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Sammanfattning 
 
Vi lever i ett informationssamhälle där kunskapen och lärdomen om hur man hanterar den nya 

tekniken ger fördelar gentemot konkurrenter när det kommer till faktorer som att synas, höras 

och påverka. Detta är något som är av största betydelse för de organisationer som vår studie 

har haft för avsikt att undersöka. Intresseorganisationer som lever på bidrag de givits av 

intressenter och publics har ett stort intresse av att nå ut med sitt budskap och att ständigt nå 

nya målgrupper och därmed även potentiella bidragsgivare. Dock brottas de alla med samma 

typ av problematik, nämligen brist på tid och ekonomiska resurser, och hur ska vi paketera 

vårt budskap så att det ger den effekt som vi vill uppnå. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt utvalda intresseorganisationer beskriver 

att man arbetar med sociala medier som strategiskt verktyg för att påverka och aktivera 

publics? 

 

Syftet mynnar ut i tre frågeställningar; 

 

•  Hur ser de utvalda intresseorganisationerna på strategisk kommunikation via eller 

med hjälp av sociala medier? 

• Vilken roll beskriver utvalda intresseorganisationer att sociala medier spelar för den 

egna organisationens strategiska kommunikationsarbete gentemot intressenter, idag 

och i framtiden? 

• Hur ser organisationernas strategiska kommunikationsarbete ut på de olika forumen 

(YouTube, MySpace och Facebook)? 

 
 
Resultatet visar att även om medvetenheten om de nya kommunikativa kanalerna som vi i den 

här uppsatsen kommit att definiera som sociala medier är hög, så är användandet av dessa 

kanaler som strategiska kommunikationskanaler relativt låg. Detta kan tyckas 

anmärkningsvärt eftersom empiriska undersökningar visar att det svenska folket är mogna 

Internetanvändare och därmed så borde en mogen brukskanal vara en given kanal att använda 

sig av för att rikta sina budskap strategiskt. Resultatet visar att organisationerna är medvetna 

om verktygen men saknar resurser för att lära sig hantera dessa, vilket resulterar i att 

effekterna av att målgrupper som genom de sociala medierna skulle kunna nås, uteblir. Dock 
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menar respondenterna att användandet är på uppgång men att de som resurssvaga grupper inte 

har råd att gå i framkant. Att organisationernas frågor diskuteras och att deras budskap sprids i 

dessa kanaler, är ett faktum, dock är det inte t säkerställt att det är organisationerna själva som 

strategiskt planterat sitt budskap i de forum som vi valt att undersöka. Intressenter och publics 

kommunicerar själva de frågor som de finner intressanta, vilket respondenterna menar  bidrar 

till att tveksamheten inför de nya kanalerna ökar, i och med att informationen finns där 

oavsett, vilket enligt respondenterna skapar ”ringar på vattnet” bortom respondenternas 

kontroll. 

 
Betydelsen av nätverk och personliga relationers existens tillsammans med resurser i form av 

kompetens inom området har visat sig betydande för huruvida intresseorganisationerna 

använder sig av sociala medier som kommunikationskanal, dock visar resultaten från 

användandet av sociala medier i organisationernas kampanjarbete att verktygen tillsammans 

med traditionella medier är mer än en dagslända och som med alla nyheter så tar det tid att 

sätta sig in och bli bekväm med användandet.  
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1. Inledning 
 

”Bara de som har röster tillräckligt starka för att höras kan ha en realistisk möjlighet att 
märkas”  

Anders Frankel 2007 

 

 

1.2 Problembakgrund 

Samhället är i ständig förändring och idag flödar informationen snabbare än förr. Tekniken 

har utvecklats, vi har gått från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle. Internet har 

kommit att bli en del av vår vardag. Vi använder det för att kommunicera med vänner, familj 

och för att shoppa, söka information med mera. En undersökning gjord av WII (World 

Internet Institute) visar att 2008 har 86 % av befolkningen i Sverige över 18 år tillgång till 

dator i hemmet och 81 % har tillgång till Internet (Findahl, 2008; 12). 

 

Idag finns mängder av kanaler att använda för att nå ut med sitt budskap till taktiskt utvalda 

målgrupper. Teknikens utveckling föder ständigt nya kanaler som kan användas som 

strategiska kommunikationsverktyg. För att hänga med i den explosionsartade utvecklingen 

måste man hålla sig ajour med den nya tekniken och följa med i förändringarna som sker 

(Public Relations Review, 2007, nr 33, 92f, 94f).  

 

På senare tid har sociala medier kommit att utgöra ett verktyg för ekonomiskt svaga 

organisationer att göra sina röster hörda och för att nå ut med sitt budskap. Kommunikationen 

mellan människor är inte något nytt, det är verktygen som är nya och organisationerna måste 

lära sig hantera dessa. När det är många som vill synas och höras, bör marknadsföringen vara 

så pass attraktiv att den attraherar din målgrupp att frivilligt ta del av ditt budskap, 

marknadsföringen måste bli en produkt i sig (Frankel, 2007; 14). I och med att Internet har 

blivit en del av människors vardag bör det vara en självklar plats för företag och 

organisationer att synas och interagera med allmänheten. Sociala medier är ett relativt nytt 

begrepp där Communitys, bloggar och forum innefattas. Där kan likasinnade samlas och de 

fungerar också som plattform för intresse- och påverkansgrupper att värva medlemmar och 

kommunicera med intressenter. 
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Men att sätta sig in den nya tekniken är både tidskrävande och förutsätter att personalen är 

utbildad och intresserad av just sociala medier. Är de sociala medierna resurssvaga gruppers 

ideala verktyg för att höras och få intressenter att interagera och slutligen agera? 
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1.3 Syfte 

På vilket sätt beskriver utvalda intresseorganisationer att man arbetar med  sociala medier som 

strategiskt verktyg för att aktivera och påverka publics? 

 
 

1.4 Frågeställning 

• Hur ser de utvalda intresseorganisationerna på strategisk kommunikation via eller med 

hjälp av sociala medier? 

• Vilken roll beskriver utvalda intresseorganisationer att sociala medier spelar för den 

egna organisationens strategiska kommunikationsarbete gentemot intressenter, idag 

och i framtiden? 

• Hur ser organisationernas strategiska kommunikationsarbete ut på de olika forumen 

(YouTube, MySpace och Facebook)? 

 

 
 
 
 

 



 10

2. Metodval  

Till en början diskuterade vi vilken metod vi skulle använda oss utav. Vi vägde för och 

nackdelar med både kvantitativ och kvalitativ metod mot varandra. Vi kom fram till att den 

kvalitativa metoden skulle passa vår studie bäst, eftersom vi inte avser att generalisera utan få 

fram mer subjektiva svar om respondenternas vardag och deras erfarenheter, vilket en 

kvantitativ studie inte tillåter. Resultatet presenteras med citat och referat. Då det finns relativt 

lite forskning om sociala medier som strategiskt kommunikativt verktyg, har vi valt en 

kvalitativ metod, då denna, som vi nämnt tidigare syftar till att ge större inblick i det vi ämnar 

undersöka. Sociala medier är ett relativ nytt begrepp. Därför kan det vara svårt att veta vad 

man menar när man pratar om sociala medier. Vi tror att många använder sig av sociala 

medier i sitt vardagliga arbete utan att riktigt vara medvetna om det. Några av de större 

sociala medierna idag är Facebook, MySpace och YouTube. Sociala medier är inte som 

många tror ett nytt verktyg utan snarare nya kanaler där man snabbare kan använda sig att 

befintliga verktyg som funnits med i de mer traditionella medierna. 

 

 

2.1 Samtalsintervju 

Genom samtalsintervjuer ämnar vi få större inblick i respondenternas vardag (Esaiasson, 

Wängnerud, 2004; 280f).  

 

Vi har valt ett semistrukturerat upplägg av intervjuerna. Det tillåter oss att ställa följdfrågor 

och vi är inte bundna till intervjumanualen utan kan få djupare insikt till följd av de eventuella 

följdfrågor som kan tänkas dyka upp i samband med att intervjun genomförs. Detta medför att 

vi kan vid oklarheter förtydligandegöra vilket ökar studiens reliabilitet. Metoden fungerar bra 

då vi är ute efter mer individuella och personliga svar. Vi kommer även att skicka 

intervjufrågorna till respondenterna innan intervjun så att de kan förbereda sig inför intervjun 

och få ett ökat förtroende och känna sig mer bekväma inför intervjun. 

 

Vi har använt oss utav ett strategiskt urval, vilket innebär att vi väljer intervjupersoner som vi 

anser vara representativa för undersökningen (Esaiasson, Wängnerud, 2004; 286). 

 

Det finns dock nackdelar med de kvalitativa metoder som vi valt. Intervju som metod är 

tidskrävande och kostsamt och det kan vara svårt att uppnå hög reliabilitet (Esaiasson m.fl. 



 11

2005: 263). Man ska också vara uppmärksam på och medveten om att det är respondenternas 

subjektiva tolkningar som är avgörande när man sammanställer och analyserar materialet och 

att det kan vara svårt att inte läsa in för mycket i materialet eller svaren som har att göra med 

vår egen förförståelse inför ämnet. Då vi är medvetna om att det kan vara svårt att bevara 

objektiviteten har vi uppmärksammat ett problem och kan därmed undvika eventuella 

reliabilitetsproblem (Esaiasson, Wängnerud, 2004; 286). 

 

Svaren som ges av respondenterna är deras subjektiva tolkningar om deras vardag och 

därmed är svaren inte mätbara på samma sätt som vid en kvantitativ undersökning. Vi tycker 

dock att fördelarna med den kvalitativa metoden väger upp nackdelarna och uppfyller vårt 

syfte bäst. Missförstånd under intervjun kan till exempel korrigeras med följdfrågor. Vi är 

dock medvetna om att våra egna subjektiva tolkningar lätt kan komma att synas i materialet 

och är därför noggranna med att vara så objektiva som vi möjligen kan och att vara noga med 

att dokumentera intervjuerna noggrant. 

 

 

2.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Vi har valt att komplettera vår undersökning med att göra en kvalitativ innehållsanalys. Vi 

kommer att titta på de sociala medier som är ”störst” just nu samt de sociala medier som 

respondenterna använder sig av. Det vi vill åstadkomma genom detta är att se hur väl 

verkligheten stämmer överens med respondenternas svar. Vi använder innehållsanalysen för 

att det ger oss möjlighet att exemplifiera och jämföra vad respondenterna anser och hur 

verkligheten ser ut. Med andra ord ska vi se om vi anser att det de säger motsvarar vad de i 

praktiken gör (Eneroth, 2005; 81). Vi vill jämföra hur väl de syns i de olika sociala medier 

som de säger sig använda sig av. På så sätt kan vi se hur deras framtoning ser ut på sidorna 

och vad skiljer de olika organisationerna åt. Men också se om de har något gemensamt sätt att 

uttrycka sig på i bild eller text.  

 

En kvalitativ innehållsanalys går ner på djupet och gör det möjligt att beskriva hur något 

ligger till (Eneroth, 2005; 82). Kvalitativ innehållsanalys använder man för att djupare kunna 

analysera något och för att kunna besvara en viss typ av frågor som inte är generaliserbara 

eftersom kvalitativa metoder är subjektiva tolkningar av verkligheten (Teorell, Svensson, 

2007; 267).  
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Den här typen av undersökning är bra om man till exempel vill ta reda på vem som säger vad 

och i vilket sammanhang (Esaiasson, 2003; 234). De frågor vi ställer till texterna är grunden 

(byggstenarna) i de analysredskap man använder. Analysverktyget i sin tur används för att 

besvara den frågeformulering som undersökningen bygger på (Esaiasson, 2003; 238f). Därför 

är det viktigt att man preciserar frågorna så att de är relevanta för undersökningen (att vi 

undersöker det vi påstår att vi undersöker) (Esaiasson, 2003; 239).   

 

 

2.3 Analysredskap 

Det finns två olika sätt att förhålla sig till det material man ska analysera. Förhandsdefinierat 

förhållningssätt och öppet förhållningssätt. Det förstnämnda förhållningssättet innebär att man 

förbestämmer vilka svar man letar efter, detta medför att man måste göra en analys i ett tidigt 

stadium i undersökningen (Esaiasson, 2003; 240). Man måste tänka på att formulera relevanta 

kategorier som kan leda till resultat med djup och som är intresseväckande i förhållande till 

den fråga vi vill ha svar på (Esaiasson, 2003; 240). 

Öppet förhållningssätt innebär att svaren på frågorna avgörs av vad man hittar i materialet. 

Använder man sig av det öppna förhållningssättet är det viktigt att man är fokuserad på vad 

det är man letar efter så att man hittar svar på det man i problemformuleringen söker. Det 

finns annars en risk för att man avviker från det man ska undersöka och istället undersöker 

något man finner intressant i innehållet men som inte är relevant. Risken med detta 

förhållningssätt är att man fokuserar för mycket på texten och vad som finns där att man 

riskerar att missa vad som saknas och vad som inte finns där. Det är viktigt att man inte blir 

för beroende av texten man analyserar utan det är undersökaren som ska säga något med hjälp 

av texten och inte tvärtom (Esaiasson, 2003; 241).  

 

 

2.4 Urval 

Vi har valt intresseorganisationer såsom Amnesty, BRIS, Greenpeace, Rädda Barnen, Röda 

Korset och Unicef för att vi då får svar som är representativa för både organisationer med en 

yngre målgrupp och de med en äldre målgrupp. Tyvärr hade inte Rädda Barnen och BRIS 

möjlighet att ställa upp på en intervju på grund av tidsbrist.  
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2.5 Bortfall 

Vi försökte även få en intervju med Rädda Barnen men de hade svårt att få tiden att räcka till, 

och kunde därmed inte ställa upp. Även BRIS fullspäckade schema gjorde det tillslut omöjligt 

att få till en intervju. 

. 
 

2.6 Metodproblem 

Då intervjuerna blev spridda över tid hade vi inte möjlighet av ekonomiska, tids och 

geografiska skäl möjlighet att utför alla intervjuer med oss båda närvarande. Vilket givetvis 

hade varit önskvärt, vi har dock kompenserat detta genom att vi alltid tagit del av 

anteckningar och lyssnat av intervjuerna innan dessa har transkriberats och analyserats av oss 

båda. 

 

Ett annat problem som vi stötte på var att det var väldigt tidskrävande då alla organisationer 

är väldigt upptagna vilket gör att intervjuerna blev utspridda över tid. Att det dessutom var 

månaderna innan jul då organisationerna har som mest att göra, hjälpte föga. Som en följd av 

detta blev intervjuerna uppskjutna och vi fick två bortfall, vilket gör att vår studie kan tyckas 

vara tunn med endast fyra respondenter. Detta är vi medvetna om och har då för att 

kompensera detta har vi även gjort innehållsanalyser av strategiskt utvalda forum, allt för att 

ge studien mer styrka. Andra metodproblem som vi upptäckte längs med resans gång var att 

minsta lilla ljud utöver våra röster fångas upp vid inspelningarna vilket vi lärde oss efter den 

första intervjun och kunde därmed undvika eventuella problem som detta kan medföra genom 

att be om lokaler där vi inte blev störda. 

 
 

2.7 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att man undersöker det man säger att man undersöker, detta har vi 

tillgodosett genom att vi baserat våra intervjufrågor på vår undersökning och vår 

undersökning baseras på relevant teori och problemområde (Esaiasson, 2003; 154f). 

 

Med reliabilitet menas mätningarna är genomförda korrekt, det vill säga att slumpfaktorer 

utgallrats och att undersökningen är replikerbar, det vill säga att den annan forskare kan göra 

undersökningen med samma metod och komma fram till samma resultat (Esaiasson, 2003; 
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152). I vårt fall är detta dock svårt eftersom det är respondenternas subjektiva tolkningar och 

erfarenheter från deras egen vardag, vilket inte kan sägas vara mätbart på samma sätt som 

kvantitativa måttenheter som kan presenteras i tabell och diagramform. Dessutom kan även 

erfarenheterna och tolkningarna kan förändras över tid. Vi har däremot noggrant 

dokumenterat vilka vi intervjuat, använt oss av en intervjumanual som skulle vara lätt att 

replikera och vi har transkriberat intervjuerna noggrant. Dessutom har vi varit närvarande 

bägge två då intervjuerna transkriberats och analyserats vilket kan hjälpa till att hålla 

objektiviteten. 

 

 

2.8 Tillvägagångssätt 

Vi genomförde intervjuerna på respondenternas arbetsplatser i Stockholm. Vår egen kunskap 

och erfarenhet kring intresseorganisationer i Sverige låg till grund för urvalet av 

respondenterna, men grundligare research om de utvalda organisationerna genomfördes, samt 

även om de befattningar som respondenterna innehar och kring organisationernas arbete i sin 

helhet genomfördes. Vi arbetade fram intervjumanualer som vi förhöll oss till under 

intervjuerna. Dessa arbetades fram med hjälp av de teorier som vi funnit intressanta för vår 

undersökning. Alla respondenter kontaktades via e-mail och telefon, första kontakten togs via 

telefon och andra kontakten via e-mail, då vi även skickade ut vår intervjumanual så att 

respondenterna skulle ha tid att sätta sig in i våra frågor innan intervju tillfället. Detta för att 

vi skulle kunna få så utförliga och fullständiga svar som möjligt. Dessutom gör det att 

respondenterna känner sig bekvämare i situationen om de får lite överblick innan vad det är vi 

vill prata om.  Intervjuerna bandades med hjälp av mp3 spelare, för säkerhets skull och för att 

undvika eventuella metodproblem som en misslyckad inspelning skulle kunna medföra 

använda vi oss utav dubbla uppsättningar mp3 spelare. Under intervjuerna förde den ena utav 

oss samtalet, medan den andra antecknade för att kunna ställa följdfrågor. Intervjuerna har 

sedan transkriberats i sin helhet för att vi sedan skall kunna arbeta igenom materialet 

grundligt och på så vis försäkra oss om att vi inte missat viktigt information (Esaiasson, 2003; 

151ff) 



 15

3. Teori 

 

 

3.1 Orsaker till varför människor kommunicerar som de gör 

Problem recognition, Constraint recognition och level of envolvement är de tre orsakerna 

(variablerna) till att människor kommunicerar på det sätt som de gör och påvisar 

sannolikheten att kunskap och attityder påverkas av kommunikation enligt Grunig. 

Människans kognitiva schema påverkar hur vi agerar och kommunicerar om en fråga eller 

problem. Man kan endast åstadkomma kortsiktig ändring i beteende genom att använda 

kommunikation för att påverka det kognitiva schemat (1992; 135, 175).  

 

Problem recognition eller problem igenkännande är ett koncept som Dewey definierade först 

men som Grunig lånat till sin orsaksteori. Denna nivå innebär att man upptäcker att något 

saknas i en situation. Han menar på att människan söker information och tänker när de 

upptäcker eller känner igen något som är ovisst eller problematiskt i en situation. Problem i 

sig kan upptäckas eller uppstå på grund av nyfikenhet eller brist på tidigare kunskap eller 

utomstående faktorer som omgivningen, sociala faktorer eller andra situationer (Grunig, 1992; 

135) 

 

Constraint recognition behandlar hur avskräckande kommunikation fungerar. Människor har 

en tendens att inte kommunicera om problem som de anser att de inte kan göra något, eller lite 

åt eller helt enkelt inte tror att deras egen åsikt har någon verkan på.   

 

Level of involvement är det tredje begreppet som Grunig tar upp och syftar till hur aktiv en 

människa är i en viss fråga eller problem. Det varierar från person till person hur mycket de 

engagerar sig i en fråga beroende på om de är aktiva eller passiva inför problemet (Grunig, 

1992; 136). Det är lättare att få människor att engagera sig om de uppfattar involveringsnivån 

som låg eftersom det då känns som relativt oviktiga och prestigelösa beslut att ta. Uppfattar 

människor däremot involveringsnivån som hög riskerar beslutstagandet att utebli då de 

uppfattar besluten som betydelsefulla och svåra att fatta (Larsson, 1997; 148). 
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3.2 publics 

För att publics ska uppstå måste en grupp människor uppmärksamma ett gemensamt problem. 

Människor som inte uppmärksammar några problem kallas för non-public. Om de däremot 

går samman och gör någonting för att påverka problemet kallas de för publics (Grunig, 1992; 

170). publics är den skara åhörare som är viktiga för organisationen, det kan vara nuvarande 

och potentiella kunder, anställda, styrelse, politiker, media, regering, opinionsbildare mm. 

Med andra ord alla som har något intresse i organisationen är publics i någon form. publics 

uppstår när människor upptäcker ett problem, de formar grupper med människor som har 

samma åsikt i ett försök att göra något åt problemet (Grunig, 1992; 170). De kan motarbeta 

eller arbeta för organisationers intressen beroende på vilken åsikt de har. Grunigs situations 

teori delar in publics i fyra grupper: non-public, latenta publics, aware publics och active 

publics. Non publics är de som inte alls känner till, märker av eller påverkas av ett problem 

(Dozier, Grunig, Grunig, 1995; 31). Latenta publics kan känna till ett problem men kan inte 

upptäcka vad själva problemet beror på. Därför gör det ingenting för att försöka påverka 

problemet. Aware publics däremot både känner till att det finns problem samt upptäcker dem, 

men ändå gör de ingenting för att påverka problemet. De som även agerar för att påverka ett 

problem kallas för active publics. De är engagerade och söker rätt på information på egen 

hand och ser med kritiska ögon på den information de får från organisationer (Grunig, 1992; 

170f, Dozier, Grunig, Grunig, 1995; 31). 

 

Organisationer arbetar för att påverka publics genom att kommunicera med dem eller ge dem 

information. De latenta och aktiva publics är de som är svårast att nå och påverka, och därför 

gör organisationer ibland misstaget att strunta i dessa grupper. De latenta anses än svårare att 

nå eftersom de ännu inte har upptäckt problemet och därför inte är mottaglig för information 

om det problem de ännu inte känner till. Man söker inte information om ett problem om man 

inte är medveten om att det finns. De aktiva å andra sidan är svåra att påverka just för att de 

aktivt söker reda på sin information på egen hand och sällan låter sig påverkas (Grunig, 1992; 

137, 171). Organisationer siktar därför ofta in sig på dem som man kallar aware publics, de 

som känner till ett problem men ännu inte börjat gruppera sig och engagera sig för att påverka 

(Grunig, 1992; 171). 
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3.3 Påverkansgrupper  

Påverkansgrupper organiserar sig och siktar in sig på företag, organisationer, makthavare och 

politiker för att påverka olika beslut i rätt riktning utifrån påverkansgruppens intressen. En 

påverkansgrupp eller aktivistgrupp är exempelvis en grupp bestående av en eller fler individer 

som organiserar sig för att påverka andra individer, organisationer, företag, politiker och/eller 

makthavare. Påverkansgruppens mål kan vara politiska, sociala, eller ekonomiska (Grunig, 

1992; 504). Det finns olika definitioner beroende på hur aktiv gruppen är, det finns grupper 

som enbart skapas på grund av ett ställningstagande i en specifik sakfråga som beror på 

gruppens moraliska värderingar. Sedan finns det större påverkansgrupper som främjar frågor 

som rör en större del av befolkningen som exempelvis arbetsvillkor. Dessa grupper har oftast 

lättare att komma till tals i medierna. Dessutom lockar den här typen av grupper till sig 

personer med stark image som talar för deras sak och på så vis bidrar till att sakfrågan tas upp 

i medierna (Tench, Yeomans, 2006; 564). Sedan finns det grupper som bildas för ett för 

tillfället hett ämne, dessa grupper avvecklas och försvinner dock när debatten nått sin kulmen 

och för många grupper är detta målet, att kunna avvecklas för att problemet som de 

identifierat är löst. Vidare finns det påverkansgrupper som är intressenter till en hel 

organisation och som vill påverka organisationen eller företagets policys (Tench, Yeomans, 

2006; 562). 

 

 

3.4 Påverkansmodeller 

Det är viktigt att man formulerar sig så att man påverkar allmänheten så att de agerar, Kotler 

tar upp AIDA modellen som sammanfattar vad man vill åstadkomma med sina meddelanden. 

AIDA står för Attention (uppmärksamhet), Intrest (intresse), Desire (önskan), Action 

(handling) (Kotler, Armstrong, 1996; 434). I efterhand har det tillkommit en till punkt 

nämligen Satisfaction (tillfredställelse) (Larsson, 1997; 145).  

 

Det gäller för företag och organisationer att i första steget fånga intressenters uppmärksamhet 

för exempelvis sin sakfråga, när man väl fått publikens uppmärksamhet gäller det att hålla 

kvar dem genom att fånga deras intresse på olika sätt för sakfrågan. Företag och 

organisationer måste få publiken att tycka att frågan är tillräckligt intressant för att det ska 

skapa en önskan att vara delaktig. Det yttersta målet för företag och organisationer är att det 

ska generera i att publiken ska bli så engagerad att den agerar på det sätt som företaget och 
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organisationen önskar (Kotler, 1999; 157). Enligt Larsson känner publiken tillfredställelse när 

de gått igenom alla föreliggande stegen och nått till agerandet. Tillfredställelsen blir 

publikens belöning för sitt engagemang (Larsson, 1997; 145f)  

 
 

3.5 Olika sätt att nå ut till publics 

Enligt Grunig finns det två typer av kommunikationsmodeller, nämligen envägs 

kommunikation och tvåvägskommunikation. Han anser att envägskommunikation alltid är 

asymmetrisk eftersom sändaren bara är intresserad av att få ut sitt meddelande och inte 

intresserar sig av vad mottagaren tycker. Tvåvägs kommunikation anses däremot kunna vara 

både asymmetrisk och symmetrisk. Grunig har arbetat fram fyra olika PR-modeller. 

Publicitetsmodellen är den första som grundar sig på hur man riktar kommunikationen, i det 

här fallet envägs kommunikation. Modellen byggdes så småningom ut och kompletterades 

med informationsmodellen, asymmetrisk tvåvägskommunikationsmodellen samt den 

symmetriska tvåvägs kommunikationsmodellen. De två förstnämnda hör till kategorin envägs 

kommunikation medan de två sistnämnda grundar sig på tvåvägs kommunikation (Dozier, 

Grunig & Grunig, 1995; 13). 

 

Det finns flera sätt att kommunicera till den publik man vill nå. Envägs asymmetrisk modell 

fungerar som ex utskick via e-mail eller post, kommunikationen sker endast från 

organisationen till publics där mottagarna inte har någon möjlighet att ge någon respons 

(Grunig, 1992; 18). Tvåvägs asymmetrisk modell går ut på att organisationen utvecklar 

meddelanden som tilltalar publics för att övertala dem att göra som organisationen vill. 

Organisationen har inte för avsikt att bemöta den eventuella kritik de kan få då de inte vill 

ändra sig själva utan bara utomstående. Tvåvägs symmetrisk modell å andra sidan fungerar på 

så sätt att organisationen försöker bygga förtroende och förståelse hos publics via dialog där 

båda parter har möjlighet att påverka samt ändra åsikt (Grunig, 1992; 18, 39). Den sistnämnda 

är den som är att föredra men ses ofta som en utopi. Man brukar istället prata om att det man 

använder sig av är den så kallade mixed-motive modellen, den är en kombination av den 

asymmetriska och den symmetriska tvåvägs modellen med en liten övervikt på den sistnämnda 

modellen. Det innebär att man försöker förstå problemet både från sin egen synvinkel och från 

den andra partens synvinkel. Båda parter vill nå ut med sin syn samtidigt som de vill komma 

fram till en bra lösning (inte bara diskutera fram och tillbaka). Det man vill uppnå är en så 
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kallad win-win situation där båda parter känner sig upprymda och tillfreds (Grunig, 1992; 

311, Dozier, Grunig, Grunig, 1995; 48f).  

 

 

3.6 Kommunikationseffekter    

Genom att ha god kommunikation och kommunicera ut sitt budskap till allmänheten på rätt 

sätt kan man få omedelbara effekter vad det gäller att påverka kunskap, attityder och 

beteende. Genom att utforma effektiva budskap kan man påverka människors kunskap genom 

vilket man kan påverka attityder som i förlängningen, om man har god kommunikation kan 

påverka människors beteende (Grunig; 1992, 163f). Grunig talar om det som en dominoeffekt, 

det vill säga steg ett måste fungera för att man ska ha möjlighet att påverka efterföljande steg i 

kommunikationsprocessen. Fungerar inte steg ett stannar kommunikationen av meddelandet 

av, detsamma gäller om något annat steg i processen inte fungerar, då stannar 

kommunikationen vid det steget (Grunig, 2002; 163f).  

 

 

 

3.7 Kommunikationens omedelbara effekt  

Grunig och Hunt beskriver kommunikationens effekt på public relations program som en 

dominoeffekt. Genom att utforma ett meddelande som skickas ut till ”the target publics” som 

då får kännedom och då uppnår meddelandet den såkallade kännedomsnivån. Detta i sin tur 

skapar en förändring i attityd eller åsikt hos mottagaren som leder till att denne ändrar sitt 

beteende (Grunig, 1992; 188). Det uppstår en såkallad kedjereaktion. Men det finns 

tveksamheter i teorin och flera forskningar inom området menar att modellen inte fungerar. 

Man talar till exempel om att om ”dominobrickorna” står för långt ifrån varandra och 

nästföljande inte välter för att föregående inte når fram stannar dominoeffekten av. Dessutom 

kan någon av effekterna utebli vilket också leder till att dominoeffekten avstannar (Grunig, 

1992; 164, 189). 
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3.8 Feedback  

Fördelen vid tvåvägskommunikation är att man får feedback på det man säger och gör. 

Dessutom får man ett kvitto på att man nått ut och om mottagarna har förstått meddelandet 

korrekt eller ej (Grunig, 1992; 339). Man får respons på vad allmänheten tycker om 

handlandet. Absolut bäst feedback får man genom vid kommunikation ansikte mot ansikte, då 

man inte bara får feedback genom det mottagaren säger utan även deras minspel och 

kroppsspråk. Genom att man får feedback får man möjlighet att ändra, förklara eller nyansera 

det man vill ha sagt för att bemöta negativ och även positiv kritik från dem man riktat 

meddelandet till. När man kommunicerar och de man kommunicerar med har möjlighet att ge 

feedback känner de sig mer delaktiga i diskussionen vilket ger positiva effekter såsom att de 

engagerar sig mer än vid envägskommunikation som inte ger någon möjlighet till att ge 

feedback (Fiske, 2001; 37f).  

 

 

3.9 Störningar vid kommunikation 

Vid kommunikation kan olika typer att störningar uppstå. Det vanligaste är att det uppstår 

såkallat ”brus”. Det man kallar brus i sammanhanget är t.ex. om en Internet anslutning inte 

fungerar korrekt, dålig mottagning vid telefonsamtal och så vidare (Dahlkwist, 2007; 11). Ett 

annat hinder som kan finnas vid kommunikation är att en såkallad gatekeeper eller grindvakt 

som vi brukar kalla det på svenska står i vägen för kommunikationen. En grindvakt kan t.ex. 

vara en journalist som väljer vad den vill skriva om (Kotler, 1996: 177). Grindvakter är inget 

som är något problem vid sociala medier eftersom alla har möjlighet att uttrycka sin åsikt i 

vilket ämne man än vill utan någon som hindrar. 

 

 

3.10 Uses and gratification 

Lasswells teori om uses and gratification går ut på att man ser publiken som en aktiv 

deltagare. Publiken väljer själv vilka medier de hämtar information från och vilken 

information i dessa medier de väljer att ta del av för att tillgodose sina behov. De väljer med 

andra ord att ta in information som de har någon nytta, fördel av och som de får ut någonting 

utav. Information som de inte ser att de har någon nytta av sorterar de bort (Katz mfl. 1973; 

510). Användarteorin som den även kallas menar att det är mottagaren som analyserar 
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meddelandet och bestämmer dess betydelse, sändarens avsikt är alltså inte väsentlig (Fiske, 

2001; 199f). 

   

 

3.11 Relation mellan sändare och mottagare  

Newcomb menar att sändare och mottagare samt deras sociala omgivning, eller något i deras 

sociala omgivning är beroende utav varandra. Ändrar någon av dessa faktorer på sig ändras de 

övrigas relationer till varandra också. Sändare och mottagare behöver inte vara personer utan 

kan vara organisationer eller företag. Den sociala omgivningen som dessa ska förhålla sig till 

behöver inte heller vara en fysisk person utan kan vara en fråga som utrikespolitiken eller ett 

annat företag eller organisation. Om sändare och mottagare står närmare varandra är det 

viktigt att de har liknande uppfattning och åsikt om den sociala omgivningen, annars kommer 

de känna sig tvingade att diskutera tills dess deras åsikter blir något så när lika för att kunna 

fungera så bra som möjligt ihop (Fiske, 2001; 49f). 

 

 

3.12 Values and Lifestyles 

Människor som lever i samma miljö, har samma sociala klass och arbete kan ha varierande 

livsstil, dessa egenskaper spelar alltså relativt liten roll när det gäller livsstil. Däremot kan 

man se ett mönster i människors så kallad AIO (activities, intrests and opinion). Activities 

innebär val av bland annat fritidsintresse, shopping, sport och nöjen, intrests innefattar mat, 

mode och familj och opinions innefattar deras åsikter i sociala frågor, om sig själva, produkter 

med mera. Livsstil innefattar med andra ord människors handlingsmönster och interagerande 

med omvärlden.  

 

VALS (values and lifestyles) är en modell som man använder för att dela in människor utefter 

deras sätt att spendera sin tid och sina pengar. VALS delas in i två dimensioner, nämligen 

Primary motivation, där man delar in människor i ytterligare tre kategorier: ideals, 

achievements och self-expressions.  

 

Den andra dimensionen är resourses som står för människors tillgångar vad gäller inkomst, 

utbildning, självförtroende, social ställning med mera. Människor som har god inkomst, hög 
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utbildning och så vidare tillhör de med många tillgångar och de som är låginkomsttagare med 

låg utbildning klassas till de som har få tillgångar.  

 

Den första dimensionen Primary motivation, som tidigare förklarats, delas in i tre kategorier 

som förklarar hur människor kan kategoriseras utefter vad som motiverar dem. Kategorin 

ideals innefattar kunskap och principer/grundregler. Andra kategorin achievements innefattar 

dem som söker efter produkter och tjänster som utstrålar framgång och visar upp deras 

bedrifter för sina kamrater. Den tredje och sista kategorin self-expressions eller 

självförverkligande innefattar dem som har en önskan, social eller fysisk aktivitet eller söker 

mångfald och risk.  

 

Dessa tre kategorier i sin tur är indelade (klassificerade) i många, respektive få tillgångar. 

Dessa klassificeringar grundar sig på om personerna är hög- eller låginkomsttagare, vilken 

utbildning de har, deras hälsa, självförtroende, energi och andra faktorer. Utöver dessa 

klassificeringar finns det två andra grupper, nämligen innovatörer och överlevare. De som har 

så många tillgångar att de visar på egenskaper som faller in under alla tre grundläggande 

”motivationer” i större eller mindre utsträckning kallas för innovatörer. De som däremot har 

så få tillgångar att de inte passar in i någon av de tre ”motivations” kategorierna kallas för 

överlevare. Överlevarna måste främst arbeta för att möta behov istället för att uppfylla sina 

egna önskemål (Kotler, Armstrong, 1996; 146f).   

 

VALS används för att utkristallisera den målgrupp man vill nå. Man lär sig förstå hur olika 

typer av människor ser på saker och vad de prioriterar (Grunig, 1992; 206). 

Livsstilssegmentering används inte bara för att förstå konsumenters köpbeteende utan kan 

också användas för att förstå hur konsumenter använder Internet, datorer och annan teknik 

(Kotler, Armstrong, 1996; 146f).  
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  Figur: Values & Lifestyles System 
Källa: Larsson, 1997                     

  

 

3.13 Sociala medier 

Sociala medier, ett begrepp som vi definierar som Word of Mouth marketing, viral marketing, 

buzz marketing, olika typer av relationsmarknadsföring genom Internet & mobil- baserade 

kanaler i Communitys och forum. 

 

 

3.14 Relationsmarknadsföring  

Ny media för organisationer, användarna och intressenterna närmare varandra och syftar till 

att skapa lojala kunder genom starka relationer (Dahlen, 2007; 107). 

 

Evert Gummesson definierar Relationsmarknadsföring som ”marknadsföring som sätter 

relationer, nätverk och interaktion i centrum” (2002; 16). Han menar att ett långsiktigt 

samarbete skapar win-win situationer där interaktionen och relationen i sig är det som är 

värdet. Nöjda kunder blir opinionsbildare som i sin tur talar väl om företaget och på så sätt 

fungerar som goda ambassadörer och sprider budskapet vidare. Dessa opinionsbildare kan 

man sedan utnyttja till sin fördel och låta dessa fungera som spridare av nya budskap och 

information. För att detta ska ske måste alla parter i relationen ta ansvar och vara aktiva 

(2002; 29). I takt med att nya medier tar mer plats i samhället dras organisationer och 

intressenter närmare varandra, vilket i sin tur medför till att det blir viktigare och viktigare att 
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skapa en god relation till dessa (Dahlen, 2002: 107). Arbetsprocessen kan beskrivas som 

följande: 

 

• Identifiera potentiella intressenter och kartlägg hur dessa kan nås 

• Differentiera intressenterna efter deras värderingar och behov 

• Interagera med intressenterna, för en dialog 

• Skräddarsy, behandla varje intressent som en individ genom personlig kontakt eller en 

automatiserad process 

• Gör relationen till en kontinuerlig lärande process 

 

 

3.15 Word of Mouth 

Att sprida budskap genom människor som ingår i ett socialt nätverk är ett exempel på Word 

of Mouth marketing. Med det menas att man sprider en nyhet, eller ett budskap genom 

opinionsbildare eller early adopters till en större målgrupp. Att sprida budskap från en 

människa till en annan är grundidén inom Word of Mouth. Wom som begrepp menas 

kommunikationen mellan tvåkonsumenter, alternativt två intressenter som delar 

informationen med och till varandra, som sedan sprids vidare till ytterligare konsumenter och 

intressenter. Begreppen Word of Webb bygger på detsamma, bortsett från att informationen 

genom Word of Webb förmedlas virtuellt, Word of Mouth och Word of Webb, kan då bidra 

när informationen är positiv till att ett företags kundkrets växer (Kotler, 2005; 134f). 

 

 

3.16 Viral marketing 

Internet är ett aktivt medium, bra för att skapa buzz, alltså något som många pratar om 

(Frankel, 2007; 12). Viral marketing är ett effektivt sätt att skapa buzz men också sprida sitt 

budskap genom befintliga kunder som i sin tur vidarebefordrar informationen till sina vänner 

och så vidare. Oftast sker detta genom att vi vidarebefordrar e-mail som vi fått och på så sätt 

sprids informationen snabbt, det kan också ske genom att vi diskuterar e-mailet med 

exempelvis våra kollegor på jobbet. Viral marketing är ett sätt att få så många som möjligt att 

ta del av information som skickas på Internet Spridningen kan exempelvis ske genom att 

klicka vidare på en viss länk, att mottagarna skickar meddelandet vidare, att skapa ett rykte, 

att få många att läsa ett meddelande med hjälp av Internet (Frankel, 2007;98). Studier visar att 
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människor i stor utsträckning pratar med varandra eller lyssnar till någon som utger sig för att 

vara mer insatt i en fråga framför att ta till sig vad de olika medierna förmedlar i vissa frågor. 

Vilket är grundstenen för sociala medier (Gripsrud, 2004: 76). 

 

Att bygga en värdefull kundrelation med hjälp av e-post menar Frankel handlar om att förstå 

vilket innehåll mottagaren värdesätter och att fokusera på att leverera detta (2007; 69). Att 

anpassa sig efter vad mottagaren av e-posten värdesätter. 

 

E-post, chatt och olika typer av forum och nätverkssajter ger tusentals nya kontaktytor som 

används för att utbyta erfarenheter och dela med sig av positiva eller negativa erfarenheter 

konsumenter och intressenter emellan (Frankel; 2007; 99). Tips, rykten och humor sprids på 

detta sätt med en enorm hastighet och når fler mottagare genom att mottagarna använder sitt 

sociala nätverk för att nå ut. Rätt använt kan alltså viral marketing ge tusentals kunder till 

ingen eller mycket låg kostnad (Frankel, 2007; 99). 

 

 

3.17 Buzz Marketing 

Buzz Marketing är ett event, en lansering eller en strategiskt genomförd händelse  där syftet är 

att skapa uppmärksamhet kring en produkt, eller en kampanj för att få människor att prata om 

detta (Frankel, 2007; 99f). 

 

 

3.18 Blogg 

En blogg är en hemsida med en speciell uppbyggnad, där de centrala delarna är de 

kommentarer eller artiklar som bloggens utgivare lagt ut (Frankel, 2007; 110). I slutet av varje 

inlägg finns i de flesta fall en länk där bloggens läsare kan lämna kommentarer och feedback, 

och även läsa andra läsares kommentarer, på detta sätt får sändaren direkt interaktion med 

dess intressenter. Det finns flera typer av bloggar: vlogg som är en videoblogg eller moblogg 

som är en mobilblogg. Det centrala är inläggen och interaktionen sändaren och mottagaren 

emellan (Frankel, 2007; 112). Med bloggen kan förtroende skapas och enligt en undersökning 

gjord i april 2006 finns det nu cirka 32 miljoner bloggar, ett antal som 2006 antogs öka med 

75 000 om dagen, cirka en i sekunden. Genom bloggen kan sändaren dela med sig av sin 

kunskap och sprida sitt budskap (Frankel 2007; 113). Genom bloggen kan sändaren vårda de 
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intressenter och kontakter som redan finns och på så sätt stärka kundrelationen. Bloggen gör 

organisationen och företaget mer personligt, i och med att det är en röst som hörs. Vi 

människor har svårt att ta till oss budskap som inte berör oss direkt, men genom att man via 

bloggen kan personifiera budskapet gör det intressenterna mer mottagliga, steget till handling 

blir i och med att vi berörts kortare (Frankel, 2007; 113ff). 
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4. Empiri 

 

 

4.1 Amnesty 

Amnesty är en internationell organisation som arbetar för mänskliga rätigheter genom att öka 

kunskapen om de mänskliga rättigheterna genom information, utbildning och 

opinionsbildning. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och står fri från 

ekonomiska intressen. 

 

Elisabeth Löfgren, pressekreterare på Amnesty har vi valt att intervjua eftersom det är hon 

som är ansvarig för Amnestys kommunikation i Sverige. 

 

 

4.2 Greenpeace 

Greenpeace är en internationell miljöorganisation som arbetar med olika kampanjer för att 

avveckla kärnkraften, bevara våra hav, bekämpa GMO, arbeta för nedrustning och fred, 

klimatförändringarna mm. Greenpeace arbetar med att demonstrera och göra olika 

aktivistaktioner. Organisationen är beroende av ekonomiskt stöd från samhället för att kunna 

utföra aktioner och bedriva sitt arbete.  

 

Vi har valt att intervjua Iréne Berg som är ansvarig för Greenpeaces webb och arbetar med 

sociala medier på daglig basis.  

 

 

4.3 Röda Korset 

Röda korset är en organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete. Organisationen finns i 

185 olika länder världen över. De strävar efter att lindra och minska mänskligt lidande på alla 

plan, såväl i krigsdrabbade länder, u-länder till barn som far illa i vårt eget land. Röda Korset 

arbetar utan att ta ställning i politiska frågor, de vill alltid stå neutrala i konflikter. Däremot tar 

de alltid ställning för den lilla människans rättigheter. 

 

Röda Korset i Sverige har ca 280 000 medlemmar varav 40 000 är aktiva i Röda Korsets 

arbete. Röda Korset som organisation arbetar med hjälp av frivilliga insatser och ekonomiska 
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bidrag. Röda Korset Sverige arbetar bland annat med att besöka gamla, anordna 

anhörigträffar, häktesbesök, läxläsning för barn som har svårt att få hjälp med det i hemmet, 

första hjälpen, flyktingverksamhet. 

 

Vi har valt att intervjua Gunilla Rehnberg som arbetar som kommunikatör på Röda Korset där 

hon arbetar främst med intern kommunikation på bland annat intranätet och extern 

kommunikation och har därför god insikt i deras arbete men sociala medier.  

 

 

4.4 Unicef  (The united nations children’s fund)  

Unicef är ett fristående FN organ som genom information, utbildning och opinionsbildning 

försöker påverka och samla in pengar för att kunna förändra barns liv. Då organisationen är 

ett fri stående organ från FN så omfattas organisationen inte av FN:s budget utan är helt 

beroende av donationer från frivilliga. 

 

Vi har valt att intervjua Karolina Westerlund, projektledare för insamlingskampanjer via 

webb och sociala medier på grund av hennes kompetens och insikt i Unicefs arbete med 

sociala medier. 

 

 

4.5 Sverige och Internet 

Sverige ligger i täten när det gäller tillgång till Internet. Undersökningen Svenskarna och 

Internet gjord av Olle Findahl (2008) visar att 94 % av invånarna har tillgång till Internet, om 

inte i hemmet så på jobbet eller i annan närhet. Utav dem som har tillgång till Internet är det 

ca 80 % av invånarna räknas som användare 2008. De unga är de som använder Internet 

flitigast, därefter sjunker det med åldern till att endast 16 % av dem som är 75 år eller äldre 

använder Internet (Findahl, 2008; 14f). Användandet skiljer sig inte bara i att åldern spelar in 

hur mycket vi använder Internet, det skiljer sig även mellan låg- och höginkomsttagarna. 

Höginkomsttagare använder Internet i högre utsträckning än de med låg inkomst (Findahl, 

2008; 17). Man kan dock säga att Internet användarna utvecklat sina kunskaper vad gäller 

Internetanvändning utefter sina behov och användarna i Sverige klassas nu som mogna och 

erfarna i alla åldersgrupper (Findahl, 2008; 15). Förutom e-mail, använder den äldre gruppen 

Internet till informationssökning, dessa är positivt inställda till Internet men det är fortfarande 
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de traditionella medierna som är viktigast, medan den yngre gruppen Internetanvändare 

främst använder Internet före andra medier (Findahl, 2008; 18). 

 

 

4.6 Sociala medier 

Undersökningar visar att användandet av såväl bloggar som Communitys har ökat stadigt de 

senaste åren. 2008 är 27 % av befolkningen med i någon Community. Populärast just nu är de 

sociala Communitys som står för 1 300 000 av medlemmarna. Liknande ökning kan man se 

när det gäller bloggar där 5 % har en egen blogg och 26 % läser andras bloggar idag jämfört 

med 3 % respektive 22 % året innan. Något som också framkommer tydligt av 

undersökningen är att det är betydligt större andel som läser andras bloggar än som skriver 

blogg själv (Findahl, 2008; 32f). Majoriteten av Internetanvändarna besöker dagligen 

Communitys där de är medlemmar och webbsidor med så kallat öppet innehåll, där innehållet 

är inskickat av användarna har utvecklats och kommit att bli de mest populära sajterna på 

Internet (Findahl, 2008; 64f). Undersökningen visar vidare att nästan alla har bifogat en fil, 

bild eller videoklipp med e-post. Här skiljer sig inte statistiken åt bland de olika grupperna, 

både äldre och yngre vidarebefordrar och bifogar filer via e-post och detta har varit välkänt 

sedan 90-talet. Vidare visar undersökningen att fem miljoner svenskar gör detta kontinuerligt 

(Findahl, 2008; 34).   

 

Många organisationer använder Communitys för att leta rätt på sina publics och kommunicera 

med dem direkt (Sallot, Porter, 2004; 274f). Studien visar att företag och organisationer börjar 

se fördelen med att använda Internet och framför allt sociala medier, som ett strategiskt 

verktyg. De nya kanalerna inte bara kan användas för att åstadkomma ökad försäljning och 

effektivitet men även som en kanal för att kommunicera med allmänheten (Porter, Sallot, 

2005; 117). 

 

Niall Cook, global chef för kompetensrådet Marketing Technology på Hill & Knowlton 

menar att företagen inom tio år måste acceptera att dess anställda kommunicerar med 

marknaden utom företagets kontroll. De anställda får större makt eftersom de kan styra mer 

över kommunikationen med marknaden och då även styra mer över organisationens rykte. 

Cook tror att sociala medier kommer spela en allt större roll i framtiden. Företagskunder och 

Communitys kommer bara vilja göra affärer med företag som är insatta i kommunikation via 
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sociala medier eftersom de då tar till sig av kommunikationen via sociala medier och på så 

sätt kan förbättra sig (www1).  
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5. Resultat 

 

5.1 Hur ser de utvalda intresseorganisationerna på strategisk kommunikation 

via eller med hjälp av sociala medier? 

 

”Jag tror att Greenpeace som organisation förmodligen var en av de första som var ute på 

webben överhuvudtaget av organisationer, […], och det hänger ju ihop litegrann med hur vi 

har jobbat från allra första början” 

Irène Berg 20081204 

 

Iréne Berg från Greenpeace menar att eftersom sättet de jobbar på, att de ofta befinner sig ute 

på haven eller på helt ökända platser, så jobbar de mycket med bilder och Internet. De sociala 

medierna har gjort det möjligt att förmedla detta direkt till väldigt många. Hon använder ett 

utryck som Rob Hunter grundade redan 1971 ”media mind bomb” som går ut på att du gör 

något som är okänt, känt för allmänheten genom bilder. 

 

”Det går alltså ut på att man helt enkelt, du åker nånstans och bevittnar någonting som inte 

så många människor kan se för att det är mitt ute på havet eller det är på Arktis eller 

Antarktis och du tar en bild eller filmar och skickar ut det så att det blir allmänt känt” 

Irène Berg 20081204 

 

Iréne menar att det har varit Greenpeace sätt att jobba redan från när organisationen 

grundades men att de nya kanalerna nu gör det möjligt att ta det ett steg längre. 

 

”Huvudmålet är pengainsamling men ibland måste man börja med att sprida budskapet, 

skapa uppmärksamhet kring någonting för att pengarna liksom ska komma i steg två. Och då 

kan man se att användandet av olika kanaler har helt olika funktion”. 

Karolina Westerlund 20081209    

 

Karolina Westerlund från Unicef tror att kommunikationen via sociala medier kan vara bra i 

både kampanjsyfte men också som varumärkesbyggande informationsspridning. Huvudmålet 

för Unicef är pengainsamling men ibland måste man börja med att sprida budskapet, skapa 

uppmärksamhet för någonting för att pengarna ska komma i steg två och då fungerar sociala 

medier menar Karolina. Hon berättar om en kampanj som Unicef tillsammans med H&M 
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drev på Facebook, där H&M skänkte en krona till Unicef för varje medlem som la till 

applikationsfunktionen för den speciella kampanjen. Man kan se att användandet av olika 

kanaler har helt olika funktion. Karolina menar att Unicef finns på exempelvis YouTube, där 

de lägger upp filmer men att de egentligen inte kommit längre än så, de gör inget aktivt där 

menar hon. 

 

”Ambitionen är hög men det finns liksom inga resurser eller tydlig strategi,  

men det kommer väl” 

Karolina Westerlund 20081209 

  

Iréne från Greenpeace nämner att sociala medier har funnits som strategiskt verktyg inom 

organisationen genom Greenpeace hemsida ända sedan starten. 

 

”Bloggat har vi egentligen gjort alltså som organisation sen det började alltså, ja det är 

egentligen rätt många år nu. Men här i Sverige har, ja det har tagit lite tid, det har varit lite 

inskolningstid” 

Iréne Berg 20081204 

 

Hon menar att detta verktyg har blommat ut och den positiva effekten belyser hon som stor. 

Till skillnad från deras tidigare rätt tunga akademiska texter så gav exempelvis bloggen en ny 

möjlighet att kommunicera på ett helt annat språk vilket resulterade i att man når en helt 

annan målgrupp  

 

”Där kan vi få in ganska mycket som inte passar in bland pressmeddelanden och 

nyhetsartiklar och annat som vi lägger ut” 

Iréne Berg 20081204 

 

En av de främsta fördelarna med sociala medier anser hon även är att man snabbt kan få ut ny 

information och kan välja helt själva vad de vill lägga ut. 

 

”Vi, vi jobbar ju enbart med, med stöd som vi får från våra gåvogivare. Em, så det är ju 

egentligen för att det inte kostar så himla mycket, skicka iväg en länk till folk. Ehm, sen är det 

ju också en kanal där man, där vi kan prata ocensurerat och oändrat, alltså vi får säga det vi 
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tycker […] utan att det först ska filtreras genom någon journalist, artikel eller vad det nu kan 

vara” 

Iréne Berg 20081204 

 

Hon poängterar dock att det har tagit tid att hitta sin ”stil” i bloggsfären just därför att deras 

texter annars är författade på ett akademiskt språk, och hon ser att antalet besökare ökar 

stadigt. Gunilla håller med och berättar att de försöker implementera det genom sitt Intranät 

först för att exempelvis ordförande Bengt Westerberg som bloggar ska hinna hitta sitt egna 

språk, och feedbacken som kommer från organisationen är en bra hjälp menar hon. 

 

Elisabeth Löfgren från Amnesty menar att tiden och resurserna inte räcker till. Det är inget 

revolutionerande med sociala medier i sig, men det kan ses som ett bra komplement. 

Dessutom har hon nästan bara uteslutande negativa erfarenheter av sociala medier.  

 

”Det finns säkert bra bloggare också, men det är väldigt många som bloggar dåligt om 

Amnesty, och jag har inte tid att bemöta allt, det skulle ta hela min arbetsdag” 

Elisabeth Löfgren 20081201 

 

”Jag får massa förfrågningar att jag ska gå med i Facebook och lägga upp material och 

blogga och såna där saker, men det ryms inte inom min tjänst […]” 

Elisabeth Löfgren 20081201 

 

Respondenterna menar att sociala mediers styrkor är möjligheten till interaktion och 

lättillgängligheten för organisationen att få ut information och få intressenterna att känna att 

de bidrar. De belyser fördelarna vidare och menar att det är kostnadseffektivt och sprider sig 

snabbt till många, de kan rapportera direkt från händelser. Men det är också en resursfråga, 

det krävs ganska mycket administrativa resurser för att hålla igång ett helt forum 

 

”Ambitionen är hög men det finns liksom inga resurser eller tydlig strategi,  

men det kommer väl” 

Karolina Westerlund 20081209 
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Respondenterna menar vidare att som ideell organisation har de inte råd att gå i framkant utan 

menar att om de ser att något ger resultat så kan de tänka sig att hoppa på trenden men annars 

är de för resurssvaga för att laborera och att detta är anledningen till att de avvaktar.  

 

Karolina säger att hon märker att sociala medier är det som växer starkast just nu ur 

marknadsförings synpunkt. Övriga respondenters uttalanden går stick i stäv, de ser en 

efterfrågan från deras medlemmar, de önskar att de hade större möjlighet att interagera med 

sina intressenter men att på grund av brist på resurser finns inte den möjligheten just nu. En av 

respondenterna uttrycker det om sociala medier: ”de bara trillar på en […] det är svårt att 

värja sig” 

 
I dagsläget anser dock respondenterna att de är de traditionella medierna som dominerar och 

är de bästa sätten för organisationen att synas. Men de menar även att de sociala medierna ger 

en möjlighet till att nå en annan målgrupp och att tunga frågor kan paketeras lättare och på det 

viset nå andra målgrupper. Dessutom att det bör ses som ett komplement snarare än att det ena 

ska utesluta det andra.  

 

Iréne har märkt av få negativa effekter av att använda sociala medier som strategiskt verktyg. 

Hon tror att man kan vända de flesta negativa effekterna till någonting positivt, till exempel 

om någon kritiserar något de skriver om eller vill svartmåla dem som organisation via sociala 

medier. Iréne berättar att en av deras mest framgångsrika kampanjer via sociala medier blev 

stor just på grund av att de vände en stark kritik till något positivt. Hon berättar om när de 

förra vintern åkte på en expedition till Antarktis. De hade då märkt upp ett antal valar med 

sändare så att allmänheten kunde följa deras tur via en Google karta. De hade fotoidentifierat 

valarna och gåvogivarna fick chansen att döpa valarna. Det kom in många namnförslag och 

Greenpeace valde ut ett antal namnförslag som gåvogivarna sedan fick rösta på.Ett av 

namnförslagen som de tog med i omröstningen var ”Mr Splashypants”, det tog de med just för 

att de tyckte att det var roligt och det skiljde sig väldigt mycket från mängden då overvägande 

förslag var gulliga och söta namn. Men det fick en oanad vändning.   

 

”På nåt sätt var det nåt sånt här stort forum börjat tro att vi försökte tysta ner ”Mr Splashy 

pants” för att vi tyckte att det var larvigt att döpa en val till ”Mr Splashypants”. Så helt 

plötsligt fick ”Mr Splashypants” ett helt eget liv på nätet, det startades Facebookgrupper å 

jag vet inte hur många och det startades forum och det började tryckas t-shirts där det stod 
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”save Mr Splashypants” och det tog oss ett tag innan vi insåg det här, men vi måste ju också 

börja sälja t-shirtar som det står ”Mr Splashypants” på äh det var liksom.. å det började som 

en sån här, ner med dom här jäkla töntiga Greenpeacarna, dom vill inte döpa en val till ”Mr 

Splashypants” och det var liksom startskottet och sen blev det en ”Splashypants” hysteri 

verkligen, det var jätteroligt. Men det är en sån här, jag vet inte riktigt, jo, men det är ett sånt 

här fall när det börjar som något negativt men det blev vänt till något väldigt bra, för jag tror 

att vi fick mycket folk som började kolla på våran blogg från expeditionen åhe signade upp på 

vårat nyhetsbrev och såna saker […]” 

Iréne Berg 20081204 

 

Övriga respondenter anser att det skapar ringar på vattnet och att det är svårt att kontrollera 

och att ha koll på Internet.  

 

”Vi tar inga statliga bidrag utan vi ska bara finansiera vår egen verksamhet och det gör oss 

ju ganska sårbara. Och då kan vi ju liksom inte lägga ned en massa pengar på 

reklamkampanjer och sånt […] Förr om åren fick vi ofta helt gratis, vi hade till och med PR-

byråer och reklambyråer som jobbade gratis, men konkurrensen är hårdare idag […]” 

Elisabeth Löfgren 20081201 

 

Hon påpekar samtidigt att om inte Amnesty syns och hörs, så finns dom inte. Även om 

samtliga respondenters organisationer använt sig av sociala medier någon gång, så pekar de 

samtliga att det inte riktigt funnits det där strategiska tänket bakom det, men att det börjar 

komma nu. Det har att göra med utvecklingen menar Karolina. Irène håller med, hon menar 

att det nya och intressanta ligger i feedbacken som helt plötsligt är möjlig på bara några 

sekunder. 

 

 

5.2 Analys av: Hur ser de utvalda intresseorganisationerna på strategisk 

kommunikation via eller med hjälp av sociala medier? 

Resultatet visar att respondenterna anser att sociala medier är ett effektivt sätt att nå 

organisationernas intressenter, något som kan knytas till teorin om att många av idag 

använder sig utav Internet och är flitiga besökare av Communitys och bloggar. Detta kan å 

ena sidan tolkas som att det vore en självklarhet för alla organisationer att använda sig av 

dessa kanaler, men resultatet visar att ämnet är mer komplext än så. Respondenterna menar att 
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traditionella medier och kanaler fortfarande är det som fungerar bäst för dem, men teorin om 

sociala medier och undersökningen om Internet och sociala medier, som även behandlar 

blogganvändandet och Communitys, säger det motsatta. Å ena sidan kan det tolkas som att 

respondenterna bildar sin uppfattning på för lite erfarenhet av just sociala medier. Samt att 

organisationernas bristande erfarenheter och brist på resurser har gjort att de fram till idag inte 

har kunnat utbilda och utforska dessa kanaler, något som resultatet också påvisar. Enligt 

undersökningen ”Svenskarna och Internet” är svenskarna mogna och vana användare av 

Internet.  

 

Å andra sidan, det stora problemet som respondenterna säger sig urskilja med sociala medier 

är att det krävs resurser i form av tid för att utbilda personal för att arbeta med det på daglig 

basis. Resultatet visar att respondenterna menar att användandet av sociala medier kommer att 

öka i framtiden, ambitionen finns där men inte resurserna. Dessutom krävs det som med alla 

saker att man är intresserad av det man gör för att tycka att det är roligt och ett bra alternativ. 

Detta skulle å ena sidan kunna tolkas som att respondenterna anser att verktyget inte är 

tillräckligt viktigt för att lägga ned de resurser som krävs, men å andra sidan skulle det kunna 

tolkas utifrån resultatet att respondenterna måste prioritera de verktyg som hitintills gett bra 

resultat och effekt, men att sociala medier i framtiden kan komma att användas mer när 

kanalerna är implementerade och bevisligen ger den effekt som man är ute efter.  

 

En annan orsak till att de lite trevande i sitt arbete med sociala medier är att respondenterna 

känner sig för resurssvaga för att ligga i framkant, men att de gärna hänger på om de märker 

att någonting fungerar bra. Dock visar teorin om sociala medier som bygger på teorin om 

relationsmarknadsföring, att just Word of Mouth marketing är det som fungerar uteslutande 

bäst när människor ska ta ställning till någonting och för att få oss att agera och Word of 

Mouth är ingen nyhet i sig, det är kanalen för där man använder sig av principen som är ny. 

Därför borde detta således vara en metod som organisationerna känner sig trygga i att 

använda. Som en av respondenterna uttryckte det:  

 

En annan nackdel som fler av respondenterna tycker sig urskilja är att de nya kanalerna känns 

okontrollerbara och ger ”ringar på vattnet”. Men här går respondenternas åsikter isär. Varvid 

de å ena sidan menar att det är en alltför okontrollerbar marknad att ge sig in i och att det 

skulle ta upp alldeles för mycket av deras resurser att motverka allt negativt som kommer av 

dessa kanaler. Å andra sidan så menar man att man alltid kan vända någonting negativt till 
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någonting positivt och att det är en chans till att interagera med sina intressenter ocensurerat. 

Precis som teorin om sociala medier och relationsmarknadsföring och teorin om symmetriska 

tvåvägs modellen är feedbacken det centrala och tyngdpunkten således på interaktionen, något 

som respondenterna påpekar att de ser som ett problem. Resultatet kan å ena sidan tolkas som 

att respondenterna missat poängen med chansen för intressenter att kritisera och att kunna ge 

feedback och vad detta i sin tur skulle kunna innebära för organisationerna vilket utifrån 

Grunigs situationsteori skulle vara en möjlighet att nå publics och intressenter och göra dem 

medvetna om en sakfråga eller ett problem. Å andra sidan skulle det också utifrån teorin om 

relationsmarknadsföring, innebära möjligheter för organisationerna att möta intressenter i det 

offentliga rummet och se möjligheterna som dialogen i sig kan medföra när den utnyttjas på 

rätt sätt. Resultatet kan å andra sidan tolkas som att respondenterna är eniga om att sociala 

medier ger möjligheter till direkt interaktion mellan organisationen och dess intressenter 

utifrån Grunigs tvåvägs symmetriska modell. Men de känner att  de inte lärt sig hur de ska 

använda verktyget och därmed känner sig som om de befinner sig på outforskad mark och att 

interaktionen och kanalerna skapar ringar på vattnet. 

 

Genom att organisationerna har möjlighet att tala fritt med ett enklare språk anser de att de 

kommer de runt problematiken som journalister och andra ”grindvakter” som först vill 

censurera ger.  

  

Slutligen är alla respondenterna eniga om att sociala medier och de nya kanalerna bör ses som 

ett komplement snarare än som en uteslutande metod. Empirin visar att det fortfarande finns 

grupper som inte tar del av de sociala medierna. Detta betyder att det skulle uppstå ett glapp 

om man använde sig endast av de nya kanalerna i sin marknadsföring och kommunikation 

vilket också respondenterna belyser.  

 

 

5.3 Resultat: Vilken roll beskriver utvalda intresse organisationer att sociala 

medier spelar för den egna organisationens strategiska kommunikation 

gentemot intressenter i dag och i framtiden?  

”[…] intressenter som vi inte tagit direkt kontakt med, länkar och lägger ut banners på sina 

sidor och diskuterar våra frågor, och det är ju positivt för oss” 

Karolina Westerlund 20081209  
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Karolina menar att intresset och ambitionen finns där men att de ekonomiska och 

administrativa resurserna inte räcker till. Men att det startats forum av frivilliga exempelvis på 

Facebook som de ser positivt på eftersom det dels inte kräver speciellt mycket arbete från 

deras sida och därmed inte kostar några resurser, men också för att det inte är en grupp som vi 

då måste arbeta med att påverka utan de harredan tagit ställning och vill i sin tur påverka 

andra säger Karolina. Elisabeth Löfgren berättar att Amnesty satsar mycket av sitt 

kampanjarbete på sociala medier och där syftet är att människor kan bidra, på ett väldigt 

enkelt sätt, exempelvis via sms. De har även drivit en del kampanjer via Facebook där se 

samarbetat med andra organisationer som slagit väl ut, just kampanjverksamheten är vad som 

lämpar sig bäst för den typen av kanaler menar Elisabeth.  

 

”Man vill ju inte bara ha en påskrift…” 

Elisabeth Löfgren, 20081201 

 

Elisabeth berättar att hon inte tycker att alla budskap passar för alla kanaler, exempelvis 

menar hon att Amnestys frågor är tunga, och de kan inte paketeras enkelt och därför ställer 

hon sig frågande till om sociala medier verkligen är rätt kanaler att använda sig av för 

Amnesty. Hon menar att det handlar om mer än att bara få en påskrift, de vill förändra hur 

människor tycker och tänker, deras attityder till vissa sakfrågor, och det upplever hon inte att 

dessa kanaler har lyckats med.  

 

”Men i Norge och Danmark, framför allt Norge så är det här jättestort, men det är inte 

jättestort i Sverige, vi har försökt och gjort sommarkampanjer med bland annat Lars 

Winnerbäck där det varit massor med ungdomar […] och jag tycker vi gjort kampanjer där 

det borde vara förhållandevis lätt att värva sms aktivister, men det går rätt trögt i Sverige” 

Elisabeth Löfgren, 20081201 

 

Dock har Amnesty använt sig av SMS kampanjer som går ut på att sms ska vidarebefordras 

mellan människor 

 

”Det kan handla om att vi får veta att en person har dömts till döden och nu får vi veta att 

avrättningen är nära eller när någon fängslats att det är tortyr […] det här är ju ett sätt att 

göra en kampanj genom att människor att göra en väldigt enkel insats. Man får först lite 
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information, det får ju bara vara ett visst antal tecken men sen får man då en fråga vill du 

vara med och svarar den då ja så bidrar den med en viss summa” 

 Elisabeth Löfgren 20081201 

 

Karolina instämmer och säger att störst del har skett via insamlingar och kampanjer, och det 

har fungerat bra, men där är det endast en specifik sakfråga eller händelse, exempelvis 

katastrof insamlingar. Då använde man sig utav redan befintliga nätverk och bloggar där man 

sände ut budskapet som sedan spred sig vidare av sig självt. Man använde sig också av vanligt 

e-post utskick som sedan spred sig vidare. Sociala medier fungerar bra som ett första möte för 

att knyta folk till sig. 

 

”Det är lätt hänt att man skickar iväg en massa saker som man sen inte kan ta hand om […] 

det är ju lite som att begå självmord” 

Karolina Westerlund, 20081209 

  

Med det menar hon att det måste finnas resurser att ta hand om det man sätter igång, vilket de 

traditionella kanalerna inte kräver på samma sätt. 

 

Till skillnad från övriga respondenter anser Gunilla Rehnberg från Röda Korset att inte 

mycket utav deras budskap gentemot intressenterna kommuniceras genom sociala medier än 

så länge. Men hon tror däremot att det kommer bli mer och mer framöver eftersom det hela 

tiden växer. Hon anser att vissa budskap passar bättre för dessa kanaler än andra men hon ser 

fortfarande sociala medier endast som ett bra komplement till de traditionella medierna. Att 

kombinera är nog bäst just nu. Det senaste exemplet hämtar hon från julkampanjen. 

”Då använder vi ju våra, våra gängse kanaler då, alltså Rednet är vårt intranät och så 

hemsidan å så har vi då i fått hjälp att få en kampanjsajt och som ska locka och som ska 

liksom fylla det här varumärket då inför julkampanjen. Och sen har vi, skickar vi ju ut 

nyhetsbrev till, till givare och så arbetar vi ju då via våra regionala, vi har 10 regionala 

kontor och sen så, vi har ju också va heter det […] mediasamarbeten med radiokanaler och 

eh även med Aftonbladet och vi arbetar via våra regionala kontor så att dom i sin tur då öh, 

får kontakta lokalpress och lokalradiostationer för att få ut budskapet” 

Gunilla Rehnberg, 20081202 
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Hon tycker dock att det använder de sociala mediekanalerna mer internt för att implementera 

och informera sina frivilliga och anställda som har tillgång till organisationens intranät. 

”Alltså vi har ju blogg på vårt Rednet, där ha vi ju fler som bloggar, alltså dels från vår 

styrelse, vår ordförande bloggar och sen så finns det ju andra då som jobbar ute i landet som 

bloggar. Våra delegater bloggar från olika, när de är ute i olika länder, om sitt arbete” 

Gunilla Rehnberg, 20081202 

 

Hon berättar att ordförande Bengt Westerberg bloggar men att det än så länge bara rör sig om 

internt. Hon förklarar att det tar lite tid att hitta sitt språk, men att det informella språket som 

man kan använda sig av i bloggen skapar samhörighet i organisationen. Hon tror att i 

framtiden när Bengt blivit lite mer varm i kläderna så kommer han att blogga även externt. 

 

Amnesty samarbetade med andra organisationer och drev en kampanj på Facebook, vilket 

Elisabeth Löfgren menar är vad som gett bäst resultat hittills. Hon tror dock inte att forumet 

har sån stor betydelse utan snarare att de samarbetar flera organisationer. Hon liksom övriga 

respondenter tror dock att det kommer att växa sig större i framtiden, 

 

”Facebook och många andra, jag tror att det kommer växa mer och mer, och det gäller att 

hitta kanaler och framför allt personer, jag tror inte att det behöver vara anställda, jag tror 

snarare att det är ganska bra om det är dom aktiva som tycker att det är kul för det första 

men som känner att det här vill dom hålla på med” 

Elisabeth Löfgren, 20081201 

 

Gunilla berättar vidare att de arbetar med tillfälliga kampanjsajter som de sätter upp i 

samband med olika kampanjer som de genomför. Exempelvis ”Årets lucia” kampanjen drevs 

via sociala medier och då sms kampanj, där man kunde rösta på Röda korsets Lucia och 

samtidigt skänka pengar till Röda Korsets kampanj via sms. Dessutom jobbar de en hel del 

med sms marknadsföring i syfte att samla in pengar till organisationens övriga arbete. De har 

dessutom provat på såkallade kedjebrev via sms, men det var lite mer problematiskt eftersom 

alla inte har samma teknik på sina mobiltelefoner vilket gör att meddelandena kan se konstiga 

ut på vissas mobiltelefoner. Gunilla ger även ett bra exempel på när de har integrerat bloggen 

med den övrig marknadskommunikationen. I kampanjen om årets lucia, där de hade en lucia 

kandidat som bloggade, och för varje röst hon fick så gick en viss summa till Röda Korset. 

Hon tror även att eftersom sociala medier är så pass nytt så använder sig nog 
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ungdomsförbundet mer utav dem som kanal eftersom för dem känns det mer naturligt och de 

har en något yngre publik. 

 

Karolina berättar att de har ständigt en diskussion internt om vilka kanaler Unicef ska synas i 

och vad som passar deras ändamål och syfte. Hon menar att trenden ständigt svänger och att 

det gäller att hålla sig ajour.  De har inte använts sig av någon byrå eller konsult expertis, utan 

användandet det har skett naturligt genom organisationens egna befintliga nätverk och som 

sedan kommit att bli ett medialt socialt nätverk som ett resultat av Internet. Folk som är 

intressenter men som inte ingår i organisationens omedelbara nätverk lägger ut länkar och 

diskuterar Unicef i de olika forumen, säger Karolina.  

 

”Har man över 70´000 medlemmar och de flesta använder sig av Internet och just den här 

typen av kanaler så använder de sig säkert utav Internet för att kommunicera om oss. Kan 

man hoppas i alla fall” 

Elisabeth Löfgren, 20081201 

 

 Men hon har också väldigt negativa erfarenheter av att dela med sig av information och 

Amnestys budskap just på Internet, hon berättar om när Amnestys kampanjbudskap plockades 

upp av pedofil.se och de använde sig av Amnestys slogans. Debatten som utbröt kring detta 

har påverkat hennes attityd till just sociala medier och Internet och etablerat nästan en rädsla 

för det enorma drev som finns just på nätet.  

 

Hon, precis som övriga respondenter, påpekar också att trenderna svänger så pass mycket. 

 

”Jag tror att mycket kan bli en fluga och vi vill inte vara en dagslända […]  jag tror att det är 

svårt att upprätthålla intresset så brett under en längre tid” 

Elisabeth Löfgren, 20081201 

 

De sociala medierna skapar ringar på vattnet och det är svårt att veta hur många som bloggar 

och som skriver om Unicef, men som inte är aktivt knutna till organisationen som 

bidragsgivare säger Karolina. De märker av att det finns grupper som inte är organiserade via 

Unicef men som ändå lägger upp banners på deras sidor och länkar till Unicef, något som 

Karolina menar att de har de nya teknikerna att tacka för. Dessa grupper behöver man inte 

jobba aktivt med för att nå, utan dessa har redan tagit ställning och bidrar vilket är positivt för 
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oss. Alla grupper på exempelvis Facebook är frivilliggrupper, Karolina förundras över dess 

genomslagskraft. För ett år sedan sökte hon på Unicef på Facebook och fick fem träffar på 

”Unicef” som sökord. När hon gjorde samma sökning för någon dag sedan fick hon över 600 

träffar och utav dessa är Unicef ansvarig endast för en.  

 

Respondenterna är eniga i att det är ett billigt sätt att nå ut till många människor snabbt. Att 

skicka iväg en länk till någon är bra för oss som är beroende av gåvogivare, det är billigt och 

fördelen med sociala medier är just också att: 

 

”[…] ehm, sen är det ju också en kanal där man , där vi kan prata ocensurerat och oändrat, 

alltså vi får säga det vi tycker […] utan att det först ska filtreras genom någon journalist, 

artikel eller vad det nu kan vara”. 

Iréne Berg, 20081204 

 

Respondenterna belyser att det intressanta är att sociala medier ger dem en möjlighet att 

interagera med sina medlemmar direkt, att få medlemmarna aktiva.  

 

”Det är ett sätt att få ut information och att få med oss folk” 

Iréne Berg, 20081204 

 

Iréne menar vidare att det underlättar att få folk engagerade och för att få människor att hjälpa 

till med olika kampanjer. 

 

”Sociala medier hjälper oss att utkristallisera aktiva intressenter, deras deltagande i sig självt 

bekräftar aktiviteten,[…] de väljer själva om de vill delta och gör ett aktivt val.” 

Karolina Westerlund, 20081209 

 

Iréne anser att i forum som redan existerar är det lätt att nå människor, eftersom nätverken 

redan är befintliga, än att försöka skapa egna nya forum. Detta främst för att man då lätt når ut 

till många i forum som man vet fungerar. Man når effekter som att man når ut till människor 

som normalt inte skulle besöka vår hemsida eller ta del av vår information. En erfarenhet som 

har visat sig genom en rad misslyckade försök att skapa egna forum. Man litar ju mer på 

information som man får från sitt eget kontaktnät än om man får information från en yttre 

källa menar Iréne Berg. 
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”Facebook och MySpace är ju så stora forum och där hoppas vi kunna nå människor som 

inte vanligtvis skulle gå in på våran hemsida”  

Iréne Berg 20081204 

 

Till skillnad från de övriga respondenterna använder sig Greenpeace av spel på sin hemsida 

som kan spelas Online, tanken bakom det är att människor som kanske inte skulle besöka 

hemsidan annars går in bara för att spela spelen. De olika spelen är inbäddade i en mängd 

information om Greenpeace arbete. Besökarna får information i slutet av spelet om en speciell 

sakfråga, alla spel har ett bakomliggande syfte som är kopplat till information om Greenpeace 

eller till någon av deras ständigt pågående kampanjer. Iréne förklarar att organisationens 

förhoppning är att dessa personer i förlängningen ska bli intressenter och aktiva medlemmar. 

 

Gunilla på Röda Korset menar att hon tror starkt på de sociala medierna då hon tror att 

människor tar till sig information mer om det kommer från deras egna sociala nätverk än om 

det kommer från någon organisation eller liknande. 

 

”Det genomsyrar kanske inte hela arbetet jämnt […] det är ju inte strategiskt på det sättet, 

men det kommer det ju att bli för det blir ju väldigt mycket dyrare att annonsera i dagspress 

och så, så vi måste ju hitta andra vägar […]” 

 Gunilla Rehnberg, 20081202 

. 

Gunilla är rädd för att om det blir för tydligt att det är de som är avsändare för till exempel en 

applikation på Facebook tappar människor intresset för det, det får inte bli för centralt 

strategiskt.  

 

I framtiden tror Iréne att Internet och TV kommer att flyta ihop mer och mer och få en allt 

mer betydande roll i framtiden för organisationer och företag när det gäller att försöka nå ut. 

 

”[…] vi har ju aktivister som sitter i skorstenar och bloggar […]”  

Iréne Berg, 20081204 

 

Gunilla Rehnberg på Röda Korset vill till sist poängtera vikten av att inte släppa greppet om 

det som redan fungerar. 
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”De här tanterna med bössorna, dom är, dom står sig i den här konkurrensen 

[…] dom samlar in jättemycket, så jag tror att man ska ta till sig det nya 

 men man ska verkligen värdera det för när det är bra så att säga.”  

Gunilla Rehnberg, 20081202 

 
 

5.4 Analys: Vilken roll beskriver utvalda intresseorganisationer att sociala 

medier spelar för den egna organisationens strategiska kommunikationsarbete 

gentemot intressenter, idag och i framtiden? 

Utifrån Grunigs teori om level of involvement kan man tolka resultatet som att 

respondenterna å ena sidan att belyser att interaktionen som de nya medierna öppnar upp 

möjligheter till. De belyser även att den feedback som är möjlig att få genom de nya kanalerna 

är viktig för deras fortsatta arbete och ett kvitto på att budskapet har tagits emot och att 

nätverken som skapas genom tipsfunktioner och forum bidrar till att de når intressenter som 

de annars inte skulle nå. De ser fördelen med att de kan ha en diskussion med målgruppen, 

vilket visar att budskapet inte bara har tagits emot utan också att målgruppen fått kunskap om 

ämnet för budskapet vilket enligt Grunigs AIDA teori är första steget för att påverka 

målgruppen. Resultatet skulle kunna tolkas som, om det används på rätt sätt, att sociala 

medierna kan generera ett utökande av intressenter för respondenternas verksamhet och en 

ökad kunskap om dessa verksamheters respektive område precis som teorin om 

relationsmarknadsföring belyser. Utifrån teorin om relationsmarknadsföring, visar resultatet 

att intressenter som inte ingår i organisationernas omedelbara nätverk kan nås genom de nya 

kanalerna, vilket respondenterna menar att de märkt av. 

 

Resultatet som respondenterna påvisar stämmer väl överens med forskningen om ”Svenskarna 

och Internet”. 

 

Å andra sidan kan resultatet också tolkas som att samtliga respondenter ser positivt på 

frivilliga personer som startar grupper på exempelvis Facebook men att de själva upplever att 

de har liten möjlighet än så länge att lägga tid på dessa kanaler, Å andra sidan kan det tolkas 

utifrån Grunigs teori om att man endas kan åstadkomma kortsiktiga beteende förändringar 

genom att använda sig av kommunikation och att budskapen inte enbart kan paketeras för att 
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passa just detta format, utan att de traditionella medierna måste finnas med som kanal just 

därför att de olika kanalerna fyller olika syften.  

 

Respondenterna menar att det är ett billigt sätt för dem att nå ut med organisationens budskap 

snabbt till många människor och att resultatet varit bra när kanalarena använts vid 

kampanjarbete. Detta stämmer överrensstämmer med Grunigs teori om information som 

bidragande orsak till kortsiktiga beteende förändringar.  

 

Respondenterna belyser att de sociala medierna underlättar deras arbete att få folk engagerade 

och få folk till att bidra eftersom de litar på varandra. Detta kan å ena sidan tolkas utifrån 

teorin om relationsmarknadsföring som bygger på att människor tenderar att ta till sig 

information lättare och med större tilltro om informationen kommer från någon i deras egna 

sociala nätverk, än om det kommer från någon utomstående aktör något som respondenterna 

är eniga om. 

 

Resultatet visar att respondenterna menar att de nya sociala forumen är uppbyggda på 

relationerna som deltagarna har med varandra, vilket kan tolkas utifrån 

relationsmarknadsföringsteorin som att dessa kanaler passar bra för kampanjinsamlingar. Då 

kan de använda sig av redan befintliga nätverk och bloggar där budskapet förs ut för att sedan 

sprida sig vidare med tipsfunktioner och vidarebefordring av e-post, precis som teorin om 

relationsmarknadsföring uppmanar. Respondenterna påvisar också effekterna av samarbeten 

med andra organisationer och företag. 

 

Detta menar respondenterna att de har de nya medierna att tacka för vilket också kan tolkas 

som att det överrensstämmer med den tidigare forskningen om svenskarna och 

Internetanvändandet. Men å andra sidan kan resultatet också tolkas som att eftersom 

respondenterna menar att sociala medier skapar ringar på vattnet och att det är svårt att 

kontrollera vad som skrivs om deras respektive organisationer, så skulle detta vara en 

anledning till att de idag menar att de inte använder sig av dessa kanaler i någon större 

utsträckning. Dock visar den tidigare forskningen om ”Svenskarna och Internet” att sociala 

medier skulle vara något som respondenternas respektive organisationer kan jobba mer aktivt 

med. De kan försöka bygga långsiktiga relationer med dessa intressenter och målgrupper som 

går att nå via dessa kanaler, eftersom de ändå redan finns där, vilket forskningen och 

respondenternas egna erfarenheter också visar. Men resultatet av vår undersökning visar att 
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respondenterna ännu inte anammat de nya kanalerna i speciellt stor utsträckning i sin 

marknadskommunikation gentemot intressenterna, dels som respondenterna menar är av 

resursbrist, men också av rädsla för att det skapar ringar på vattnet, och inte går att kontrollera 

och för att respondenterna menar att det svänger så mycket och det inte går att hålla sig ajour 

med allt, som en av respondenterna menar sociala medier skulle vara en dagslända. Dock 

visar forskningen att Sverige ligger i täten vad gäller Internetanvändandet och att en tredjedel 

av befolkningen är medlem i någon Community, något som motsätter respondenternas egna 

erfarenheter och kunskaper om sociala medier. 

 

 

5.5 Hur ser organisationernas strategiska kommunikationsarbete ut på de olika 
forumen? 
 

5.5.1 Resultat Intervjuer: 
Respondenterna menar att de inte använder speciellt mycket av sociala medier och att i de 

forum där de syns så är det intressenter och publics som står för innehållet. Irene Berg menar 

att de gärna bidrar med sin logotyp när intressenter hör av sig och vill använda material i olika 

forum, hon menar att det bara är positivt för dem. Medan som tidigare nämnts är Elisabeth 

mer restriktiv när det kommer till just Internetbaserade kanaler på grund av den tidigare 

incidenten med pedofil.se. Gemensamt för alla respondenter är att de anser att hemsidan är 

den största källan för deras budskap men att de största forumen som Facebook, MySpace och 

YouTube är de sociala medier som de använder sig av. 

 

Alla respondenter vi intervjuat är säger att det är en brist på resurser som är främsta orsaken 

till att de inte arbetar mer med sociala medier än vad de gör idag. 

 

”Vi är för få personer i Norden som jobbar med webben över huvudtaget […] Men däremot i 

Amsterdam på vårt internationella kontor har vi det och då är det de bland annat som satt 

upp den där Facebook sidan och jag tror att de administrerar MySpace också å så har vi ett 

eget forum, ehm, och e, och håller koll på vad som händer helt enkelt och försöker få in våra 

saker lite här och där […]” 

Iréne Berg 20081204 
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5.5.2 Innehållsanalys Resultat 

 

Facebook  

  

Hur många medlemmar har forumen? 

Unicef har 141 medlemmar 

 

Amnesty 329 medlemmar i den grupp på Facebook som heter ”Amnesty”, dock ingen grupp 

som administreras av organisationen själv. 

 
Röda Korset har tre grupper på Facebook, Röda Korsets ungdomsförbund 128 medlemmar, 

Röda Korset Stockholm 56 medlemmar och Röda Korset Göteborg 21 medlemmar. Dock 

inget större för Röda Korset nationellt. 

 

Då Greenpeace inte har någon nationell grupp på Facebook utan endast internationella 

grupper samt grupper för andra nationer så valde vi att inte analysera dessa. Främst för att det 

inte ger en rättvis bild gentemot de andra organisationerna. Den internationella sidan är stor, 

den gruppen har 164 203 medlemmar. 

 

 
Hur kan man interagera med organisationen via forumet? 

Den grupp Unicef har på Facebook kan man bli medlem i, man kan via en länk komma till Unicefs 

hemsida, dessutom kan man diskutera och skriva inlägg. 

 
Amnesty har en rad olika grupper på Facebook, dock inget som administreras av 

organisationen själva därför är det svårt att veta hur mycket information som når Amnesty och 

hur mycket som stannar bland intressenterna. De grupper som finns drivs av frivilliga och där 

kan man diskutera olika sakfrågor med andra intressenter, länka vidare och sprida budskap. 

Dock kan man se under de olika diskussionsfrågorna att Amnestys medarbetare startar olika 

diskussioner och ber om feedback på olika kampanjer och idéer. 

 

Precis som Amnesty har Röda Korset inga egna grupper på Facebook, däremot har även de 

frivilliga som skapat grupper. På gruppernas sidor kan man gå in på länk till hemsidan, finns 

en länk även till ”bli medlem” och ”skänk en gåva” 



 48

 

Greenpeace däremot har en egen grupp på Facebook, dock ingen nationell utan en 

internationell sajt. Där kan man gå in på deras blogg, skriva i deras gästbok, gå in på något av 

deras 77 diskussionsforum, läsa och kommentera deras nyheter, finns länk till deras hemsida 

 

 

Hur många inlägg har respektive organisation på forumen under tidsperioden 

1/11 till 29/12 2008? 

Unicef har 4 inlägg i gästboken varav 2 är inlagda under den valda perioden. Även här är 

aktiviteten väldigt låg.  

 

Amnesty har totalt 12 inlägg varav endast ett är gjort under vår utvalda period. Det visar att 

aktiviteten i gruppen är låg.  

 

Röda Korsets ungdomsförbund har inget inlägg i gästboken under den valda tidsperioden. 

Däremot är deras Göteborgsgrupp aktiva och har bland annat lagt upp nyhetsbrev samt inlägg 

i gästboken där de söker frivilliga arbetare till olika regioner i landet. Stockholmgruppen har 

endast ett inlägg i gästboken under den valda tidsperioden där en medlem uppmanar ansvarig 

för gruppen att lägga upp en Röda Korset logga som profilbild.  

 

Greenpeace internationella sida har under tidsperioden 228 inlägg i gästboken, här syns det 

tydligt hur organisationen interagerar med medlemmarna genom att svara på deras frågor och 

funderingar. Man kan se en tydlig skillnad mot de andra organisationernas grupper på 

Facebook att Greenpeace har som Iréne påpekade anställda på organisationen i Amsterdam 

ansvariga för administrationen av deras sidor på bland annat Facebook och MySpace.  

 

 
 
Vad handlar inläggen övergripande om? 
Inlägget som är gjort på Amnestys sida under tidsperioden är ett informativt inlägg och vill få 

medlemmarna att gå in på ett annat forum via länk som behandlar frågor m mänskliga 

rättigheter. 
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De inlägg som är upplagda under vår valda tidsperiod på Unicefs grupp i Facebook handlar 

om att en medlem vill få andra medlemmar att börja arbeta för en annan vinstdrivande 

organisation som samarbetar med Unicef. Det andra inlägget är det bara en ny medlem som 

tackar för att han fått gå med i gruppen. 

 

Röda Korset unggdomsförbund har två diskussionsinlägg, inget av dem inlagda under 2008. 

De övriga två grupperna saknar inlägg i diskussionsforumen. 

 

Inläggen på Greenpeace gruppsida handlar precis som övriga organisationers om frågor och 

tankar som rör ämnen som ligger i våg med det Greenpeace arbetar för.  

 
 
Vad diskuteras på forumen? 
Amnesty har endast tre diskussionsforum på sin sida. De diskussionsforum de har endast 

mellan tre till sju inlägg vardera. Diskussionsämnena fokuserar på olika saker. Det ena vill en 

ny medlem få tips på olika lokala kampanjer de kan anordna, det andra tar upp frågan om 

huruvida det är bra eller dåligt att OS får hållas i Kina, det tredje vill bara lära känna andra 

medlemmar och manar andra att berätta lite om sig själva och vad de gör. Anmärkningsvärt är 

att alla tre inläggen är gjorda under 2008 och endast ett efter mars 2008. Det visar på att 

aktiviteten i gruppen är relativt låg. 

 

Unicef har endast ett diskussionsinlägg som är inlagt i början av januari 2008, det handlar om 

att någon lagt upp falsk Unicef kampanj på Facebook. Inlägget uppmanar medlemmarna att 

ignorera denna kampanj. 

 

De få inlägg som finns i diskussionsforumen i Röda Korsets grupper är medlemmar som 

informerar varandra om olika evenemang och liknande som rör deras intressen. 

 

Greenpeace har hela 84 inlägg på diskussionsforumet. Man ser tydligt att det är två till tre 

personer som står för majoriteten av inläggen i diskussionsforumet. Alla inlägg är informativa 

och tar upp olägenheter som sker runt om i världen. 
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Vilka röster hörs på forumen? 
Aktiviteten i gruppen är låg och de få som hörs är frivilliga medlemmar. Inga röster från 

organisationen hörs. 

 

De få röster som hörs i Unicefs grupp på Facebook är endast frivilliga medlemmar. Endast i 

inlägget om den falska kampanjen som gjordes i diskussionsforumet i januari 2008 hörs en 

röst från organisationen själv. 

 

Röda korset har inget forum på Facebook, däremot har deras ungdomsförbund samt deras 

underorganisationer såsom olika distrikt (Stockholm, Göteborg) egna forum. Precis som 

Gunilla på Röda Korset påpekade att hon trodde att det var mer för ungdomsförbundet, att det 

var mer naturligt för dem att arbeta med sociala medier. I de grupper som existerar, om än inte 

organisationen själv står bakom utan olika förbund inom organisationen, hörs medlemmarnas 

röster som informerar varandra om olika evenemang och om vad som skett genom bland 

annat nyhetsbrev. 

 

På Greenpeace internationella sida är det många som gör sina röster hörda. Många 

medlemmar hörs, men även administratören av sidan, i det här fallet Greenpeace 

International, är aktiv och hörs.   

 

 

Vad tyder det på att de vill påverka? Kunskap, attityder eller och beteenden? 

Amnesty vill genom filmklipp och bilder påverka både kunskap och attityder med 

förhoppning om att även ändra beteende, de uppmanar medlemmarna att gå med genom att 

skicka sin e-mail adress för att hjälpa till att bekämpa problem.  

 

Unicef vill främst påverka kunskap genom informationsspridning De som startat Amnestys 

grupper på Facebook vill främst sprida information och uppmana medlemmarna i grupperna 

att länka vidare samt ta ställning i olika frågor. 
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Röda Korsets frivilliga har startat forum främst för att diskutera ämnen i sina olika 

diskussionsforum. De har en information om vad Röda Korset står för och deras mål och 

visioner. De vill öka gruppmedlemmarnas kunskaper och manar till aktion. 

Greenpeace vill få igång diskussioner och interaktion, vilket tydligt märks i de olika forumen. 

De vill öka medlemmarnas medvetenhet genom att lägga upp nya videoklipp med jämna 

mellanrum som tar upp viktiga sakfrågor som ligger organisationen varmt om hjärtat. 

 

 

Vilka funktioner finns på forumen? 
Amnesty ger medlemmarna möjlighet att länka information och videoklipp vidare. De 

uppmanar även medlemmarna att besöka de platser där Amnesty kommer att stå uppställda på 

olika platser runt om i Sverige vid olika typer av aktioner. 

Grupperna som Unicef har ger de sina medlemmar möjlighet att diskutera olika sakfrågor och 

få sina vänner att bli medlem i gruppen. 

 

Den gruppsida för Röda Korset som vi valt att studera (den med flest medlemmar) drivs som tidigare 

nämnts av frivilliga. På sidan kan man interagera med varandra i gästbok och diskussionsforum. Det är 

dock oklart hur mycket information som når Röda Korset själva. Däremot finns det länkar man kan gå 

in på för att komma till organisationens hemsida samt om man vill bli medlem i organisationen. 

 

Greenpeace sida ger medlemmarna möjlighet att skicka gruppinbjudan till vänner, gå med och 

få RSS, vidarebefordra filmklipp som de själva länkat in till sin Facebooksida. Man kan även 

vidarebefordra deras artiklar. Dessutom har de länkar till deras sidor på MySpace, YouTube 

och Flickr. Greenpeaces gruppsida har betydligt många fler funktioner och mycket mer 

innehåll än de övriga organisationernas sidor har. Dock ska man ha i tanken att detta är en 

internationell grupp och inte nationell.  

 

 

YouTube 

 

Hur många medlemmar har forumen? 

Amnesty har endast en internationell sida för hela Amnesty International på YouTube. 

Gruppen har i dagsläget 2379 medlemmar. 
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Unicef har även de en grupp på YouTube. Deras grupp har 2297 medlemmar. 

 

Greenpeace har i dagsläget 7684 medlemmar i sin grupp. Precis som på Facebook är deras 

grupp internationell och vänder sig inte enbart till Sverige. Detta stödjer det Iréne berättar att 

deras administratörer för deras grupper på Internet är stationerade på Greenpeace 

Internationals huvudkontor i Amsterdam.  

 
 

Hur många inlägg har respektive organisation på forumen under tidsperioden 

1/11 till 29/12 2008? 

YouTube är uppbyggd mer som en vlog där man lägger upp videoklipp som andra kan titta på 
och som man kan kommentera om man är medlem i YouTube.  
 
 

Hur kan man interagera med organisationen via forumet? 

På Amnestys sida kan länka och dela med sig av videoklippen som finns. Bland annat 

kommersiella klipp om Amnesty med uppmaningen att göra något nu, gå med du med! Det 

finns forum där man diskutera filmklippen. Och det finns länkar till Amnestys hemsida. Dock 

betyder inte detta att det man kan interagera med Amnesty direkt från YouTube som forum. 

  

Unicef har en officiell sida där alla videoklipp finns samlade, här kan man vidarebefordra, 

klippen, länka till sidan, sprida länken till sina vänner och diskutera och skicka meddelanden. 

Det finns också olika grupper som man kan gå med i och på så sätt diskutera videos och 

innehåll med andra intressenter. 

 

Precis som på Facebook har Röda Korset ingen egen grupp på YouTube. Men även här är 

frivilliga engagerade och lägger upp många videoklipp som rör Röda Korset men dock inte i 

någon grupp. 

 

Även på YouTube är Greenpeace själva aktiva. På deras sida kan man skriva meddelande till 

Greenpeace, det finns länk till hemsidan, man kan skicka länk till sidan till andra. De 

uppmanar att klicka på knappen ”subscription” där mer information i text finns om 

organisationen. Uppe vid bannern kan man även klicka sig vidare på ”Things you can do 

now” och ”Get in touch” man kan även klicka sig in på 34 olika undergrupper inom 

Greenpeace. 
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Vad tyder det på att de vill påverka? Kunskap, attityder eller och beteenden? 

Amnesty vill genom olika videoklippen påverka kunskapen eftersom klippen oftast är 

informationsbaserade, dock ofta väldigt känsloladdade, vilken enligt Grunigs teorin syftar till 

att få oss att förändra vår attityd till något och därmed agera. 

 

Unicef vill påverka medlemmarnas kunskap genom information och attityder genom att 

videoklippen syftar till att få oss att känna. Genom att vi berörs så har vi enligt teorin närmare 

till handling. 

 

Röda Korsets medlemmar har lagt upp videoklipp som de vill ska påverka våra attityder och vill få oss 

att agera, detta gör de genom att lägga upp hemska skildringar av besvärligheter som pågår i 

omvärlden. 

 

Greenpeace vill främst påverka beteendet hos sidans besökare genom uppmaningar. De vill 

även, precis som Röda Korsets frivilliga, påverka besökarnas attityder genom färgstarka 

skildringar av olika problem och olägenheter världen över i sina klipp. 

 

 

Vilka funktioner finns på forumen? 
Genom att skicka länken om sidan vidare till sina vänner och genom att lägga upp 

videoklippet i sin blogg kan Unicefs medlemmar fungera som informationsspridare. 

 

Även Amnestys medlemmar kan länka information vidare, dela med sig och tipsa vänner om 

de videos som finns på Amnestys sida på YouTube. 

 

Eftersom Röda Korset inte har någon grupp eller forum på YouTube är det endast klippen 

som allmänheten lagt ut som man kan länka vidare till vänner och bekanta samt till Facebook 

och MySpace 

 

De som besöker Greenpeaces sida på YouTube kan, precis som på de andra organisationernas 

sidor, länka sidan vidare till vänner samt till andra Communitys som Facebook och MySpace.  

Greenpeace använder sig av vlog på YouTube, vilket Iréne även pratar om i sin intervju. Där 

hon anser just att en av de största fördelarna med sociala medier är att man kan lägga ut 

videoklipp och göra saker mer visuella än bara uttrycka sig i text. Däremot har de endast 5 
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videoklipp i Vloggen och samtliga är inlagda samma datum, 22/8 2007, vilket tyder på att 

dessa sällan uppdateras. De lägger även ut videoklipp med olika budskap, just nu finns 39 

stycken videoklipp att titta på och kommentera. Utav dem är 5 st upplagda under tidsperioden 

1/11-29/12 2008. 

 

 

Myspace 

 

Hur många medlemmar har forumen? 

På MySpace och i dess grupper finns ingen information om antalet medlemmar i respektive 

grupp. 

 

 

Hur många medlemmar har forumen? 

Alla organisationerna finns representerade i form av videoklipp och bloggar. Däremot är det 

svårt att säga om det är organisationerna själv som står bakom dessa. Däremot finns inga 

grupper för någon av organisationerna på forumet förutom Greenpeace som även här är 

aktiva. De övriga organisationerna syns endast i form av att olika frivilliga personer som till 

exempel har sidor döpta till respektive organisations namn. Där tar de upp sakfrågor som 

intresserar dem.  

 

Greenpeace är även aktiva på MySpace. Deras sida fungerar som en blogg, man kan även 

skicka snabbmeddelande och e-mail, finns även en länk som uppmanar till att man ska klicka 

på en knapp om man vill ”take action” som leder till Greenpeace hemsida. 

 

 

Vad tyder det på att de vill påverka? Kunskap, attityder eller och beteenden? 

Greenpeace arbetar med Storytelling, de berättar historier om olika olägenheter och de vill på 

så sätt väcka uppmärksamhet och att besökaren ska agera. 

 

 

Vilka funktioner finns på forumen? 

Man kan sprida informationen om diskussionen till sina vänner för att få fler att delta i 

diskussionen och för att få fler att ta del av informationen. På Greenpeaces sida på MySpace 
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kan publics sprida information endast genom att vidarebefordra en länk till sidan till sina 

vänner. 

 

 

 

 

                         

                             Källa: www.youtube.com                                                     Källa: www.myspace.com  

 
 
 

       

                            Källa: www.youtube.com                                                        Källa: www.myspace.com  

 
 

 

                                

                           Källa: www.facebook.com                                               Källa: www.myspace.com  
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                             Källa: www.youtube.com                                                     Källa: www.myspace.com  

 

 

5.5.3 Analys: Hur ser organisationernas kommunikationsarbete ut på de olika 

forumen (YouTube, MySpace och Facebook)? 

Samtliga respondenters organisationer går att finna vid sökningar på två eller fler av de 

utvalda forumen. Flertalet av grupperna och diskussionsforumen är dock inte officiella eller 

utåt sett påvisat strategisk startade av de respektive organisationerna utan av just intressenter. 

Respondenterna menar att de sociala medierna skapar ringar på vattnet och att de är svårt att 

kontrollera vad som skrivs, något som resultatet också visar att så kan vara fallet. Det kan 

också tolkas som att relationsmarknadsföring genom de nya kanalerna, öppnar upp och för en 

dialog med målgruppen och att organisationerna och intressenter skapar en relation vilket i sig 

skulle kunna tolkas som ett mervärde, vilket i sig, enligt teorin om relationsmarknadsföring 

skapar en god relation och därigenom god feedback.  

 

I flera av forumen där organisationerna finns representerade finns möjlighet att diskutera fritt 

och att länka, skicka vidare och tipsa andra personer i sitt sociala nätverk om just dessa 

diskussioner. Detta skulle kunna tolkas, utifrån teorin om relationsmarknadsföring som något 

som respondenterna borde ha ett intresse i eftersom detta i praktiken innebär att deras nätverk 

vidgas och att deras budskap når flera. Resultatet visar att organisationerna redan finns där, 

vilket å ena sidan skulle kunna tolkas som att organisationerna jobbar aktivt med dessa 

kanaler och är väl insatta i dessa forum. Dock visar resultatet att så inte är fallet, vilket å andra 

sidan skulle kunna tolkas som att forumen lever sitt egna liv och skapar ringar på vattnet, 

något som respondenterna också hävdat. Resultatet visar att organisationernas hjärtefrågor 
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finns att diskutera i de diskussionsforumen i de olika sociala mediekanalerna, men sägs av 

respondenterna inte vara officiella och respondenterna menar att de inte har tid eller resurser 

att lägga på den typen av strategisk kommunikation. 

 

Som man tydligt kan se arbetar Greenpeace aktivt för att driva trafiken till sin hemsida genom 

att finnas med, synas och interagera med eget användarkonto på de större Communitys och 

forum som vi har undersökt. Vilket enligt teorin om Relationsmarknadsföring kan tolkas som 

att sociala medier föder nya kanaler för att driva nya publics till deras hemsida och på så sätt 

få uppmärksamhet och har chans att interagera med aktiva publics. Resultatet visar ytterligare 

att grupperna de har på de olika forum och Communitys som vi undersökt visar att det är 

Greenpeace som är avsändaren. De arbetar genomgående med samma utseende på färger och 

typsnitt som de använder på sin hemsida vilket utifrån teorin om publics och påverkans 

modeller kan tolkas som ett sätt att strategiskt kommunicera och föra en dialog med 

intressenter och publics. De har många medlemmar i alla sina grupper på de olika sidorna. De 

vill informera och få människor att vilja engagera sig och interagera med organisationen 

främst genom gripande filmklipp och informationsfilmer vilket utifrån teorin om 

relationsmarknadsföring kan tolkas som ett strategisk sätt att skapa goda relationer till sina 

intressenter. 

 

Under intervjun berättar Gunilla att de inte själva är aktiva på de olika forumen, med andra 

ord står bakom något konto på dem. Hon säger dock att de har flera grupper på olika forum 

som drivs av frivilliga publics, vilket resultatet visar. När vi söker på till exempel ”Röda 

Korset” på YouTube finner vi en uppsjö av filmer och klipp som rör Röda Korset men inget 

av dem har sänts ut från Röda Korset själva. Detsamma gäller när vi söker på Facebook. Inte 

heller där finns något konto där Röda Korset står som ansvarig men däremot finns även här en 

uppsjö av grupper som sympatiserar med och drivs av frivilliga när man söker på namnet 

Röda Korset. På MySpace däremot kommer inget konto upp när vi söker, inte ens något som 

drivs av några frivilliga. Resultatet visar att det alltså inte finns någon aktivitet runt Röda 

Korset på det sistnämnda kontot. De två sidor som man i alla fall kan hitta grupper om Röda 

Korset, även om de inte drivs av organisationen själv, kan man se att det finns många grupper, 

men det är relativt få medlemmar i respektive grupp vilket enligt teorin om 

relationsmarknadsföring kan tolkas som att de själva inte jobbar aktivt med dessa kanaler, 

vilket också resultatet från intervjuerna visar. Resultatet visar att Unicef finns representerade i 

forumen men att det är i varierande grad beroende på vilken forum. Utifrån teorin om 
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relationsmarknadsföring kan man tolka resultatet som att å ena sidan är ett strategiskt val att 

synas i dessa forum, men å andra sidan så är det bara på YouTube som resultatet visar att det 

är Unicef officiellt som styr kommunikationen. I övriga fall visar resultatet att även om 

verktygen är de rätta utifrån teorin om relationsmarknadsföring så används de inte.  

 

Resultatet visar att också att det är en resursfråga, det krävs ganska mycket administrativa 

resurser för att hålla igång ett helt forum 

 

Vidare kan resultatet tolkas som att respondenterna menar vidare att som ideell organisation 

har de inte råd att gå i framkant utan menar att om de ser att något ger resultat så kan de 

tänka sig att hoppa på trenden men annars är de för resurssvaga för att laborera och att detta 

är anledningen till att de avvaktar. Resultatet visar dock att organisationerna redan finns 

representerade på de olika sidorna och om de själva inte väljer att vara en aktiv del av detta 

så kommer respondenternas farhågor gällande sociala medier och ringar på vattnet att komma 

att utgöra en självuppfyllande profetia. Utifrån teorin om relationsmarknadsföring så kan 

man tolka resultatet som att budskap sprids på Internet oavsett eftersom de sociala forumen 

och Internet är en mötesplats för människor att utbyta idéer och interagera med varandra. De 

är uppbyggda av individer och att som respondenterna menar har man ingen chans att 

kontrollera informationen. Å andra sidan skulle det utifrån teorin om 

relationsmarknadsföring kunna tolkas vara en ultimat kanal för att bygga värdefulla 

relationer som skapar mervärde för bägge parter. Dessutom om det utnyttjas på rätt sätt vilket 

också undersökningen visar att organisationernas sakfrågor diskuteras på forumen, vilket 

utifrån teorin om relationsmarknadsföring är en uppenbar grund att bygga vidare på. ett 

tillfälle både kostsamt och oaktsamt att inte ta vara på. 
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6.Slutsats 
 

Syftet med uppsatsen var att utifrån våra tre frågeställningar besvara på vilket sätt utvalda 

intresseorganisationer beskriver att man arbetar med sociala medier som strategiskt verktyg 

för att påverka och aktivera publics? 

 

6.1 Hur ser de utvalda intresseorganisationerna på strategisk kommunikation 

via eller med hjälp av sociala medier? 

Att de är både tids och ekonomiskt resurs svaga menar respondenterna är en anledning till att 

de hittills inte använt sig av de nya kanalerna i den utsträckning som de skulle vilja.Men 

ambitionen finns där menar de. Resultatet visar att organisationerna inte är främmande för 

dessa kanaler men att det är tveksamma till effekterna av dem i annat än kampanjarbete.  

 

Problem som är att respondenterna använder social medier sporadiskt och inte riktigt har fått 

kläm på hur de ska använda det i större utsträckning och att de inte jobbar med det strategiskt. 

Sociala medier som benämning är relativt nytt och svårdefinierat för vissa och respondenterna 

vet inte hur de ska förhålla sig till dessa. Att vi i Sverige inte ännu ”kommit igång” med 

användandet av sociala medier i så stor utsträckning är också avgörande och därför har inte 

heller organisationerna börjat satsa så mycket på det ännu, vilket påverkar att de inte ännu vet 

vilket utslag och genomslagskraft det har att använda sig av sociala medier och eller vilken 

kanal som lämpar sig bäst för just organisationerna. De ser sociala medier som okontrollerade 

och forum där drevet som kan skapas kring vissa frågor kan ta uppmärksamheten från den 

egentliga meningen och att syftet därigenom skulle gå förlorat.. Dock menar de att 

tillsammans med traditionella medier kan sociala medier vara ett bra komplement där de 

betonar feedbacken och den direkta interaktionen som de mest positiva effekterna och 

möjligheterna.   

 

 

6.2 Vilken roll beskriver utvalda intresseorganisationer att sociala medier 

spelar för den egna organisationens strategiska kommunikationsarbete 

gentemot intressenter, idag och i framtiden? 

De anser att sociala medier är ett viktigt verktyg och effektivt när det kommer till att knyta till 

sig nya medlemmar och för att få människor att bidra vid olika kampanjer idag. Men de anser 

att dessa inte kan verka ensamma utan att de når bäst resultat när de nya kanalerna får 
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samverka i symbios med de traditionella medierna. Men att de kommer få en mer betydande 

roll i framtiden när de nya hunnit implementerats och effekterna bevisats. De menar att de inte 

har resurser att gå i framkant men inte är främmande att följa strömmen när effekterna 

fastslagits. De menar att de nya kanalerna har en styrka vilken de menar ligger i den enorma 

spridning som budskap kan få och möjligheten i att knyta nya intressenter till sig som de 

annars inte skulle nå. 

 

Precis som emperin visar resultatet att respondenterna tror sig se ett generationsskifte i 

samband med att den yngre generationen som har Internet som självklarhet tar sig in på 

arbetsmarknaden så kommer även mediekanalerna förändras. Idag finns inget utkristalliserat 

strategiskt tänk bakom användandet även fast man försöker. Det tar tid att sätta sig in i nya 

saker och att lära sig ett nytt sätt att uttrycka sig på men i och med generations skiftet kommer 

användandet av de sociala medierna bli mer norm än sällsynt och därmed också mer 

strategiskt. 

 

6.3 Hur ser organisationernas kommunikationsarbete ut på de olika forumen 

(YouTube, MySpace och Facebook)? 

Organisationerna finns där, men menar själv att det är intressenter och publics som startat 

grupperna och att det inte är de själva som ligger bakom dessa. De menar att de inte vill 

påverka dessa ifråga om vad de ska skriva om men att de gärna förser dem med information 

eller logotyper om målgruppen ber om det. Undersökningen visar att respondenternas 

organisationer finns representerade i flertalet av utvalda Communitys men få av dessa är det 

organisationen officiellt som själva står för budskapen och informationen som förmedlas. 

Respondenterna uttrycker oro för att de sociala medierna skapar ringar på vattnet. Borde man 

inte då, när vetskapen finns om att organisationens sakfrågor debatteras i de olika forumen 

och att organisationerna finns respresenterade, istället vilja arbeta proaktivt och vara där och 

styra informationen i den grad det är möjligt? Resultatet visar att respondenterna själva menar 

att de å ena sidan inte använder sociala medier i speciellt stor utsträckning, men resultatet från 

innehållsanalysen visar å andra sidan att de i allra högsta grad finns representerade i de 

kanaler som vi definierar som sociala mediekanaler. 
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6.4 Syftet besvaras 

Organisationerna menar att sociala medier inte kan ersätta de traditionella medierna utan bör 

vara ett komplement och fungera i symbios. Däremot anser de att det är ett bra verktyg som 

de använder i viss mån idag när det gäller att aktivera och nå nya intressenter och målgrupper. 

Dessutom anser de att det är ett bra redskap när det utnyttjas bland annat i kampanjarbete och 

att det är kanaler som det tror kommer att växa mer och mer. Men i dagsläget är det 

intressenter och publics som i större utsträckning kommunicerar deras budskap och frågor 

snarare än att organisationerna valt dessa kanaler för sitt strategiska kommunikationsarbete, 

vilket enligt respondenterna beror på resursbrist och att sociala medier som kanal är alltför 

outforskat för att de ska kunna chansa. 

 

Samtidigt som de flesta respondenterna själva anser att de inte använder sig av sociala medier 

visar det sig under intervjuerna att de faktiskt gör det utan att de själva är riktigt medvetna om 

det. Problemet är just att sociala medier som verktyg är relativt nytt och därför obekant som 

begrepp för många, även för människor som arbetar med dem. Eller rättare sagt man ser det 

inte som ett strategiskt verktyg än.  

 

Förr var pengar makt, nu är det teknist kunnande och tid som ger makt. 
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7. Egna reflektioner 

Vi upplever det som om organisationerna stoppar huvudet i sanden av rädsla istället för att 

proaktivt anamma de nya kanalerna där undersökningar visar att svenskar är aktiva och där 

det bevisligen finns intressegrupper som för organisationens talan. Istället bör man försöka 

skapa en dialog med dessa utifrån hur teorin om relationsmarknadsföringen och Grunigs/ 

Shannon, Weavers tvåvägssymmetri ter sig i alla fall ifrån studentperspektiv som en bättre 

lösning och en effektivare strategisk kommunikation. Respondenterna belyser att sociala 

medier fungerar bra som strategisk kanal vid kampanjer och dessutom att de är billigare, 

därför ställer vi oss frågande till varför de inte väljer dessa kanaler före de traditionella? 

Dessutom kan de utnyttja organisationernas medlemmars egna sociala nätverk för att själva 

skapa buzz om en aktuell fråga. Vi upplever det som om att respondenterna tycker att de nya 

kanalerna är en hype och deras frågor är för seriösa och tunga för att deras budskap ska passa 

för dessa kanaler. Men vi tror att detta beror på att de inte har tillräckligt stor kunskap på 

området och kanske är det även så att det handlar om generationsskillnader. Vi upplevde det 

som att den äldre generationen var mer skeptiska till det nya än den yngre, vilket också 

avspeglas i undersökningen om svenskarna och Internet. Det märktes tydligt att de inte var 

bekanta med verktyget på samma sätt och kanske var det därför de ställde sig så tveksamma 

till det. Som bekant är det lättare att använda sig av verktyg som kan känner sig bekväm med 

och som man känner att man hanterar. Kanske blir det en naturlig övergång när det kommer in 

yngre generationer i organisationerna och att man då kommer att använda sig mer av sociala 

medier i framtiden. 
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9. Bilaga 1 

 

Intervjumanual 

Sociala medier är de forum på Internet där människor kommunicerar med varandra, utbyter 

erfarenheter och grupperar sig. Sociala medier kan vara bloggar eller Communitys som 

Facebook, MySpace, YouTube och MSN.  

 

Frågor 

• Vilka är er målgrupp och varför? 

• Vilken typ av information vill ni förmedla? 

• Vad vill ni uppnå med informationen ni förmedlar? 

• Vilka kommunikationskanaler använder ni er av? Varför dessa? 

• Sociala medier är ett relativt nytt begrepp. har ni uppmärksammat sociala medier som 

fenomen? 

• Hur definierar ni sociala medier? 

• Varför har ni valt att arbeta med sociala medier? 

• Hur kom ni först i kontakt med sociala medier som verktyg? Har ni tagit hjälp av 

någon konsult? 

• Hur länge har ni använt er av sociala medier som strategiskt verktyg för att nå ut till 

allmänheten samt era intressenter?  

 

Om ni inte använder er av sociala medier: 

• Varför arbetar ni inte med sociala medier? 

• Är det något ni skulle vilja arbeta med? 

 

 

• Hur använder ni er av sociala medier?  

• Vilka medier? Varför har ni valt de kanaler ni valt att synas i?  

• Vad vill ni uppnå genom att använda sociala medier som ni inte tror att ni skulle 

uppnå genom traditionella medier? 
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• Hur väl stämmer era senaste mål överens med resultatet? När utvärderade ni senast 

effekterna av era kampanjer? 

• Vilken positiv effekt tror ni att ni får utav att använda er av sociala medier? 

• Sedan ni började med sociala medier, har ni märkt någon ökning av 

medlemmar/intresserade? 

• Vilken är den största, enligt er, fördelen idag när ni har tillgång till sociala medier som 

verktyg jämfört med tidigare? 

• Finns det andra kanaler som ni anser är bättre att använda sig av för att nå ut? Vilka 

iså fall och varför? 

Anser ni att sociala medier är ett bra strategiskt verktyg för att kommunicera ert varumärke 
och nå ut med era frågor? 
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Bilaga 2 

 
Manual till innehållsanalysen 
 

• Hur kan man interagera med organisationen via forumet? 

• Vad tyder det på att de vill påverka? Kunskap, attityder eller och beteenden? 

• Om och hur kan publics sprida informationen vidare? 

• Vilka funktioner finns på forumen? 

• Vilka budskap finns på forumen? 

• Hur många medlemmar har organisationernas eventuella grupper på forumen? 

• Hur många inlägg har respektive organisation på forumen under tidsperioden 1/11 till 

29/12 2008? 

• Vad handlar inläggen övergripande om? 

• Vad diskuteras på forumen? Vilka röster hörs på forumen? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


