommunikation i sociala 

medier. Detta eftersom de ger dem möjlighet till ökad transparens och att bemöta 

kritik. IP3 menar att de arbetar med komplexa problem och i sociala medier kan de 

förklara varför de utför vissa handlingar. De kan också visa upp resultaten av deras 

kampanjer och Facebook fungerar då som en tidslinje där intresserade kan följa varje 

steg som leder till dessa resultat. IP3 säger att det är ett fantastiskt sätt att öppna upp 

organisationen och få möjligheten att övertala de som inte är övertygade.  

 

IP3 berättar att deras supportrar i stor utsträckning delar och sprider vidare det som 

organisationen postar. För att få människor att lyssna och sprida budskapen menar 

IP2 att man på Facebook måste vara väldigt kortfattad, tydlig och spetsig i sin 

kommunikation.  ”Det är några rader, tydligt vad du vill, ha någon call-to-action och sen en bra 

bild. Det är så det fungerar i det mediet”, säger IP2. De anser att Instagram i förhållande till 

Facebook och Twitter är sämre då det kommer till spridning och möjlighet att länka 

till sidor de vill att människor ska besöka. De uppfattar inte att det sprids negativa 
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omdömen om organisationen i sociala medier. Det tror IP2 bland annat kan bero på 

att de mycket sällan publicerar ogenomtänkta poster på Facebook, vilka annars kan få 

stor spridning och göra att en organisation framstår i dålig dager. Däremot menar IP2 

att de själva kan sprida inlägg med ståndpunkter som vissa uppfattar som 

kontroversiella, men att de vill ha reaktioner, positiva som negativa. ”Har vi postat 

någonting på Facebook så vill vi få så mycket spridning som möjligt och även fast vi bland får en del 

negativa kommentarer så är det chockerande för mig hur mycket positivt vi får och hur lite negativa 

kommentarer som vi möts av”, berättar IP2. I de fall det skrivs något negativt om 

organisationen i kommentarsfälten menar de att deras supportrar ofta för deras talan 

och bemöter den negativa kritiken.  

 

4.3 Intervju med Amnesty Sverige 
 
Om fallorganisationen: Amnesty Sverige är en ideell organisation som arbetar för 

mänskliga rättigheter och är en del av den globala organisationen Amnesty 

International. Den bildades 1961 i England och de arbetar för bland annat rätten till 

åsikts- och yttrandefrihet, avskaffande av tortyr och dödsstraff, flyktingar och 

migranters rättigheter och rätten till att inte bli diskriminerad (amnesty.se, 2013a, b). 

 

Intervjuperson: Digital Kommunikatör (IP4) 

 

Amnesty använder sig av sociala medier för att ”lyfta människorättsfrågor till allmänheten”, 

berättar IP4.  Hen menar att i stort sett ingen i Sverige är emot mänskliga rättigheter 

men att få vet vad exempelvis människorättsbrott betyder. För att kunna lyfta dessa 

frågor måste Amnesty finnas där allmänheten finns och på Facebook finns 6 miljoner 

av Sveriges befolkning, säger hen. De använder sig av de sociala medierna Facebook, 

Twitter, Instagram och Google+.  Twitter är det medie som uppdateras mest frekvent 

och alla deras nyheter publiceras där. Dock menar IP4 att det inte innebär att det är 

det viktigaste mediet. Facebook används även mycket men uppdateras inte lika ofta 

som Twitter, bland annat för att IP4 inte vill att följarna ska uppfatta det som att 

organisationen spammar. IP4 ser på Twitter som en nyhetskanal medan Facebook 

mer som en reklamkanal och en plattform där frågor de vill få människor engagerade i 

lyfts. Hen berättar att de är noga med att på Facebook publicera poster som de tror 

att deras följare ska tycka är intressanta. 
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Amnesty kommunicerar med olika målgrupper i de olika sociala medierna. På Twitter 

är det oftast personer som är intresserade av mänskliga rättighetsfrågor som följer dem 

medan Facebook når en bredare publik och ”där har vi mer /…/ allmänhetsfokus och 

försöker skriva på ett sådant sätt så att vi inkluderar så många som möjligt”, berättar IP4. 

Facebook har funktioner som organisationen inte kan styra över som avgör hur 

många inläggen ska visas för, vilken ”reach” de ska få. Det baseras bland annat på hur 

bra föregående inlägg har delats och kommenterats och därför anser IP4 att det är 

onödigt att publicera inlägg som inte är intressant för en bred publik.  Allt som 

publiceras på Facebook publiceras även på Google+ trots att det är en smal kanal i 

Sverige, berättar IP4. Instagram används inte i samma utsträckning som de andra 

medierna. Det används främst för att lägga ut kampanjbilder och sprida deras 

petitioner, eller vädjanden, som de kallar dem. Dock finns det planer på att utöka 

användande av Instagram i framtiden och IP4 är positiv till att eventuellt ta sig an 

andra nya social medier.  

 

Relationer tror IP4 är svåra att ha på sociala medier då de kommunicerar med så 

många samtidigt. Hen anser att det är svårt att kommunicera på ett personligt sätt till 

alla som kan se inläggen då hen inte känner dem. Kommentarer välkomnas och de 

försöker att svara personligt på alla direkta frågor de får in via kommentarer. Dock 

tycker IP4 att det är svårt att veta vad som passar för alla och vissa kanske anser att de 

har en relation till organisationen när de får svar på sina frågor medan andra inte 

tycker det. IP4 berättar att sedan årsskiftet har antalet kommentarer ökat i antal även 

om många är av slaget ”klart”, ”delat” och ”undertecknat”. IP4 försöker att alltid gilla 

kommentarerna för att de som skrivit dem ska se att organisationen uppskattar dem.  

 

IP4 anser i stället att det viktigaste är att få människor engagerade och att Amnesty 

kan väcka intresse hos dem så att följarna anser att de får ut något av att följa dem. 

Förhoppningen är att genom att följa Amnesty i sociala medier får följarna reda på 

vad som sker i omvärlden, säger IP4. Hen menar också att om man läser något 

hemskt vill man veta hur man kan hjälpa till, vilket ”Veckans vädjande” och även 

”Månaden aktion” går ut på. De posterna består av en bild och en text där man som 

följare får ta del av vad som händer just nu någonstans i världen och hur man kan 

hjälpa till, till exempel genom att skriva under en petition, berättar IP4. 
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IP4 anser att det går att bygga upp trovärdighet genom social medier. Amnesty 

Sverige är väldigt noga med att de aldrig delar material de inte själva varit med och 

tagit fram även om det berör ett ämne som de är engagerade i. Det beror på att de är 

väldigt noga med sitt varumärke och ett av deras kommunikationsmål är just att stärka 

trovärdigheten, berättar hen.  Vidare berättar hen att de arbetar mycket internt för att 

kommunikationen i deras olika kanaler ska vara samstämmig och att organisationen 

därmed ska framstå som trovärdig. De har därför olika råd och möten för att uppfylla 

detta, berättar IP4. Om något inträffar i omvärlden kan de därför snabbt 

kommunicera ut sitt budskap i sociala medier som stämmer överens med det som 

sänds ut i andra kanaler. 

 

 IP4 menar att då organisationen lägger stor vikt på att framstå som trovärdiga 

fokuserar de mycket på sina rapporter. Det anser hen återspeglas i materialet som 

publiceras i sociala medier och medför att kommunikationen inriktas på information 

framför dialog. Dock sker det ofta att besökare interagerar med varandra i  

kommentarsfälten. De diskuterar och hjälper till att svara på frågor, vilket IP4 tycker 

är roligt att se. Hen menar att det oftast inte uppstår några problem och de vill inte 

radera kommentarer då de verkar för yttrandefrihet, men kränkningar och hot 

tolereras inte. 

 

 IP4 har märkt att vissa ämnen engagerar och delas mer än andra. Dödsstraff är ett 

ämne som många engagerar sig i och genererar mycket diskussion och delningar, 

berättar hen. IP4 menar att det snarare är ämnena än utformningen av inläggen som 

avgör hur uppmärksammade inläggen blir. Hen berättar att ”vi jobbar med så otroligt 

tunga, svåra och ibland deprimerande saker” vilket gör att hen måste skriva inläggen på ett 

sätt som gör det möjligt att gilla dem. IP4 menar att det går till exempel inte att klicka 

gilla på ett inlägg som handlar om ”så här många har dött där och där, det här är hemskt”. 

Inlägget måste då omformuleras för att göra det möjligt att gilla det och att läsarna ska 

känna att de kan bidra, berättar hen.  Dock bör det alltid finnas med en bild om man 

vill få många delningar, menar IP4. Att inlägg syns i flödet hos vänner ser hen som 

positivt och beskriver att ”jag ser ju vad mina vänner gillar och det finns vissa av mina vänner 

som jag vet att  /…/ delar de så kommer det här vara bra”. Vilket hen menar bidrar till att 

fler personer får upp ögonen för organisationen. 
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4.4 Innehållsanalys av Djurens Rätts Facebook-sida 
Totalt antal poster: 285 
 
 FREKVENS % 
Information 35 12,3 % 
Informera 35 12,3 % 
Community 213 74,7 % 
Tacka för någonting 1 0,3 % 
Uppmärksamma aktuella 
och lokala händelser i 
syfte att organisationen 
ska uppfattas trevlig och 
social 0 0,0 % 
Svara på publika 
meddelanden 208 73,0 % 
Uppmana till gensvar 4 1,4 % 
Action 37 13,0 % 
Marknadsföra ett event 6 2,1 % 
Be om donationer 9 3,2 % 
Sälja en produkt 3 1,0 % 

Efterfråga volontärer, 
anställda eller lokal 4 1,4 % 
Uppmana till lobbying 
och påverkan 13 4,6 % 
Uppmana till anslutning 
till andra av 
organisationens sociala 
medie-siter eller 
applikationer/Uppmana 
till att rösta på 
organisationen på en 
annan site 2 0,7 % 
Lära dem hur de kan 
hjälpa och uppmaning 
till att hjälpa 0 0,0 % 

Tabell3. Innehållsanalys, Djurens Rätt. 
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4.5 Innehållsanalys av Greenpeace Sveriges Facebook-
sida 
 
Totalt antal poster: 209 

 
 FREKVENS % 
Information 17 8,1 % 
Informera 17 8,1 % 
Community 121 57,9 % 
Tacka för någonting 1 0,5 % 
Uppmärksamma aktuella 
och lokala händelser i 
syfte att organisationen 
ska uppfattas trevlig och 
social 0 0,0 % 
Svara på publika 
meddelanden 115 55,0 % 
Uppmana till gensvar 5 2,4 % 
Action 71 34,0 % 
Marknadsföra ett event 0 0,0 % 
Be om donationer 0 0,0 % 
Sälja en produkt 0 0,0 % 

Efterfråga volontärer, 
anställda eller lokal 3 1,4 % 
Uppmana till lobbying 
och påverkan 68 32,5 % 
Uppmana till anslutning 
till andra av 
organisationens sociala 
medie-siter eller 
applikationer/Uppmana 
till att rösta på 
organisationen på en 
annan site 0 0,0 % 
Lära dem hur de kan 
hjälpa och uppmaning 
till att hjälpa 0 0,0 % 

Tabell 4. Innehållsanalys, Greenpeace Sverige. 
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4.6 Innehållsanalys av Amnesty Sveriges Facebook-sida 
 
Totalt antal poster: 127 
 
 FREKVENS % 
Information 22 17,3 % 
Informera 22 17,3 % 
Community 83 65,4 % 
Tacka för någonting 6 4,7 % 
Uppmärksamma aktuella 
och lokala händelser i 
syfte att organisationen 
ska uppfattas trevlig och 
social 0 0,0 % 
Svara på publika 
meddelanden 76 59,9 % 
Uppmana till gensvar 1 0,8 % 
Action 22 17,3 % 
Marknadsföra ett event 2 1,6 % 
Be om donationer 0 0,0 % 
Sälja en produkt 1 0,8 % 

Efterfråga volontärer, 
anställda eller lokal 1 0,8 % 
Uppmana till lobbying 
och påverkan 15 11,8 % 
Uppmana till anslutning 
till andra av 
organisationens sociala 
medie-siter eller 
applikationer/Uppmana 
till att rösta på 
organisationen på en 
annan site 3 2,4 % 
Lära dem hur de kan 
hjälpa och uppmaning 
till att hjälpa 0 0,0 % 

Tabell 5. Innehållsanalys, Amnesty Sverige. 
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Kapitel 5 

ANALYS 
 
I följande kapitel knyts insamlad empiri till valda teorier för att studiens frågeställningar ska kunna 
besvaras. 
 

5.1 Relationsmarknadsföring 
Morgan & Hunt (1994) menar för att en relation ska komma tillstånd måste det finnas 

relationsengagemang. Det innebär att en part anser att relationen till en annan är så 

pass betydelsefull att de är villiga att lägga ned betydande resurser på att upprätthålla 

den långsiktigt. Djurens Rätt anser att relationen till supportrar är viktig, bland annat 

för att villkoren kan förändras och en dag kanske inte Facebook finns längre. 

Förhoppningen är då att de supportrar som följer dem i sociala medier självmant ska 

söka upp Djurens Rätt på en annan plattform om en relation redan är etablerad. De 

lägger ner betydande resurser på att underhålla relationerna med dem, då de även 

svarar på kommentarer under helger och sena kvällar. Greenpeace Sverige uttrycker 

delvis ett relationsengagemang. De anser att relationen till supportrarna i sociala 

medier är viktig och de skulle gärna arbeta mer med relationsbyggande, men att deras 

tid och resurser är begränsade och att de parallellt har många andra utmaningar som 

prioriteras. Amnesty Sverige uttrycker inget relationsengagemang och påtalar 

svårigheten med att ha en relation till sina 50 000 följare på Facebook, eftersom det är 

svårt att anpassa kommunikationen till så många olika människor. Sammantaget 

uppvisar de tre organisationerna ett varierat relationsengagemang. 

 

För att en part ska vilja ingå en relation med en annan menar Morgan & Hunt (1994) 

att det förutom engagemang också krävs tillit. Tillit innebär enligt dem att en part har 

tilltro till en annan parts trovärdighet. Djurens Rätt tror att de framstår som 

trovärdiga i sociala medier och anser att de har byggt upp ett förtroendekapital då de 

är noggranna med vad de postar och delar. Greenpeace Sverige anser att de genom 

att använda Facebook kan vara transparenta och därmed förhoppningsvis också skapa 

ökad trovärdighet. Där visar de upp sina kampanjprocesser och resultaten av dem. De 

kan även förklara bakgrunden till kampanjerna och bemöta kritik.  Amnesty Sverige 
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anser att de definitivt kan stärka sin trovärdig genom kommunikationen i sociala 

medier. De menar att de uppnår detta genom att de endast publicerar material som 

de själva har varit med och tagit fram. De är även noggranna med att 

kommunikationen överensstämmer med det som kommuniceras i övriga kanaler. 

Därmed arbetar samtliga fallorganisationer med att framstå som trovärdiga i sociala 

medier.  

 

Gummesson (2002, s. 154) menar att det är viktigt att ideella organisationer skapar 

långsiktiga relationer till de som stödjer dem, snarare än att se till enstaka donationer. 

Greenpeace Sverige och Djurens Rätt anser att ideella organisationer definitivt kan 

skapa och underhålla relationer till sina supportrar med hjälp av kommunikation i 

sociala medier. Amnesty Sverige ser, som tidigare nämnt, svårigheter med att ha en 

relation till sina följare eftersom det rör sig om så många och olika individer, men 

anser att det går att underhålla en relation genom att besvara kommentarer på ett 

personligt sätt. Djurens Rätt anser att svara på kommentarer är det praktiska 

tillvägagångssättet för att både skapa och underhålla relationer. Greenpeace Sverige 

menar att genom att vara personliga i sin kommunikation och föra dialog kan de göra 

detta. De anser att Facebook är ett utmärkt verktyg för att prata med sina supportrar. 

Ballantyne (2004) menar att fördelen när parter talar med varandra istället för till 

varandra är att hänsyn då tas till bådas perspektiv. Att dialogen fungerar 

relationsskapande styrks av Ballantyne & Varey (2008). Även Lovejoy & Saxton (2012) 

menar att den dialogiska kommunikationen är den kommunikation som medför att 

relationer skapas och förstärks. Samtliga organisationer använder sociala medier för 

att tacka sina supportrar för deras insatser och Lovejoy & Saxton (2012) menar att 

även denna typ av poster stärker relationen mellan organisationen och supportrarna, 

även om dialog inte alltid uppstår. Amnesty Sverige är noga med att gilla följares 

kommentarer när de skriver att de har gjort något för organisationen, för att visa att 

organisationen uppskattar dem.  

 

Grönroos (2004b) menar att i relationsmarknadsföring står interaktionen mellan 

parterna i en relation i centrum och att det är en process som leder till att värde 

skapas för de inblandade. Greenpeace Sverige anser att de får ett stort utbyte av 

interaktionen med supportrarna på Facebook. Ballantyne (2004) anser att den 

dialogiska interaktionen leder till kunskap både om organisationen själv och hur den 
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kan leva upp till intressenters behov. Detta är något som bekräftas av Greenpeace 

Sverige. De lär sig om vad som engagerar deras supportrar genom att se till vilket 

gensvar de får i form av gilla-markeringar, delningar och kommentarer på olika poster 

och sätt att kommunicera. Även Djurens Rätt lär sig om vad deras supportrar gillar 

och engageras av genom att mäta antal delningar av deras inlägg. Kunskapen som 

Greenpeace Sverige förvärvar drar de nytta av när de utformar kommande 

kampanjer, pressreleaser och annan kommunikation. Denna direkta feedback som de 

får i sociala medier är inte möjlig genom envägskommunikationen som organisationen 

använder sig av i vissa andra kanaler. Detta bekräftas av Ballantyne (2004)  då han 

menar att envägskommunikation inte skapar gemensam mening eller värde för både 

organisation och intressenter. För supportrarna utgörs värdet av att de får tala om det 

som engagerar dem och för Greenpeace Sverige av att de får kunskap om hur de ska 

kommunicera för att få fler människor att engagera sig i deras kampanjer. Genom 

dialog menar Ballantyne & Varey (2008) att man skapar värde som är svårt för 

konkurrenter att efterlikna. Då Greenpeace Sverige har en ökad förståelse för vad 

deras supportrar efterfrågar kan det ge dem en fördel gentemot andra organisationer 

som konkurrerar om deras stöd.  För att mottagare ska ta emot budskap och få ut 

något av dem anser Ballantyne (2004) att det behövs interaktion. Genom att inkludera 

supportrar i sina kampanjer i sociala medier, till exempel genom att be dem bidra 

med förslag på annonslösningar skapar Greenpeace Sverige interaktion. Gummesson 

(2002, s. 29) menar att när parterna skapar värde i samverkan med varandra medför 

det att de betraktar varandra som medspelare istället för motparter. Greenpeace 

Sverige betonar att det är viktigt att deras supportar känner sig delaktiga och förstår 

att de tillsammans gör skillnad. Amnesty Sverige anser att det viktigaste är att 

supportrarna får ut något av att följa dem, men kan inte själva se att de får ut något av 

interaktionen. Förhoppningen är att supportrarna ska uppleva att Amnesty Sverige 

ger dem information om omvärlden och hur de kan hjälpa till. Det synsättet påminner 

mer om transaktionsperspektivet än relationsperspektivet, då organisationen anser att 

de skapar värde för supportrarna istället för att de tillsammans skapar det. 

 

5.2 eWord-of-Mouth 
Kozinets et al. (2010) menar att i takt med Internets uppkomst och relations- och 

nätverksperspektivets ökade popularitet har en ny förståelse för WOM uppstått, 
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nämligen att det är något som samproduceras i nätverk. Det stämmer väl överens med 

hur WOM sprids av och mellan organisationernas supportrar i sociala medier. Enligt 

Mangold & Faulds (2009) är sociala medier utmärkta plattformar för WOM då 

budskapen kan få enorm spridning med bara ett knapptryck. Det överensstämmer 

med organisationernas uppfattning om att Facebook är ett mycket bra forum för deras 

budskap att få spridning i. För alla tre organisationerna är det mycket viktigt att deras 

poster gillas, kommenteras och delas av deras supportrar och därmed sprids, vilket är 

eWOM. Enligt Buttle (1998) kan WOM både vara till för- och nackdel för 

organisationer. Samtliga av organisationerna drar stor nytta av positiv eWOM, då 

deras supportrar sprider deras budskap i sociala medier. Därmed kan supportrarna 

betraktas som vad Gummesson (2002, s.81, s.85) benämner för utomorganisatoriska 

deltidsmarknadsförare.  

 

Organisationerna skapar medvetet inlägg som främjar eWOM. Detta kan kopplas till 

vad Kozinets et al. (2010) benämner för Word-of-Mouth Marketing, vilket är WOM 

startad på marknadsförares initiativ. Både Djurens Rätt och Greenpeace Sverige ser 

det som en fördel att de kan lägga in bilder på djur då dessa kan generar många 

delningar. Djurens Rätt försöker även spetsa till informativa inlägg som kan upplevas 

tråkiga för att spridningen av dem ska bli större. Greenpeace Sverige är också 

avsiktligt spetsiga och kortfattade i sin kommunikation i sociala medier av samma skäl. 

Amnesty Sverige publicerar endast inlägg på Facebook som de tror kommer att 

uppskattas då det är dessa som gillas och delas. Eftersom organisationens 

kommunikation rör svåra ämnen försöker de dessutom alltid att formulera sig på ett 

sätt som gör det möjligt för supportrar att gilla inläggen. 

 

Amnesty Sverige anser att Facebook är ett mycket bra verktyg för att nå potentiella 

supportrar, då det som deras befintliga supportrar gillar, delar och kommenterar på 

Facebook blir synligt i vänners flöden. Då detta kommer från en vän, som man 

antagligen litar på, upplevs budskapen som trovärdiga, förklarar Amnesty Sverige. 

Det överensstämmer med Buttles (1998) resonemang om att WOM har bevisats 

påverka människors attityder, uppfattningar och beteenden i högre utsträckning än 

traditionell marknadsföring. Vilket enligt Murray (1991, ref i Buttle 1998) beror på att 

omdömen som sprids genom WOM uppfattas ha högre trovärdighet än om de 

kommer från organisationerna själva.  
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Buttle (1998) menar att negativ WOM sprids i högre utsträckning än positiv. Trots det 

upplever samtliga fallorganisationer att de får mycket mer positiv eWOM än negativ. 

Djurens Rätt och Greenpeace Sverige anser att negativa kommentarer inte 

nödvändigtvis behöver vara av ondo, utan de ger dem även möjlighet att bemöta 

kritik mot organisationen. Dock är alla tre organisationer noggranna med att 

publicera genomtänka poster för att minska risken för negativ spridning.  

 

5.3 Information, Community, Action 
Enligt Lovejoy & Saxton (2012) är kommunikation av typen Information, Community och 

Action alla betydelsefulla delar av ideella organisationers kommunikation i sociala 

medier. I så väl innehållsanalysen som i intervjuerna framkom att Djurens Rätt, 

Greenpeace Sverige och Amnesty Sverige använder sig av samtliga tre 

kommunikationstyper. Dock använder de dem i olika utsträckning. En mix av 

Information, Community och Action menar Lovejoy & Saxton (2012) är fördelaktig då de 

olika typerna har olika fördelar.  

 

Lovejoy & Saxton (2012) menar att när organisationer besvarar kommentarer, 

uppmanar till gensvar och uttrycker sin tacksamhet kan relationer till supportrar 

skapas. De tre fallorganisationerna har gemensamt att de på Facebook använder sig 

av denna relationsskapande kommunikation i mycket stor utsträckning. För Djurens 

Rätt utgjorde den 74,7 % av alla poster, för Amnesty Sverige 65,4 % och för 

Greenpeace Sverige 57,9 %. Därmed kan samtliga fallorganisationer benämnas för 

vad Lovejoy & Saxton (2012) kallar för Communityskapare. Det som är avgörande för 

utfallet i innehållsanalysen är att alla tre organisationer frekvent svarar på 

supportrarnas kommentarer. Amnesty Sverige har dock inte för avsikt att skapa 

relationer genom sin kommunikation. Det har Djurens Rätt och Greenpeace Sverige 

men det är inte deras huvudsakliga syfte med kommunikation i sociala medier.  

 

Lovejoy & Saxton (2012) kallar marknadsförande och resursmobilserande 

kommunikation för Action. Det är kommunikation där organisationer exempelvis ber 

om donationer, efterfrågar volontärer, uppmanar till lobbying och påverkan eller 
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marknadsför deras event. Action utgörs 34,0 % av Greenpeace Sveriges poster, 17,3 % 

av Amnestys Sveriges och13,0 % av Djurens Rätts. Greenpeace Sverige använder 

därmed detta i högre utsträckning än både Djurens Rätt och Amnesty Sverige. 

Lovejoy & Saxton (2012) menar att med denna typ av kommunikation kan ideella 

organisationer verkligen engagera människor. I både innehållsanalysen och intervjun 

framkom att Greenpeace Sverige lägger stor vikt vid att bedriva lobbying och 

påverkan genom sociala medier. För dem är engagemang mycket viktigt och deras 

huvudsyfte med kommunikationen är att få människor att engagera sig i deras 

verksamhet och sakfrågor. Även Amnesty Sverige har det som syfte med sin 

kommunikation. En stor del av deras inlägg av typen Action utgörs, likt Greenpeace 

Sveriges, av poster som syftar till att bedriva lobbying och påverkan. Likaså är 

Djurens Rätts syfte med sociala medier att få människor att engagerar sig i deras 

verksamhet. Sammantaget är det mycket viktigt att försöka engagera människor 

genom sociala medier för alla tre fallorganisationerna. Det kan förstås då Lovejoy & 

Saxton (2012) menar att det är denna typ av kommunikation som till störst del hjälper 

ideella organisationer att nå sina finansiella och strategiska mål. Dock var det väldigt 

få av organisationernas inlägg som uppmanade supportrar till att donera pengar. 

Endast Djurens Rätt hade inlägg av detta slag.  

 

Information utgörs av poster som innehåller information om organisationen, dess 

aktiviteter, rapporter, nyheter eller annan information (Lovejoy & Saxton, 2012). 

Amnesty Sverige är den organisation som har störst andel informativa poster (17,3 %) 

i förhållande till Djurens Rätt (12,3 %) och Greenpeace Sverige (8,1 %). Djurens Rätt 

använder sociala medier för att sprida information om sin verksamhet och använder 

sig av nästan lika mycket Information som Action. Även Amnesty Sverige har en jämn 

fördelning mellan dessa. Ett av Amnesty Sveriges kommunikationsmål är att uppnå 

ökad trovärdighet och de kommunicerar ofta informativt i sociala medier eftersom de 

frekvent publicerar länkar till deras rapporter, som de menar stärker deras 

trovärdighet. Att ideella organisationer kan stärka sin trovärdighet genom informativ 

envägskommunikation är något som Lovejoy & Saxton (2012) styrker. Amnesty 

Sverige vill med sin kommunikation i sociala medier lyfta människorättsfrågor till 

allmänheten och ge människor ökad kunskap om vad de innebär. Det förefaller sig 

därför naturligt för dem att vara informativa. Greenpeace Sverige menar att de 

medvetet kommunicerar enbart information i begränsad utsträckning. De inkluderar 
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oftast även en uppmaning till ökat engagemang om posterna inleds med information. 

Greenpeace Sverige och Amnesty Sverige lägger därmed olika stor vikt vid informativ 

kommunikation respektive mobiliserande kommunikation. Det framgår inte bara av 

intervjuerna, utan även av resultatet i innehållsanalysen. Det är i linje med Lovejoy & 

Saxtons (2012) förklaring om att olika organisationer strävar i olika utsträckning efter 

att kommunicera på de olika sätten och att effektivast är den kommunikation som bäst 

speglar organisationernas verksamhet.  
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Kapitel 6 
 

SLUTSATS & DISKUSSION 
 
I följande kapitel presenteras studiens slutsatser och en diskussion kring dessa. Därefter följer källkritik 

och förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsats 
Syftet med denna studie var att skapa ökad förståelse för hur ideella organisationer 

använder sociala medier för att kommunicera samt skapa och underhålla relationer 

med sina supportrar. Efter att empirin analyserats har följande slutsatser dragits.  

 

Främst använder sig fallorganisationerna av sociala medier för att få människor 

engagerade i deras verksamhet och sakfrågor. För att skapa engagemang använder de 

sig av kommunikation som uppmanar supportrar att ta ställning och utföra någonting 

för organisationen, d.v.s. resursmobiliserande kommunikation. Sociala medier har 

exempelvis visat sig vara ett mycket bra verktyg för att få supportrar att bedriva 

lobbying och påverkan. Däremot används de i mycket liten utsträckning för att 

efterfråga donationer.  

 

Två av tre organisationer använder även sociala medier till viss del för att skapa och 

underhålla relationer till sina supportrar. De gör detta genom att vara personliga i sin 

kommunikation, besvara deras kommentarer och föra dialog. Därmed står det klart 

att relationer inte kan skapas och underhållas genom envägskommunikation. En av 

organisationerna har dessutom som målsättning att göra sina supportrar mer 

inkluderade i sina kampanjer. Genom interaktionen lär sig organisationerna vilken typ 

av kommunikation som når fram och engagerar. 

 

Alla organisationer använder sig även av sociala medier för att sprida information om 

sig själva och deras sakfrågor. Dock har de olika syn på användandet av inlägg med 

enbart informativt innehåll. En organisation använder det medvetet för att uppnå 

ökad trovärdighet, medan en annan försöker undvika informativ 

envägskommunikation i sociala medier.  
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Trots att relationsskapande inte står i centrum för någon av organisationerna i sociala 

medier är samtliga organisationers kommunikation till största del av relationsskapande 

karaktär på Facebook. Det beror på att alla, oavsett relationsengagemang, är mycket 

noggranna med att besvara supportrarnas kommentarer.  

 

Organisationerna försöker även stärka människors tillit till dem genom 

kommunikationen i sociala medier, vilket kan gynna att relationer kan skapas med 

potentiella supportar. Slutligen kommunicerar organisationerna på ett sätt som gör att 

de drar stor nytta av eWord-of-Mouth och uppnår viral spridning av sina budskap.  

 
 

6.2 Diskussion 
Studien mynnade ut i slutsatsen att fallorganisationerna främst använder sociala 

medier som ett verktyg för att engagera supportrar i deras verksamhet och sakfrågor, 

främst genom att uppmana dem till lobbying och påverkan. Att skapa och underhålla 

relationer stod inte i fokus, trots att det var dialogisk och relationsskapande 

kommunikation som användes i störst utsträckning på Facebook. Detta kan tyckas 

vara motsägelsefullt. En förklaring skulle kunna vara att varken privatpersoner eller 

organisationer kan låta kommentarer förbli obesvarade då sociala medier bygger på 

interaktion mellan användare. Att alla fallorganisationerna ansåg att det var viktigt att 

besvara kommentarer beror inte nödvändigtvis på en stor önskan om att skapa 

relationer utan snarare på att det är en självklarhet att göra det när de har en 

Facebook-sida. Dock medför sannolikt sättet de kommunicerar på att relationer till 

deras supportrar kan skapas och underhållas oavsett deras intentioner. Att positiv 

eWord-of-Mouth överväger det lilla negativa tyder på att de faktiskt har många och 

lojala supportrar. 

 
Tidigare studier (Bortree & Seltzer, 2009; Waters & Jamal, 2011; Lovejoy et al., 2012; 

Waters et al., 2009; Greenberg & MacAulay, 2009, Lovejoy & Saxton, 2012) har visat 

att informativ envägskommunikation är den dominerande formen av kommunikation 

i sociala medier för ideella organisationer. Forskare i dessa tidigare studier har därför 

ansett att organisationerna har misslyckats med att utnyttja sociala mediers potential 

för dialog och interaktivitet (Waters et al., 2009; Greenberg & MacAulay, 2009; 

Waters & Jamal, 2011). Denna studie bekräftar visserligen att relationsskapande inte 
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är det centrala när ideella organisationer kommunicerar i sociala medier, men att de 

definitivt utnyttjar sociala mediers potential för dialog och interaktivitet.  

 

6.3 Källkritik 
Vid intervjuer finns det alltid risk för att intervjupersonerna svarar det som de tror att 

intervjuaren önskar (Bryman & Bell, 2013 s. 158). Detta är något som kan ha påverkat 

studiens resultat. Något som också kan ha påverkat resultatet är att intervjupersonerna 

kan ha valt att undanhålla information på grund av de inte vill avslöja sina strategier.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Då denna studies innehållsanalys enbart inkluderade ideella organisationers 

kommunikation på Facebook vore det intressant att genomföra en liknande studie där 

fler sociala medier, exempelvis Twitter och Instagram, ingår. Det vore även intressant 

att genomföra en studie där supportrarnas perspektiv på ideella organisationers 

kommunikation och relationsbyggande i sociala medier undersöks, vilket har 

utlämnats i denna undersökning.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Organisation:  
Intervjupersonens yrke: 
 
ALLMÄNT SOCIALA MEDIER 

• Hur arbetar ni med sociala medier? 
• Vilka sociala medier använder ni? 
• Vilket socialt medie är viktigast för er? 
• Varför? 
• Varför är det viktigt för er att finnas på sociala medier? 
• I vilket syfte använder ni sociala medier?  
• Hur gör ni för att nå detta syfte? 
• Vad får ni ut av er närvaro i sociala medier? 

 
RELATIONER/INTERAKTION/VÄRDE/ENGAGEMANG 

• Kan organisationer skapa och underhålla relationer med sina 
supportrar via sociala medier? 

• I så fall, hur? 
• Hur viktigt är det för er att ha en god relation med era 

följare/besökare? 
• Jobbar ni aktivt för att interagera och skapa en dialog med 

supportrar i sociala medier? 
• Vad får ni ut av att interagera och skapa dialog med dem? 
• Vad tror ni att supportrar får ut av att ha en dialog med er? 

 
TROVÄRDIGHET/TILLIT 

• Kan man skapa förtroende via sociala medier?  
• I så fall, hur? 
• Är det något ni arbetar aktivt med? 

 
E WORD-OF-MOUTH 

• Interagerar era supportrar med varandra i sociala medier? 
• I så fall, hur? 
• Vad innebär det för er? Positivt/negativt 
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Bilaga 2. Schema och manual till innehållsanalys 

Information  
Information Inlägg som endast har till syfte att 

informera och karakteriseras av 
envägskommunikation. Inlägg som 
även har en andra agenda 
kategoriseras under Community 
eller Action.  

Community  
Tacka för någonting Inlägg som har som huvudsyfte att 

tacka för att någon har gjort något 
för organisationen. Exempelvis 
donerat eller skrivit under 
namninsamling. Hit inräknas inte 
när organisationen tackar för att 
någon har skrivit till dem eller när 
organisationen tackar på förhand 
för någonting. 

Uppmärksamma aktuella och lokala händelser i 
syfte att organisationen ska uppfattas trevlig och 
social 

Inlägg som har som huvudsyfte att 
uppmärksamma händelser, till 
exempel högtider, och har som 
syfte att organisationen ska 
uppfattas som trevlig och social.  

Svara på publika meddelanden Inlägg där organisationen svarar på 
inlägg som skrivits till dem. Hit 
räknas inte då organisationen 
utnyttjar kommentarsfälten till 
annat än direkta svar. 

Uppmana till gensvar Inlägg som har som huvudsyfte att 
direkt uppmana till gensvar, till 
exempel direkta frågor, 
omröstningar och tävlingar.  

Action  
Marknadsföra ett event Inlägg som har som huvudsyfte att 

marknadsföra event. Inläggen 
innefattar inte enbart information 
(då hade det kategoriserats som 
information) utan även exempelvis 
tid och plats. 

Be om donationer Inlägg som har som huvudsyfte att 
uppmana till donationer, antingen 
direkt eller genom att stödja företag 
som donerar en andel av deras 
försäljning till organisationen.  

Sälja en produkt Inlägg som har som huvudsyfte att 
sälja en produkt. 

Efterfråga volontärer och anställda Jobbannonser eller inlägg som 
efterfrågar volontärer.  

Uppmana till lobbying och påverkan Inlägg som har som huvudsyfte att 
uppmana till lobbying och 
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påverkan, exempelvis skriva på en 
namninsamling eller maila företag 
och politiker. 

Uppmana till anslutning till andra av 
organisationens sociala medie-siter eller 
applikationer/ 
Uppmana till att rösta på organisationen på en 
annan site.  

Inlägg som har som huvudsyfte att 
uppmana till anslutning till andra 
av organisationens sociala medie-
siter eller applikationer/ 
Uppmanar till att rösta på 
organisationen på en annan site. 

Lära dem hur de kan hjälpa och uppmaning till 
att hjälpa 

Inläggen skiljer sig från inlägg av 
kategorierna information och 
donation. De består av en två 
stegsprocess: 

1) Lära hur de kan hjälpa 
genom instruktioner. 

2) Hjälpa. 
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Bilaga 3. Innehållsanalys, Djurens Rätt 
 EXEMPEL FREKVENS % 
Information  35  12,3 % 
Informera 

 
2014-02-07 09:34 

2014-02-06 09:30 
2014-02-07 09:34 
2014-02-10 09:58 
2014-02-10 19:09 
2014-02-11 21:55 
2014-02-12 15:02 
2014-02-15 12:39 
2014-02-21 16:51 
2014-02-23 13:28 
2014-02-23 19:38 
2014-02-06 21:57 
2014-02-25 17:03 
2014-02-20 08:35 
2014-02-12 21:05 
2014-03-03 18:14 
2014-03-06 19:47 
2014-03-07 09:41 
2014-03-09 10:45 
2014-03-13 21:10 
2014-03-18 11:39 
2014-03-18 19:47 
2014-03-19 15:19 
2014-03-19 12:43 
2014-03-20 11:56 
2014-03-21 11:02 
2014-03-28 13:04 
2014-03-30 20:33 
2014-03-26 17:10 
2014-03-24 14:51 
2014-03-22 18:31 
2014-03-20 18:57 
2014-03-17 15:54 
2014-03-12 15:41 
2014-03-11 22:00 
2014-03-04 23:37 

12,3 % 

Community  213 74,7 % 
Tacka för 
någonting 

 
2014-03-08 14:08 
 

2014-03-08 14:08 
 

0,3 % 

Uppmärksamma 
aktuella och 
lokala händelser i 
syfte att 
organisationen 
ska uppfattas 
trevlig och social 

 0 0,0 % 
 



 vi 

Svara på publika 
meddlanden 

 
2014-02-13 18:04 

2014-02-08 10:32 
2014-02-08 10:27 
2014-02-08 10:27 
2014-02-08 10:30 
2014-02-08 10:33 
2014-02-08 10:34 
2014-02-06 08:48 
2014-02-07 17:04 
2014-02-08 12:21 
2014-02-07 10:19 
2014-02-09 10:56 
2014-02-09 08:36 
2014-02-09 08:38 
2014-02-09 08:49 
2014-02-09 08:47 
2014-02-09 10:53 
2014-02-09 10:48 
2014-02-10 11:40 
2014-02-10 14:17 
2014-02-12 15:15 
2014-02-10 09:05 
2014-02-12 14:42 
2014-02-12 10:08 
2014-02-12 15:16 
2014-02-12 15:18 
2014-02-12 15:19 
2014-02-12 14:38 
2014-02-12 15:15 
2014-02-13 18:29 
2014-02-13 22:50 
2014-02-13 22:59 
2014-02-13 22:09 
2014-02-13 22:08 
2014-02-13 18:04 
2014-02-13 14:40 
2014-02-13 13:53 
2013-02-13 14:40 
2014-02-13 14:27 
2014-02-13 14:26 
2014-02-13 16:07 
2014-02-21 10:25 
2014-02-21 10:29 
2014-02-21 16:20 
2014-02-21 10:33 
2014-02-21 10:40 
2014-02-21 10:42 
2014-02-21 10:30 
2014-02-22 13:33 
2014-02-22 13:20 
2014-02-22 13:21 
2014-02-22 16:38 
2014-02-25 10:52 
2014-02-25 10:26 
2014-02-26 11:32 
2014-02-16 17:27 
2014-02-16 17:28 
2014-02-11 16:09 
2014-02-11 16:09 
2014-02-11 16:11 
2014-02-11 16:11 

73,0 % 
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2014-02-11 16:25 
2014-02-11 14:27 
2014-02-23 19:47 
2014-02-23 09:12 
2014-02-23 09:09 
2014-02-25 19:12 
2014-02-25 19:13 
2014-02-25 19:09 
2014-02-26 11:45 
2014-02-26 11:32 
2014-02-27 23:40 
2014-02-27 23:41 
2014-02-28 11:43 
2014-02-21 12:21 
2014-02-21 12:21 
2014-02-28 11:43 
2014-03-03 18:09 
2014-03-03 17:46 
2014-03-03 17:45 
2014-03-03 17:44 
2014-03-03 17:17 
2014-03-06 20:01 
2014-03-06 23:26 
2014-03-06 23:01 
2014-03-07 09:24 
2014-03-07 08:54 
2014-03-09 23:08 
2014-03-09 23:08 
2014-03-09 22:58 
2014-03-09 23:09 
2014-03-10 13:17 
2014-03-10 13:20 
2014-03-10 13:15 
2014-03-14 16:10 
2014-03-14 16:10 
2014-03-13 21:19 
2014-03-17 14:21 
2014-03-17 14:23 
2014-03-17 14:24 
2014-03-14 16:12 
2014-03-14 16:15 
2014-03-14 11:47 
2014-03-16 21:35 
2014-03-16 21:26 
2014-03-18 11:49 
2014-03-18 12:10 
2014-03-18 12:50 
2014-03-18 12:07 
2014-03-18 12:50 
2014-03-18 15:38 
2014-03-18 16:03 
2014-03-18 15:31 
2014-03-18 12:52 
2014-03-18 23:01 
2014-03-18 23:01 
2014-03-18 23:04 
2014-03-19 16:56 
2014-03-19 16:56 
2014-03-19 12:53 
2014-03-20 12:02 



 viii 

2014-03-20 13:39 
2014-03-20 12:09 
2014-03-20 22:54 
2014-03-20 22:51 
2014-03-21 11:00 
2014-03-20 12:08 
2014-03-20 13:40 
2014-03-20 22:57 
2014-03-21 21:11 
2014-03-20 22:58 
2014-03-20 13:52 
2014-03-20 13:49 
2014-03-20 13:53 
2014-03-20 13:47 
2014-03-20 13:54 
2014-03-20 13:54 
2014-03-20 13:48 
2014-03-20 12:16 
2014-03-20 12:17 
2014-03-20 12:16 
2014-03-20 13:45 
2014-03-20 15:23 
2014-03-20 15:19 
2014-03-21 20:34 
2014-03-21 20:36 
2014-03-21 20:38 
2014-03-21 20:41 
2014-03-27 15.21 
2014-03-28 14:12 
2014-03-28 14:11 
2014-03-28 14:13 
2014-03-28 14:14 
2014-03-28 23:03 
2014-03-28 13:16 
2014-03-28 14:09 
2014-03-28 23:56 
2014-03-30 21:51 
2014-03-27 11:55 
2014-03-27 11:53 
2014-03-27 11:54 
2014-03-27 11:37 
2014-03-27 11:56 
2014-03-26 13:14 
2014-03-25 19:06 
2014-03-25 17:35 
2014-03-23 21:14 
2014-03-24 14:12 
2014-03-23 21:09 
2014-03-24 11:13 
2014-03-24 14:15 
2014-03-24 14:13 
2014-03-24 14:15 
2014-03-24 14:15 
2014-03-23 21:15 
2014-03-22 19:37 
2014-03-22 19:34 
2014-03-22 21:29 
2014-03-21 21:54 
2014-03-25 18:14 
2014-03-21 20:53 



 ix 

2014-03-21 20:48 
2014-03-20 22:45 
2014-03-20 22:46 
2014-03-17 16:24 
2014-03-17 17:31 
2014-03-12 17:20 
2014-04-26 13:35 
2014-03-12 11:18 
2014-03-12 11:21 
2014-03-11 22:21 
2014-03-11 22:08 
2014-03-11 22:15 
2014-03-07 15:40 
2014-03-07 16:01 
2014-03-07 16:25 
2014-03-07 15:39 
2014-03-07 16:02 
2014-03-07 16:22 
2014-03-04 23:46 
2014-03-05 12:15 
2014-03-04 23:48 
2014-03-04 23:48 
2014-03-04 23:49 
2014-03-04 15:36 
2014-03-04 16:14 
2014-03-04 14:59 
2014-03-02 23:59 

Uppmana till 
gensvar 

 
2014-03-02 23:40 
 

2014-03-02 11:30 
2014-03-14 11:40 
2014-03-16 21:13 
2014-03-02 23:40 

1,4 % 

Action  37 13,0 % 

Marknadsföra ett 
event 

 
2014-02-26 11:15 

2014-02-22 10:30 
2014-02-26 11:15 
2014-02-07 17:30 
2014-02-27 13:09 
2014-03-25 12:21 
2014-03-31 10:29 

2,1 % 

Be om donationer 

 
2014-02-05 12:21 

2014-02-05 12:21 
2014-02-09 21:34 
2014-02-14 09:43 
2014-02-11 14:03 
2014-03-31 12:41 
2014-03-23 20:47 
2014-03-11 15:03 
2014-03-05 12:19 
2014-03-04 14:46 

3,2 % 



 x 

Sälja en produkt 

 
2014-03-26 12:09 
 

2014-02-24 13:23 
2014-03-26 12:09 
2014-03-07 15:03 

1,0 % 

Efterfråga 
volontärer, 
anställda eller lokal 
 

 
2014-02-04 12:49 

2014-02-04 12:49 
2014-02-24 20:58 
2014-03-13 12:59 
2014-03-10 15:02 

1,4 % 

Uppmana till 
lobbying och 
påverkan 

 
2014-02-03 13:21 
 

2014-02-03 13:21 
2014-02-03 20:32 
2014-02-08 22:47 
2014-02-13 14:23 
2014-02-13 18:58 
2014-02-16 18:33 
2014-02-26 10:44 
2014-02-18 14:52 
2014-02-28 10:30 
2014-03-25 17:27 
2014-03-27 12:48 
2014-03-11 10:34 
2014-03-03 10:40 

4,6 % 

Uppmana till 
anslutning till 
andra av 
organisationens 
sociala medie-siter 
eller applikationer/ 
Uppmana till att 
rösta på 
organisationen på 
en annan site 

 
2014-02-19 16:57 

2014-02-17 17:35 
2014-02-19 16:57 

0,7 % 

Lära dem hur de 
kan hjälpa och 

 0 0,0 % 



 xi 

Totalt antal poster: 285 

uppmaning till att 
hjälpa 



 xii 

Bilaga 4. Innehållsanalys, Greenpeace Sverige 

KATEGORI EXEMPEL FREKVENS % 
Information  17 8,1 % 
Information 

 
2014-02-06 16:02 
 

2014-02-04 15:04 
2014-02-06 16:02 
2014-02-18 20:00 
2014-02-19 19:56 
2014-02-28 18:58 
2014-02-21 14:01 
2014-02-21 16:14 
2014-02-19 21:27  
2014-02-21 22:21 
2014-03-04 22:33 
2014-03-04 10:42 
2014-03-05 14:35 
2014-03-09 09:06 
2014-03-20 12:07 
2014-03-31 18:54 
2014-03-05 08:54 
2014-03-11 18:00 
 

8,1 % 

Community  121 57,9 % 
Tacka för 
någonting 

 
2014-03-12 15:58 

2014-03-12 15:58 
 

0,5 % 

Uppmärksamma 
aktuella och 
lokala händelser i 
syfte att 
organisationen ska 
uppfattas trevlig 

 0 0,0 % 



 xiii 

och social 

Svara på publika 
meddelanden 

 
2014-02-25 18:11 
 

2014-02-07 12:05 
2014-02-07 12:09 
2014-02-19 13:53  
2014-02-20 10:07 
2014-02-19 21:24 
2014-02-20 11:22 
2014-02-20 11:05 
2014-02-20 15:07 
2014-02-22 11:33 
2014-02-22 11:48 
2014-02-24 09:43 
2014-02-24 16:13 
2014-02-22 11:45 
2014-02-22 09:52 
2014-02-22 11:39 
2014-02-25 18:06 
2014-02-26 09:26 
2014-02-26 09:23 
2014-02-26 09:28 
2014-02-26 14:42 
2014-02-25 22:21 
2014-02-25 18:11 
2014-02-28 13:28 
2014-02-28 13:36 
2014-02-28 13:37 
2014-02-14 14:02 
2014-02-14 15:39 
2014-02-14 15:41 
2014-02-17 10:49 
2014-02-17 14:46 
2014-03-04 11:01 
2014-03-04 11:06 
2014-03-04 10:55 
2014-03-05 16:43 
2014-03-05 15:28 
2014-03-05 18:07 
2014-03-05 18:09 
2014-03-05 20:22 
2014-03-05 18:10 
2014-03-05 18:11 
2014-03-05 16:59  
2014-03-05 14:19 
2014-03-05 14:13 
2014-03-05 21:14 
2014-03-05 13:03 
2014-03-05 13:01 
2014-03-05 15:33 
2014-03-05 13:06  
2014-03-06 13:49  
2014-03-06 12:42 
2014-03-06 11:01 
2014-03-06 15:50 
2014-03-0517:19 

55,0 % 



 xiv 

2014-03-05 17:52 
2014-03-06 12:09 
2014-03-06 09:08 
2014-03-06 09:10 
2014-03-05 21:45 
2014-03-05 21:01 
2014-03-06 12:12 
2014-03-06 18:57 
2014-03-06 13:37 
2014-03-06 14:23 
2014-03-06 15:43 
2014-03-07 10:33  
2014-03-07 10:45 
2014-03-07 13:50 
2014-03-07 13:58 
2014-03-07 09:57 
2014-03-07 10:38 
2014-03-06 18:57 
2014-03-27 17:25 
2014-03-27 17:24 
2014-03-24 12:56 
2014-03-24 13:13 
2014-03-20 16:26 
2014-03-19 16:30 
2014-03-19 12:27 
2014-03-19 12:48 
2014-03-19 14:32 
2014-03-18 10:44 
2014-03-07 09:14 
2014-03-14 16:57 
2014-03-12 16:02 
2014-03-07 16:14 
2014-03-05 11:24 
2014-03-05 11:26 
2014-03-05 13:15 
2014-03-05 11:27 
2014-03-05 13:29  
2014-03-05 11:28 
2014-03-05 13:23 
2014-03-05 10:00 
2014-03-05 13:20 
2014-03-05 13:35 
2014-03-05 14:31 
2014-03-05 21:33 
2014-03-05 19:57 
2014-03-05 11:30 
2014-03-05 10:18 
2014-03-05 11:32 
2014-03-03 19:40 
2014-03-05 14:13 
2014-03-05 13:03 
2014-03-05 13:01 
2014-03-05 15:33 
2014-03-05 13:06 
2014-03-20 13:30 



 xv 

2014-03-13 12:58 
2014-03-09 09:12 
2014-03-05 15:20 
2014-03-05 15:53 
2014-03-05 16:20 
2014-03-05 18:13 
2014-03-05 08:33 

Uppmaning till 
gensvar 

 
2014-02-01 12:00 
 

2014-02-01 12:00 
2014-02-20 19:30 
2014-02-27 17:58 
2014-03-13 19:45 
2014-03-25 16:54 
 
 
 

2,4 % 

Action  71 34,0 % 
Marknadsföra ett 
event 

 0 0,0 % 

Be om 
donationer 

 0 0,0 % 

Sälja en produkt  0 0,0 % 



 xvi 

Efterfråga 
volontärer och 
anställda 

 
2014-02-20 16:30 
 

2014-02-20 16:30 
2014-03-27 xxxx 
2014-03-1718:20 
 

1,4 % 

Uppmana till 
lobbying och 
påverkan 

 
2014-02-18 07:20 
 

2014-02-0317:58 
2014-02-05 18:50 
2014-02-07 12:00 
2014-02-07 18:59 
2014-02-10 13:45 
2014-02-12 12:14 
2014-02-12 19:09 
2014-02-14 13:46 
2014-02-17 17:01 
2014-02-14 19:22 
2014-02-18 07:20 
2014-02-19 10:48 
2014-02-19 14:27 
2014-02-20 13:32 
2014-02-20 12:36 
2014-02-20 19:00 
2014-02-21 10:57 
2014-02-22 10:30 
2014-02-24 16:32 
2014-02-25 11:01 
2014-02-25 16:41 
2014-02-25 18:52 
2014-02-07 11:38 
2014-02-26 19:10 
2014-02-27 14:56 
2014-02-2813:14 

2,5 % 



 xvii 

2014-03-02 08:49 
2014-03-03 14:03 
2014-03-05 17:20 
2014-03-04 11:37 
2014-03-05 14:45 
2014-03-05 18:14 
2014-03-05 09:35 
2014-03-06 12:00 
2014-03-06 18:50 
2014-03-06 13:35 
2014-03-07 05:16 
2014-03-13 14:33 
2014-03-15 15:00 
2014-03-17 15:21 
2014-03-16 21:45 
2014-03-19 17:33 
2014-03-18 20:05 
2014-03-21 17:33 
2014-03-19 19:30 
2014-03-24 14:00 
2014-03-22 13:02 
2014-03-25 12:23 
2014-03-26 16:52 
2014-03-27 17:43 
2014-03-28 15:47 
2014-03-27 20:00 
2014-03-29 08:40  
2014-03-31 16:51 
2014-03-24 11:43 
2014-03-20 15:00 
2014-03-19 14:59 
2014-03-18 17:14 
2014-03-14 14:20 
2014-03-12 19:30 
2014-03-11 16:29 
2014-03-05 12:58 
2014-03-28 09:38 
2014-03-25 16:59 
2014-03-12 21:00 
2014-03-10 17:13 
2014-03-09 08:05 
2014-03-05 08:24 

Uppmana till 
anslutning till 
andra av 
organisationens 
sociala medie-
siter eller 
applikationer/ 
Uppmana till att 
rösta på 
organisationen på 
en annan site 

 0 0,0 % 

Lära dem hur de 
kan hjälpa och 

 0 0,0 % 



 xviii 

 
  

uppmaning till att 
hjälpa 



 xix 

Bilaga 5. Innehållsanalys, Amnesty Sverige 
Information   22 17,3 % 
Informera 

 
2014-02-18 11:30 

2014-02-01 14:23 
2014-02-02 19:21 
2014-02-04 20:27 
2014-02-07 17:38 
2014-02-07 17:47 
2014-02-11 13:10 
2014-02-13 15:37 
2014-02-12 09:36 
2014-02-18 11:30 
2014-02-20 10:39 
2014-02-20 12:30 
2014-02-05 14:24 
2014-02-20 09:26 
2014-02-24 17:12 
2014-02-03 xxxx 
2014-03-08 12:30 
2014-03-14 12:58 
2014-03-21 14:47 
2014-03-26 20:30  
2014-03-27 12:18 
2014-03-27 16:45 
2014-03-31 12:09 
 
 

17,3 % 

Community   83 65,3 % 
Tacka för 
någonting 

 
2014-02-25 12:06 

2014-02-04 09:21 
2014-02-25 17:02 
2014-02-25 12:06 
2014-03-13 15:02 
2014-03-28 16:24 
2014-02-14 08:23 
 

4,7 % 

Uppmärksamm
a aktuella och 
lokala händelser 
i syfte att 
organisationen 
ska uppfattas 
trevlig och 
social 

 0 0,0 % 

Svara på 
publika 
meddelanden  

2014-02-08 08:13 
 

2014-02-10 12:43 
2014-02-07 17:36 
2014-02-07 17:03 
2014-02-07 13:19 
2014-02-07 13:25 

59,8 % 



 xx 

2014-02-10 11:11 
2014-02-08 08:13 
2014-02-08 08:03 
2014-02-08 07:12 
2014-02-11 10:02 
2014-02-17 10:09 
2014-02-23 18:30 
2014-02-24 16:28 
2014-02-24 16:40 
2014-02-28 13:10 
2014-02-28 13:09 
2014-02-28 13:43 
2014-02-28 13:19 
2013-02-28 12:37 
2013-02-28 13:06 
2013-02-28 11:57 
2013-02-28 11:57 
2014-02-14 19:05 
2014-02-26 xxxx 
2014-02-26 xxxx 
2014-03-05 13:37 
2014-03-10 09:31 
2014-03-10 13:23 
2014-03-11 12:31 
2014-03-11 16:22 
2014-03-11 17:48 
2014-03-11 12:17 
2014-03-11 13:43 
2014-03-11 13:28 
2014-03-11 12:18 
2014-03-11 12:16 
2014-03-11 14:57 
2014-03-11 12:12 
2014-03-11 12:16 
2014-03-11 13:38 
2014-03-12 13:05 
2014-03-14 09:50 
2014-03-17 16:09 
2014-03-17 14:46 
2014-03-17 17:09 
2014-03-17 12:57 
2014-03-17 14:48 
2014-03-18 12:36 
2014-03-22 14:27 
2014-03-27 13:52 
2014-03-27 13:51 
2014-03-28 12:32 
2014-03-28 13:57 
2014-03-28 10:27  
2014-03-28 12:13 
2014-03-28 12:33 
2014-03-31 10:46 
2014-03-28 15:50 
2014-03-31 09:12 
2014-03-31 10:42 



 xxi 

2014-03-31 10:39 
2013-03-31 10:38 
2014-03-31 10:37 
2014-03-31 14:19 
2014-03-03 09:02 
2014-03-03 08:35 
2014-03-03 08:37 
2014-03-03 08:38 
2014-03-03 08:48 
2014-03-03 08:50 
2014-03-28 12:27 
2014-03-28 13:03 
2014-03-28 14:25 
2014-03-31 10:53 
2014-03-31 10:54 
2014-03-31 10:50 

Uppmana till 
gensvar 

 
2014-03-26 11:51 
 

2014-03-26 11:51 
 

0,8 % 

Action (17 %)  22 17,4 % 
Marknadsföra 
ett event 

 

 
2014-02-17 12:00 
 

2014-02-17 12:00 
2014-03-03 14:54 
 

1,6 % 

Be om 
donationer 

 0 0,0 % 



 xxii 

 

 
 

Sälja en 
produkt 

 
2014-02-28 17:21 

2014-02-28 17:21 
 

0,8 % 

Efterfråga 
volontärer, 
anställda eller 
lokal 

 
2014-02-23 18:00 

2014-02-23 18:00 
 

0,8 % 

Uppmana till 
lobbying och 
påverkan 

 
2014-02-21 16:00 
 

2014-02-08 14:00 
2014-02-10 20:41 
2014-02-14 17:00 
2014-02-21 16:00 
2014-02-28 12:47 
2014-02-07 13:38 
2014-03-05 14:30 
2014-03-07 16:12 
2014-03-10 15:16 
2014-03-11 17:01 
2014-03-14 16:57 
2014-03-15 14.58 
2014-03-17 15:30 
2014-03-22 14:00 
2014-03-28 12:07 
 

11,8 % 

Uppmana till 
anslutning till 
andra av 
organisationens 
sociala medie-
siter eller 
applikationer/ 
Uppmana till 
att rösta på 
organisationen 
på en annan site 

 
2014-03-28 14:01 

2014-03-28 14:01 
2014-03-20 14:41 
2014-03-17 13:04 
 

2,4 % 

Lära dem hur 
de kan hjälpa 
och uppmaning 
till att hjälpa 

 0 0,0 & 


