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ABSTRACT

Titel: Heart of hockey – vi ger oss aldrig. En kvalitativ studie om två hockeyorganisationers 
kommunikation kring välgörenhet.

Författare: Johanna Alba, Erika Skogsberg, Johanna Grundberg

Kurs, termin och år: Vetenskaplig rapport, HT 2013

Antal ord i uppsatsen: 10.565 stycken.

Problemformulering och syfte: Syftet är att beskriva hur två olika hockeyklubbar kommunicerar sina 
aktiviteter för välgörande ändamål via sociala medier och på sina hemsidor. Syftet specificeras genom 
följande frågeställningar;

1. Skiljer sig de olika klubbarnas kommunikation åt? På vilket sätt i så fall?

2. Vad är det för skillnader och/eller likheter mellan de olika forumen?

Metod och material: Kvalitativ textanalys.

Huvudresultat: Vi kom fram till att Frölunda och MODO kommunicerade väldigt lika i sociala 
medier. Både uppdaterade mest frekvent på Twitter och allra minst på Facebook. De var även väldigt 
lika i vilken utsträckning de interagerade med sina intressenter, då båda organisationerna gjorde detta 
sällan. De största skillnaderna var hur de valde att framställa sina uppdateringar i sociala medier. I 
båda organisationerna fokuserade man mest på sitt egna engagemang snarare än välgörenheten. Dock 
skrev MODO främst utifrån en spelare eller laget medan Frölunda mer ofta utgick från konkreta 
händelser.

Nyckelord: Välgörenhet, kommunikation, hockey och idrott.
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INLEDNING
Idag ser man organisationer arbeta alltmer med välgörenhet. Stora företag så som ICA, Apoteket, 
Lindex, Mekonomen och Resursbank är kända för sitt engagemang i Rosa Bandet (Cancerfonden, 
2014). Men vi har också sett att intresset för välgörenhet tagit plats i idrottens värld. Fanskampen som 
startades på det sociala mediet Twitter, är en del av insamlingen till Musikhjälpen, och riktar sig till 
klubblagssupportrar som vill vara med och bidra för ett gott ändamål. År 2013 drog de in 1,090,574 
kronor till kvinnors rätt att överleva en graviditet (Hesselbom 2014). Det visar att det finns ett stort 
intresse också inom idrotten att vilja vara med och bidra till välgörande ändamål.

Inom svensk elitishockey har de två klubbarna MODO Hockey och Frölunda HC varit tongivande i 
kampen mot cancer, och därför har vi valt att undersöka hur just dessa två organisationer 
kommunicerar kring välgörenhet i sociala medier. Under oktober samlade MODO tillsammans med 
sina fans in 361,000 kronor till Rosa Bandet (MODO Hockey 2014). Nästkommande månad samlade 
Frölunda HC in mest pengar av samtliga Swedish Hockey League – klubbar till Movember-rörelsen 
med ett belopp på 37,132 kronor (Movember foundation, 2014). Dessa summor visar att det finns ett 
intresse att göra gott i samarbete med sin favoritklubb, men hur kommunicerar klubbarna ut 
engagemanget till sina intressenter?

Trots allmänhetens intresse att vilja bidra, saknas det officiella kommunikationspolicys och en tydlig 
profilering av klubbarnas arbete med välgörenhet på respektive klubbs hemsida. Om man gör ett 
liknande nedslag i elitfotbollens organisationer, finns det större tillgång till officiella policys och 
tydlig profilering av samarbeten med olika välgörenhetsorganisationer. Därför tycker vi att det är 
intressant att undersöka två ishockeyklubbars kommunikation kring välgörenhet på sociala medier. 
Båda klubbarna har fansens stöd, men hur kommunicerar de med dem på sociala medier? 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet är att beskriva hur två olika hockeyorganisationer kommunicerar sina aktiviteter för 
välgörande ändamål via sociala medier och på sina hemsidor. Syftet specificeras genom följande 
frågeställningar;

1. Skiljer sig de olika klubbarnas kommunikation åt? På vilket sätt i så fall?

2. Vad är det för skillnader och/eller likheter mellan de olika forumen?
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TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING
I detta avsnitt presenterar vi de teorier vi har använt oss av, samt tidigare forskning inom vårt 
ämnesområde. Inledningsvis tar vi upp Corporate Social Responsibility (CSR) och Cause Related 
Marketing (CRM) som är två olika sätt för organisationer att arbeta med socialt ansvar. 

Vi tar även upp en studie som beskriver hur användandet av CRM har ökat inom 
idrottsorganisationer sedan 1990-talet. Vidare beskriver vi vad sociala medier innebär och vilka 
möjligheter det medför för en organisation, samt hur man kan använda sig av berättartekniker för att 
fånga en läsares intresse. Avslutningsvis förklarar vi envägs- och tvåvägskommunikation, samt vad 
dessa betyder för en organisation.

Kommunikation för socialt ansvar
Corporate Social Responsibility (CSR) är ett företags ansvar gentemot dess samhälle och intressenter. 
Det handlar om hur företaget planerar och hanterar sina relationer med viktiga intressenter, och dess 
påverkan på den omvärld de befinner sig i (Tench och Yeomans 2009, 99).

Ett företag som använder sig av CSR kan förstärka och öka värdet hos sina produkter och 
tjänster. Vidare kan det hjälpa att motivera personalen men också att rekrytera ny personal. Det 
stärker även relationen med omvärlden, vilket kan leda till förbättrade resurser inom ett flertal 
områden. CSR kan även medföra att andra är mer villiga att se saken ur organisationens perspektiv, i 
en konflikt eller liknande (Tench och Yeomans 2009, 103).

 Det finns tydliga indikationer på att CSR handlar om ett mer långsiktigt arbete då det i många 
fall ämnar förbättra bland annat infrastrukturen och miljön (Tench och Yeomans 2009, 99 och 103). 
Detta är något som en organisation inte kan förändra under en natt. CRM kan också ses som ett mer 
kortsiktigt arbete då det kan förklaras som en marknadsföringsaktivitet, som interagerar med sin 
marknad för ett ömsesidigt syfte (Tench och Yeomans 2009, 345).

Kommunikation med välgörenhet i fokus
Cause Related Marketing (CRM) innebär att ett företag associerar en marknadsföringsstrategi med ett 
välgörande ändamål. Det kan även beskrivas som att företag investerar i sociala ändamål, som i sin 
tur kompletterar dess varumärke. 

En undersökning gjord i Storbritannien år 2000 visade på att 88 procent av populationen är 
medvetna om CRM, och 76 procent av konsumenterna som påstod sig ha hört talas om CRM även 
påstod sig även ha deltagit i dessa kampanjer. Vidare ansåg 80 procent av konsumenterna som någon 
gång hade köpt en produkt eller tjänst som använt sig av CRM, att detta hade en positiv effekt på 
deras framtida beteenden och attityder gentemot produkten eller tjänsten (Tench och Yeomans 2009, 
345).

CRM anses förbättra ett företags rykte samt bygga varumärkeskännedom. Det anses även stärka 
kundlojaliteten gentemot ett företag. En ökad försäljning och ett ökat utrymme i medierna, samt 
goda relationer med sin omvärld kan vara en positiv påföljd av ett CRM-arbete. Vidare anses 
kunderna få ut mervärde av produkten eller tjänsten, vilket leder till att konsumenterna har en positiv 
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uppfattning av den, och de känner sig nöjda över att stödja produkten/orsaken (Tench och Yeomans 
2009, 345). Ett bra CRM-samarbete ska även gynna välgörenhetsorganisationen, då även de ska få 
ökat utrymme i pressen och ett bättre rykte. Det kan även öka försäljningen hos organisationen på 
lång sikt. CRM ska vara en win/win-situation för båda parter (Tench och Yeomans 2009, 345-346).

Nedan följer en studie som belyser en viktig aspekt i vår uppsats, då den verkar som motivation 
för varför klubbar bör profilera sitt arbete med CRM.

CRM inom sport
En studie utförd av Ronald och Graeff (2003), visar hur investeringar i CRM har växt dramatiskt 
under 90-talet, och hur det anses vara både en taktik och en strategi som används för att visa upp ett 
företags sociala ansvar. Många professionella sportorganisationer använder sig av CRM som en 
affärsfilosofi, som ger stöd till lokala nätverk. Flera exempel visar hur en känd atlet eller 
sportorganisation visar sitt stöd till välgörenhet och därmed ökar sin synlighet och status.

Vidare visar studien att det är lika viktigt för professionella sportorganisationer att använda sig av 
CRM som för produkt - och säljföretag. Detta på grund av att intresset för sport är väldigt högt, och 
då massmedia gärna rapporterar mycket om sportsammanhang blir intresset ännu större (Ronald och 
Graeff, 2003).

Det är svårt att definiera huruvida MODO och Frölunda arbetar med CSR och/eller CRM då det 
inte finns något uttalat om dessa strategier. Därför har vi valt att ha med båda teorierna för att kunna 
urskilja vilken typ av engagemang man kan härleda de båda klubbarna till.

Ett sätt att konversera
Tidigare var media den enda vägen till uppmärksamhet för organisationer, och MODO och Frölunda 
kommunicerade då med journalister via pressmeddelanden som var exklusiva för journalisterna 
(Carlsson 2010, 30). Organisationerna var beroende av att ha en händelse med nyhetsvärde för att 
kunna formulera ett pressmeddelande och på så sätt erhålla medialt utrymme (Carlsson 2010, 30). 

Genom att Frölunda och MODO idag deltar i de digitala mötesplattformarna, kommer de inte 
bara närmre sina egna målgrupper utan de kan även lättare påverka journalister och dess agendor 
(Stakston 2011, 15). MODO och Frölunda kan kommunicera på andra sätt och i fler forum, då de 
sociala medierna är tillgängliga i ett öppet nätverk av människor (Carlsson 2010, 10). För 
organisationerna kan detta rent konkret handla om att aktivt öka medvetenheten kring 
organisationens produkter eller tjänster, samt ta reda på eventuella imageproblem (Carlsson 2010, 21).

Kommunikation via internet innebär idag nya möjligheter att kommunicera på ett mer 
individanpassat sätt, i kontrast till tidigare masskommunikation (Carlsson, 2010, 37).  Till exempel så 
innebär detta att MODO och Frölunda idag kommunicerar via flertalet egna mediekanaler, så som 
hemsida, Facebook-, Instagram-, och Twitterkonton, medan de tidigare inte hade möjlighet att föra en 
dialog med sin publik i samma utsträckning. Via sina egna mediekanaler kan klubbarnas officiella 
uttalanden interageras med intressenternas åsikter, och därmed skapas möjlighet för 
tvåvägskommunikation. Dessa kanaler är exempel på sociala medier, ett kommunikationsverktyg som 
vuxit fram under de senaste åren. Sociala medier kan definieras som webbrelaterade tjänster där det 
finns utrymme att konversera, byta information, knyta kontakter med mera. Man brukar ofta 
beskriva sociala medier som digitala mötesplatser med användargenererat innehåll. Facebook är ett 
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exempel på en digital mötesplats, där användare från hela världen kan samlas för att diskutera ett 
ämne eller en händelse (Carlsson, 2010, 10).

 Stakston (2011) hävdar att Facebooks utveckling har banat väg för de sociala medierna och hjälpt 
många att förstå webbens potential. Då det är ett flitigt använt medie menar hon att många blivit 
mindre rädda för att försöka bygga relationer på Facebook. Vidare anser hon att Facebook har skapat 
en grundförståelse för hur dessa relationer ska värderas på bästa sätt för att utvecklas, en erfarenhet 
som kan implementeras i andra sammanhang och forum, för att göra organisationen starkare både 
online och offline (Stakston 2011, 15). Enligt Carlsson (2010) fördubblades antalet svenska användare 
på Facebook under 2010 vilket innebar att det då fanns fler än två miljoner användare. Alltså var 
ungefär en femtedel av Sveriges befolkning aktiva på Facebook (Carlsson 2010, 19).

Ett ytterligare exempel på en digital mötesplats är Twitter som är en plattform med stora och snabba 
spridningsmöjligheter (Stakston 2011, 54). Många företag väljer att se Twitter som en snabbkanal där 
man kan blanda nyheter, erbjudanden och länka vidare till mer information då detta kan öka 
trafikflödet till organisationers hemsidor och företagsbloggar(Carlsson 2010, 80). Vidare anses Twitter 
vara en kanal som öppnar upp för diskussion och engagemang (Stakston 2011, 54). 

Sociala medier innebär inte envägskommunikation som traditionella medier, utan byggs på 
flervägskommunikation där det inte alltid är lika självklart vem som är avsändaren respektive 
mottagaren. Som tidigare nämnt ska det utgå från en konversation, där både organisationen och 
kunden får utrymme. Sociala medier innebär en stor möjlighet att bygga relationer med sin 
kundkrets, samt lyssna in deras behov och dra nytta av dessa (Carlsson 2010, 35). Stakston (2011) 
menar att organisationer kan bygga trovärdighet, genom att delta i konversationer online (Stakston 
2011, 27). 

MODOs och Frölundas hemsidor faller lite ur ramarna från sociala medier, då de syftar mer till 
envägskommunikation. Dock finns det möjlighet att dela information från hemsidan till andra 
medier som till exempel Twitter. Delning är en av grundstenarna i sociala medier, att det går att 
utbyta information mellan användare (Carlsson 2010, 11). Detta medför en stor spridning av 
information och uppmanar till engagemang hos intressenterna (Ström 2010, 145).

Tillhörighet och social gemenskap
Varumärkesutvecklaren Micco Grönholm (Grönholm, refererad i Carlson 2010, 70)menar att vi 
befinner oss i en ny form av kommunikation mellan köpare och säljare. Grönholm menar att denna 
kommunikation allt mer handlar om att konversera och att bygga relationer. Vidare menar han att 
tillhörighet och social gemenskap, håller på att bli de faktorer som skiljer ett framgångsrikt 
varumärke från ett annat. De organisationer som har mest engagerade och lojala anhängare, är ofta de 
som konverserar med sin omvärld på flera sätt (Grönholm, refererad i Carlson 2010, 70).

En fortsättning på detta är Stakstons (2011) tankar kring de faktum att sociala medier ständigt är 
tillgängliga, och på så sätt bjuder in fler att konversera. Hon menar att detta ökar chanserna för 
människor att engagera sig, då det helt enkelt finns tid utöver de vanliga kontorstimmarna. Vill en 
privatperson engagera sig på kvällskvisten, så kan hen göra det, i och med de tillgängliga digitala 
kanalerna. Stakston (2011) menar att de sociala medierna även passar utmärkt i det fullspäckade 
vardagslivet, då de digitala tjänsterna ständigt är tillgängliga för gemene man. Hon menar att sociala 
medier helt enkelt underlättar för privatpersoner att engagera sig i önskat forum (Stakston 2011, 27). 
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För att fånga uppmärksamhet
Ett sätt att närmre granska kommunikationen från klubbarnas håll, är att se om de eventuellt 
använder sig av berättartekniker när de kommunicerar i sina digitala kanaler. Strömbäck menar att 
berättartekniker är ett resultat av medielogiken, samt är en hjälp för att reducera 
informationsmängden och samtidigt fånga människors uppmärksamhet (Strömbäck 2009, 172 och 
177). En av dessa är personifiering som innebär att man utgår från konkreta personer snarare än det 
sammanhang som texten ingår i. 

Personifiering är en väldigt vanlig journalistisk berättarteknik, då den konkretiserar annars 
abstrakta processer eller frågor (Strömbäck 2009, 178). Människor har lättare att identifiera sig med 
nyheterna om de har skrivits utifrån personifiering (Strömbäck 2009, 179). I det material vi 
undersöker kan det till exempel handla om att Frölunda lyfter fram att kaptenen Joel Lundqvist är 
med i Movemberkampen, genom att skriva om hans mustasch eller liknande.

Konkretion är ett ytterligare exempel på en berättarteknik och här utgår man från konkreta händelser 
snarare än processer. Studier visar att en stor majoritet av de nyheter som berättas fokuserar på 
händelser eller situationer, något som förklarar varför många av de som vill träda fram genom 
nyhetsbruset, arrangerar så kallade pseudohändelser för att få större medialt utrymme (Strömbäck 
2009, 179). Det kan till exempel handla om att någon av våra valda idrottsorganisationer arrangerar 
en auktion, signering eller liknande för att samla in pengar till välgörenhet, och sedan fokuserar 
främst på dessa aktiviteter snarare än välgörenheten i sina digitala kanaler. 

En annan berättarteknik att använda sig av är polarisering som fokuserar på konflikten i en fråga. 
Polarisering skiljer sig en aning från tidigare nämnda berättartekniker då denna teknik har sitt 
främsta genomslag i politisk journalistik. Studier visar nämligen att cirka 31 procent av nyheterna 
utmärktes av en konfliktnivå medan samma undersökning i politisk journalistik fick ett ungefärligt 
resultat på 54 procent (Strömbäck 2009, 179). Den är dock fortfarande relevant för vår studie då det 
är intressant att se huruvida de konkurrensstyrda idrottsorganisationerna fokuserar på att vinna eller 
förlora även i välgörenhetssammanhang. I en idrottsorganisation kretsar mycket av dess existens kring 
kampen om att vinna, därför vill vi se om de använder sig av polarisering när de kommunicerar ut 
sina välgörenhetsaktiviteter. Det kan till exempel handla om att MODO uppmanar sina fans att 
skänka pengar till Movemberrörelsen, för att vinna över andra lag som även samlar in pengar. 

Dessa berättartekniker, och särskilt polarisering, är som tidigare nämnt specifikt för politisk 
journalistik. Men enligt Strömbäck (2009) går det även att dra slutsatser om journalistiken i stort, 
även om det skiljer sig åt mellan olika genrer. Klubbarnas kommunikation är inte ren journalistik 
men det präglas ändå av medielogik eftersom även de måste reducera informationsmängden och 
samtidigt fånga sin målgrupps uppmärksamhet. Därför är det intressant att se om de eventuellt 
använder sig av berättartekniker (Strömbäck 2009, 177-179).

En- och tvåvägskommunikation
Då vi har valt att analysera kommunikation via digitala medier, är det relevant att skilja på en- och 
tvåvägskommunikation. Envägskommunikation innebär att en organisation talar till en publik, och 
vid tvåvägskommunikation talar organisationen med en publik (Larsson 2011, 47). Det finns för- och 
nackdelar med båda sätten att kommunicera på. Publiken tillåts att interagera och involveras mer vid 
tvåvägskommunikation, vilket även ställer krav på organisationen att vara mottagliga för feedback. 

Vid envägskommunikation, eller så kallad linjär kommunikation, är budskapet entydigt och 
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planerat, men det skapas inget utrymme för mottagarna att diskutera eller att få svar på sina frågor. 
Risken är då stor att budskapet inte når fram på önskat sätt, då det alltid förekommer så kallat brus 
vid alla former av kommunikationsprocesser. Brus innebär att det i viss mån uppstår störningar när 
ett budskap ska gå från sändare till mottagare (Larsson 2011). Brus kan uppträda i hela processen och 
således hindra att exempelvis MODO inte uppfattar en fråga från fansen (Larsson 2011, 48)

De sociala medierna Twitter, Facebook och Instagram där klubbarna figurerar via officiella 
konton, innebär att gemene man kan påverka budskapet och där med skapa en dialog. 
Dialogmodellen innebär en interaktiv kommunikation, där det ges utrymme för tolkning och samtal 
för att nå en ömsesidig förståelse. Det vill säga symmetrisk tvåvägskommunikation (Larsson 2011, 
57). 
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METOD OCH MATERIAL
I följande stycke kommer vi redogöra för vår valda metod, kvalitativ textanalys, samt hur vi har gått 
till väga för att genomföra denna. Vi kommer även att presentera vårt urval av material, 
datainsamling samt bearbetning av data. Slutligen redogör och diskuterar vi uppsatsens validitet, 
reliabilitet och intersubjektivitet.

Att tolka en text
Vi har valt att använda oss av metoden kvalitativ textanalys, som syftar till att ta fram det väsentliga 
innehållet genom noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår (Esaiasson 
et al. 2009, 237). Detta innebär att man genom att läsa texter aktivt, kan utläsa de underliggande 
betydelserna med texternas innehåll, och därmed analysera dessa mer djupgående än vid användandet 
av en kvantitativ metod. Det finns två huvudtyper av textanalytiska frågeställningar, där vi har valt att 
fokusera på att systematisera innehållet i våra valda texter genom att klargöra tankestrukturen istället 
för att kritiskt granska dessa (Esaiasson et al. 2009, 238). I vår studie menas detta att vi analyserar de 
sociala medierna och hur de kommunicerar kring välgörenhet, inte varför de kommunicerar som de 
gör och vilka effekter det har för de båda lagen. Då vår studie är en beskrivande studie som ämnar se 
hur kommunikationen kring välgörenhet ser ut, passar den valda metoden. Genom att klargöra 
tankestrukturer de använder sig av på sociala medier beskriver vi kommunikationen, snarare än 
granskar och ser effekter av den.  

En tänkbar metod för vår studie kunde varit samtalsintervjuer och då skulle till exempel 
kommunikatören i respektive klubb varit i fokus. Att använda sig av samtalsintervjuer gör att man får 
ta del av dennes vardagserfarenheter i sin egen miljö (Esaiasson et al. 2009) och kommunikatören 
hade då till exempel fått beskriva hur de kommunicerar i sociala medier och varför. Detta gav oss en 
anledning att inte välja denna metod, då vi inte ville ta reda på vad en person anser om ämnet utan 
vad den faktiskt producerat. Vi valde därför kvalitativ textanalys för att det gav oss möjlighet att få en 
djupare förståelse för texten och att vi faktiskt kunde undersöka det vi ville utan att en person insatt i 
verksamheten kunde påverka (Esaiasson et al. 2009, 285-286). Ytterligare en tänkbar metod vi kunnat 
använda oss av är en semiotisk bildanalys. Vi hade då även tittat på tillhörande bilder till de 
uppdateringar som gjorts på de sociala medierna som komplement till texten. Vi valde dock att inte 
analysera bilderna överhuvudtaget då bilder, till skillnad från ord, i större utsträckning kan väcka 
känslor på ett mer direkt sätt. En bild kan också tolkas olika beroende på betraktarens kulturella och 
sociala erfarenheter (Ekström och Larsson 2010, 179).

Urval och datainsamling 
Vi gjorde ett strategiskt urval då vi valde ut en specifik tidsperiod för att samla in uppdateringar på 
respektive lags sociala medier. Den specifika tidsperioden oktober och november 2013 är två månader 
som präglas av välgörenhetsarbete. Oktober associeras med Rosa Bandet, som syftar till att stötta 
forskningen kring bröstcancer (Cancerfonden 2014). November kallas i välgörenhetssammanhang 
Movember, då fokus ligger på insamlingar till forskning om prostatacancer (Movember 2014). 
Därmed blev dessa månader relevanta för vår studie.

Vi valde att välja snävt istället för brett då den planerade analysen förutsatte en detaljerad läsning, 
och på så vis gjorde det orimligt för oss att se på den samlade produktionen, det vill säga alla 
uppdateringar de båda organisationerna gjort på samtliga sociala medier. Att det i alla 
urvalssituationer är optimalt att analysera allt relevant material är vi väl medvetna om, likaväl som att 
det finns praktiska begränsningar att ta hänsyn till. I vårt fall är detta tidsaspekten (Esaiasson et al. 
2009, 248-249). 
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Kanske har en tankegång uttryckts klarare i en annan text än den vi granskat, till exempel att de 
uttalat sig om välgörenhet i en annan månad än de vi undersökt, men att göra ett snävt materialurval 
ger ett säkrare resultat för vår studie (Esaiasson et al. 2009, 249). Oktober och november är strategiskt 
valda, då vi anser att de är gynnsamma för vår teori, detta ingår således i teorin kring kritiska fall. 
Den syftar till att om teorin inte stämmer i den gynnsamma miljön som i vårt fall är oktober och 
november, finns det anledning att tro att den inte stämmer i till exempel mars heller (Esaiasson et al. 
2009, 184-185). 

Bearbetning av data 
Det material vi har valt att analysera utifrån vårt strategiska urval, är alla uppdateringar relaterade till 
välgörande ändamål på respektive organisations sociala medier, som gjorts under oktober och 
november. De sociala medier vi har undersökt är Twitter, Facebook, Instagram och hemsidor. Vi har 
endast valt att undersöka uppdateringar som är välgörenhetsrelaterade, och har där med räknat bort 
texter där MODO eller Frölunda själva får donationer. Till exempel bidrag från Svenska Spel som vi 
uppmärksammade när vi analyserade texterna. Ekström och Larsson (2010) beskriver frågor man bör 
ställa sig när man skriver en text, såväl som när man gör en textanalys (Ekström och Larsson 2010, 
160).

Genom vår analys av de uppdateringar som gjorts av MODO och Frölunda på de sociala 
medierna, använde vi oss av frågor till den text vi ville undersöka. En av våra frågor var; ”Är fokus på 
spelare som donerar/är med eller orsaken/välgörenheten?” där syftet var att undersöka vad texten 
handlar om och vad den påstår (Ekström och Larsson 2010, 160). Detta för att ta reda på om den 
handlar mer om spelaren eller välgörenheten. För att undersöka om texten öppnade upp för 
interaktion mellan en skribent och en läsare, analyserade vi i vilken utsträckning klubben svarade på 
frågor från fans, samt i vilken utsträckning fans frågar något utan att få svar (Ekström och Larsson 
2010, 161). 

Vi vill också undersöka i vilken utsträckning klubbarna uppdaterat kring välgörenhet i de olika 
forumen under oktober och november 2013. Detta dels för att se om kommunikationen skiljer sig åt 
mellan de olika forumen, samt se om den skiljer sig åt mellan klubbarna. Genom resultatet hoppas vi 
sedan kunna se om en av klubbarna till exempel föredrar de interaktiva kanalerna, medan den andra 
föredrar den mer slutna hemsidan. Mer specificerat innebär det alltså för vår studie att se om 
envägskommunikation dominerar tvåvägskommunikation, trots att möjligheten med sociala medier 
är att skapa dialog genom tvåvägskommunikation (Carlsson 2010, 11). Vi har ställt frågor som man 
kan härleda till syftet genom att till exempel se om de fokuserar mer på välgörenhet på hemsidan, 
och mer på spelaren på Twitter. Detta gör att vi kan dra en slutsats till en av våra frågeställningar. 

Ekström och Larsson (2010) menar att en text som vänder sig till okända läsare kan försöka sträva 
efter en dialog där en relation redan finns och där läsaren håller med om det texten försöker säga. I 
dessa texter är det intressant att undersöka överdrifter och andra retoriska knep som skribenten 
försöker använda (Ekström och Larsson 2010, 159). Detta leder oss till vår studie då vi för att komma 
fram till eventuella skillnader klubbarna emellan och hur de kommunicerar ut sina 
välgörenhetsaktiviteter, valde att studera huruvida de använde sig av berättartekniker då de 
kommunicerar med sina intressenter (Strömbäck, 2009, 177). Till exempel att en organisation  
använder sig mer av berättartekniken personifiering för att lyfta fram sina spelare (Strömbäck 2009, 
178). 
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För att sammanställa resultatet kategoriserade vi MODO och Frölunda i olika dokument, 
innehållande kategorier för respektive socialt medie. Sedan analyserade vi varje inlägg och 
uppdatering individuellt utifrån den förutbestämda frågemallen. Där efter sammanställde vi våra 
individuella analyser till en gemensam analys, och en tabell, för att tydligt kunna se likheter och 
skillnader.

Problem
Att olika personer kan tolka en text olika beroende på sina erfarenheter är inte unikt för en kvalitativ 
textanalys, utan ett universellt forskningsproblem (Esaiasson et al. 2009, 251). Detta kan förklara de 
skillnader i svar vi fick fram. Esaiasson et al. (2009) benämner den hermeneutiska spiralen som syftar 
till att en text måste förstås utifrån den helhet den verkar i, samtidigt som helheten måste förstås av 
delarna i texten (Esaiasson et al. 2009, 252). 

Hermeneutiska spiralen menar att relationen mellan delen och helheten är central för att förstå 
en text (Esaiasson et al. 252). Exempelvis har MODO ett motto de använder i samband med sina 
Rosa Bandet -aktiviteter som lyder: ”If you don’t fight you will never win”. Detta motto tyder på 
berättartekniken polarisering då budskapet syftar till en typ av konflikt mellan de som kämpar för att 
vinna, och de som inte gör det (Strömbäck 2009, 179). Men mottot i sig är svårt att förstå om det 
inte ses i sin helhet, det vill säga en tydlig koppling till sammanhanget som i detta fall är Rosa 
Bandet. Därför valde vi att inte ta hänsyn till varje inlägg som tog upp mottot som ett tillfälle då 
klubben använde sig av polarisering, då vi såg mottot som en del och inlägget som en helhet 
(Esaiasson et al. 252). Var det inget annat i inlägget som fokuserade eller antydde på en 
konfliktsituation så ansåg vi att mottot i sig inte räckte för att definiera det som en användning av 
polarisering. 

För att eliminera tolkningsproblem så valde vi att lyfta de oklara frågorna, bland annat den om 
mottot, till en gemensam diskussion där vi fick förklara hur vi tolkade det och på så sätt ta del av 
varandras förkunskaper. Detta är svårigheterna med en kvalitativ textanalys då tolkning alltid bottnar 
i en viss subjektivitet som vi tidigare nämnt (Esaiasson et al. 2009, 252). Dock anser vi att den 
gemensamma diskussionen kring frågeställningarna ökar studiens tillförlitlighet då vi tillsammans 
gör en liknande tolkning av samma företeelse (Ekström och Larsson 2010, 17). 

Vi mötte även en del tolkningsfrågor då det i vissa inlägg var lite oklarheter kring vad som var en 
kommentar samt en fråga från fansen. Till exempel skrev ett Frölundafan vid ett tillfälle på 
Instagram; ”Är ni hos barberaren eller i en mössfabrik..? ;) #börjarbligammal”. Kommentaren gällde 
ett inlägg om signeringen av Frölundas Movemberbild och skulle kunna tolkas som en fråga som 
således borde räknas in under kategorin ”i vilken utsträckning klubben svarar på frågor från fansen”. 
Dock gjorde samtliga tre bedömningen att detta var ett skämt och inte en fråga som borde besvaras. 
Det var ett antal liknande kommentarer som var formulerade som frågor men i vår bedömning 
menade som skämt. Vi räknade inte med dessa som frågor i vår analys utan definierade de som 
kommentarer. Det faktum att vi alla tre gjort en liknande tolkning av samma fenomen tyder på 
intersubjektivitet, och där med ger tillförlitlighet till studien (Ekström och Larsson 2010, 17).

Ett annat problem vi stötte på när vi bearbetade och analyserade materialet var Frölundas 
samarbete med @snyggaarmaruf, ett Ungt Företag (UF) som gjorde armband där delar av vinsten gick 
till välgörenhet. I de inlägg då Frölunda samarbetade med @snyggaarmaruf ställde fansen ett antal 
frågor om armbanden, hur man kunde köpa de och så vidare. Inga av dessa frågor besvarades av 
Frölundas officiella Instagram utan av @snyggaarmaruf. Dessa valde vi att analysera i kategorin ”I 
vilken utsträckning fans frågar saker utan att få svar” då frågorna ändå ställdes men blev obesvarade 
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på Frölundas officiella kanaler.

Trovärdighet till studien
För att säkerställa att vi mätt det vi vill mäta har vi sett över hur vår teori överensstämmer med de 
frågor vi ställt till texten (Esaiasson et al. 2009, 63). Till exempel ser vi om definitionen av sociala 
medier överensstämmer med vår frågeställning (se bilaga 1) om huruvida MODO och Frölunda 
svarar på frågor från fansen på sociala medier. Denna fråga är en förlängning på våra teorier kring 
sociala medier och även direkt hämtat ur vårt syfte om att undersöka hur klubbarna kommunicerar 
för sina välgörande ändamål på sociala medier. Genom att göra denna koppling till varje fråga vi 
ställt till texten uppnår vi en hög validitet (Esaiasson et al. 2009, 63). 

Som vi tidigare nämnt har vi haft i åtanke hur tillförlitlig vår studie är. Brist på tillförlitlighet orsakas 
främst av slarvfel under insamlingen av material samt i den efterföljande analysen (Esaiasson et al. 
2009, 70). Detta har vi försökt undvika genom att göra tydliga frågeställningar med underfrågor samt 
mallar att besvara dessa frågor i. Innan vi började med analysen testade vi mallen genom att 
gemensamt ställa frågorna från mallen till en uppdatering per forum. Detta för att säkerställa att 
samtliga förstod vad vi sökte efter då vi genomförde analysen individuellt. 

 
I en kvalitativ textanalys ämnar forskaren berätta en historia med hjälp av texten, det är inte texten 
som ska berätta en historia för forskaren (Esaiasson, 2009, 243). Alltså kan en uppdatering på till 
exempel Twitter aldrig tolkas utan att vi forskare aktivt tolkar den. Detta kan förklara anledningen till 
de tolkningsproblem vi upptäckte och varför det är svårt att göra en kvalitativ studie helt 
forskaroberoende. Däremot har vi strävat efter att ha största möjliga öppenhet till att göra den 
forskaroberoende (Esaiasson et.al 2009, 25). 
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BAKGRUND
Både MODO och Frölunda har deltagit i diverse välgörenhetsaktiviteter. Örnsköldsvikbaserade 
MODO har främst samarbetat med Rosa Bandet(MODO Hockey 2013). Ett ytterligare exempel på 
deras välgörenhetsengagemang är samarbetet med Röda Korset under katastrofen i Fillipinerna. 
MODO titulerar sig själva ”Heart of Hockey”, något de ofta uttrycker i samband med deras 
välgörenhetsaktiviteter (Instagram 2014). De har även ett motto som de använt i samband med deras 
Rosa Bandet kampanj, ”If you never fight, you will never win” (MODO Hockey 2013).

Frölunda har främst anordnat aktiviteter i samband med Movemberrörelsen, men även varit med och 
grundat ett initiativ med GöteborgsPosten kallat ”Stoppa skotten”. Det ämnade att få fler ungdomar 
att börja idrotta (Frölunda Indians 2013). ”Vi ger oss aldrig” är Frölundas motsvarighet till ”Heart of 
Hockey” och något de ofta hashtaggar i inlägg rörande välgörande ändamål (Facebook 2014). Båda 
organisationerna är aktiva på diverse digitala kanaler så som hemsidor, Facebook, Instagram och 
Twitter.
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RESULTAT OCH ANALYS
I följande avsnitt analyseras resultatet av vår studie. Vi analyserar de resultat vi kommit fram till, och 
ser om de kan kopplas ihop med de teorier vi presenterat i uppsatsens början. Avslutningsvis redogör 
vi för den slutsats vi kommit fram till genom studien och slutligen diskuterar vi denna.

Att tiga är silver, att tala är guld
Då varken MODO eller Frölunda har ett uttalat CSR eller CRM - arbete är det svårt att definiera 
vilken teori som är mest relevant för vår studie. Dock präglas deras samarbeten inte av ett tydligt 
långsiktigt tänkande, vilket Tench och Yeomans (2009) menar att CSR innebär (Tench och Yeomans 
2009, 99). Snarare visar de tendenser till att tänka kortsiktigt då deras arbete kring välgörenhet mer 
visar att de använder det som marknadsföringsstrategi (Tench och Yeomans 2009, 345). Därför 
kommer vi i denna uppsats främst att beskriva deras välgörenhetssamarbeten som CRM-baserade. 
Dock har vi valt att även ha med CSR som en teori då det inte går att utesluta att de två 
organisationerna arbetar enbart med marknadsföring.  

De mediekanaler vi har valt att titta på skiljer sig något åt kommunikationsmässigt. Hemsidorna 
innebär linjär kommunikation, vilket Larsson (2011) förklarar som organisationernas entydiga och 
officiella uttalanden (Larsson 2011, 47). Här publiceras artiklar, podcasts och andra nyheter som har 
filtrerats av organisationen via en specifik sändare, i dessa fall klubbarnas respektive 
kommunikationsansvarige och interna skribenter (Larsson 2011, 48). 
Övriga sociala mediekanaler syftar mer till tvåvägskommunikation då de öppnar upp för dialog 
mellan organisationens omvärld och dess intressenter (Larsson 2011, 55). Här inbjuds vem som helst 
till att delta i dialoger på respektive klubbs forum. 
Vi kommer nu att presentera resultatet genom att dela upp respektive klubbs forum med efterföljande 
analys. Där efter kommer vi att göra en gemensam slutanalys för att jämföra likheter och skillnader 
mellan de båda klubbarna.

FRÖLUNDA HC

Hemsida
På Frölundas hemsida så var det allra vanligast att välgörenheten var i fokus. Det gick inte att se ett 
tydligt mönster kring hur de länkade då det var väldigt jämnt mellan att inte länka alls samt i vilken 
utsträckning de länkade externt och internt. Gällande användandet av berättartekniker så var det 
samma där, det vill säga att det inte fanns tydliga särdrag att utvinna. Personifiering var den 
vanligaste berättartekniken men det var små skillnader mellan de olika teknikerna samt ingen teknik 
alls. 

Däremot finns det en tydlig slutsats att dra när det gäller hemsidan i stort, nämligen att de på 
hemsidan inte var interaktiva alls då det inte fanns en kommentarsfunktion. Det går att dela 
artiklarna på diverse forum, men det går inte att kommentera eller ställa frågor. Detta var det enda 
forum där det inte fanns en möjlighet för organisationen och dess intressenter att konversera. Detta 
skiljde sig även med MODOs hemsida som vi senare kommer att redovisa för.

Nedan är ett utdrag ur en artikel på Frölundas hemsida där välgörenheten var i fokus. Artikeln 
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publicerades den 16 oktober 2013.  

”Manifestationen är tänkt att bli startskottet för flera olika aktiviteter i hela Göteborg, som ska 
bidra till att de unga ska välja sportens gemenskap i stället för kriminella gäng.
Manifestationen kommer prägla evenemanget i Scandinavium på måndag. GT och Frölunda har 
bland annat bjudit in alla gymnasieelever i Göteborg till matchen.
-Vi bryr oss om Göteborg och vill bjuda in stans unga till vår gemenskap. Om fler engagerar sig i 
sporten kommer fler att få ett positivt fokus i livet, säger Frölundas lagkapten Joel Lundqvist.”

Analys
Den tydligaste slutsatsen vi kunde dra av Frölundas hemsida var bristen på interaktion, då det inte 
fanns en möjlighet att kommentera artiklarna på hemsidorna. Det går att dela artiklarna på diverse 
forum vilket enligt Carlsson (2010) tyder på att hemsidan är ett socialt medie, då möjligheterna att 
dela är central i diskussion kring sociala medier (Carlsson 2010, 11). Däremot finns det stora brister 
då en av de största möjligheterna med sociala medier är att kommunicera på ett mer individanpassat 
sätt (Carlsson 2010, 37). Denna fördel missar Frölunda då deras hemsida mer är uppbyggd som ett 
traditionellt medie med envägskommunikation i fokus. Utifrån teorin om envägskommunikation 
kan vi se att budskapet är entydigt och planerat, men att det saknas utrymme för mottagaren att 
diskutera eller ställa frågor. Detta kan medföra att budskapet trots allt inte når fram på önskat sätt. 
Sätter man detta i sammanhang med teorin om sociala medier där konversationen mellan 
organisationen och dess intressenter är oerhört viktig, kan man ifrågasätta hur vida de använder 
sociala medier på mest fördelaktigt sätt.

Då Frölundas hemsida har en delningsfunktion men saknar möjligheten att konversera, står 
Frölundas hemsida i gränslandet mellan traditionella och sociala medier (Carlsson 2010, 11).

Instagram
På Instagram var det spelare eller laget som i huvudsak var i fokus. Vidare var det mest vanligt att de 
länkade till andra externa kanaler, snarare än internt eller ingen länk alls. Det var mest 
förekommande att inte använda sig av någon berättarteknik överhuvudtaget, men när de väl gjorde 
detta så var polarisering den mest vanliga. Frölunda var mer interaktiva på Instagram i jämförelse 
med sin hemsida, men även här saknas en interaktion med fansen. Detta då det mer vanligt att 
fansen frågade något utan att få svar gentemot de gånger Frölunda faktiskt svarade på en fråga.

Nedan följer ett urdrag ur en Instagramuppdatering där laget är i fokus:

”Nu toppar vi Movembers SHL-ranking & gasar vidare! Vi ses väl kl 18 @sharperbarbershop? 
Välkomna till Prinsgatan 6 och hjälp oss samla in ännu mer! Tack! #movember ##frolundahc”

Analys
På Instagram var det tydligt att Frölunda fokuserade på spelare eller laget i samband med sina 
välgörenhetsaktiviteter. Studien som gjordes av Ronald och Graeff (2003) visar hur kända atleter eller 
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sportorganisationer visar sitt stöd till välgörenhet och därmed ökar sin synlighet och status, vilket kan 
vara en förklaring till att Frölunda väljer att profilera sina spelare framför välgörenhetssamarbetet. 

Vidare visar studien att det är lika viktigt för sportorienterade organisationer att använda sig av 
CRM som för produkt- och säljföretag då intresset för sport är väldigt högt. Detta kan vara ytterligare 
en förklaring till varför Frölunda väljer att lyfta sitt eget engagemang snarare än organisationen de 
samarbetar med (Ronald och Graeff, 2003). 

Tench och Yeomans menar vidare att ett lyckat CRM-samarbete ska gynna båda parter då även 
välgörenhetsorganisationen ska få ökat utrymme i pressen samt bättre rykte (Tench & Yeomans 2009, 
346). Detta kan man ifrågasätta om Frölunda uppnår på Instagram, då de ofta endast hashtaggade till 
exempel #movember i inlägg som rörde samarbete med Movemberrörelsen. Samtidigt länkade de ofta 
till externa kanaler och dessa var oftast samarbetspartners eller sponsorer, vilket kan tolkas som att 
man ger uppmärksamhet till den välgörenhetsorganisation man samarbetar med. Detta menar Tench 
och Yeomans (2009) handlar om ett lyckat CRM samarbete. Dock är informationen kring dessa 
välgörenheter knapphändig i de egna kanalerna så det ställer krav på läsaren att följa länken för att 
även välgörenhetsorganisationerna ska få den uppmärksamhet Tench och Yeomans syftar till (Tench & 
Yeomans 2009, 345-346). 

Precis som på hemsidan saknas möjligheten till konversation med fansen, då det var mer vanligt att 
fansen inte fick svar på sina frågor som det var att de faktiskt fick svar. I en tvåvägskommunikation, 
så som Instagram i detta fall är, ställs krav på organisationen att de är mottagliga för feedback och 
detta tyder på att Frölunda inte är det (Larsson 2011, 48). Att skapa relationer med sina intressenter, 
och lyssna in deras behov, är en stor möjlighet med de sociala medierna. Detta går Frölunda miste 
om då de inte interagerar med sina fans (Stakston 2010, 11).

Facebook
Det mest uppenbara med denna kanal var bristen på uppdateringar. Under de två månader vi 
genomförde vår studie, gjordes endast tre välgörenhetsrelaterade inlägg. Av dessa var det i två av de tre 
fallen välgörenheten som stod i fokus. Det länkades inte internt utan det fanns två externa länkar i 
ett inlägg samt ingen länk i de resterande. Det var mest vanligt att inte använda någon berättarteknik 
i Frölundas Facebook-inlägg, men vid ett tillfälle använde de sig av polarisering. 

Även här finns det en tydlig brist på interaktion mellan organisationen och dess intressenter, då 
Frölunda inte svarade på sina intressenters frågor vid något tillfälle under vår analysperiod. Tio frågor 
förblev obesvarade. 

Nedan följer ett exempel från Frölundas Facebook, där välgörenheten var i fokus. Inlägget 
publicerades den 18 oktober 2013.

”Välj sportens gemenskap! Mecenat, Frölunda HC och GT bjuder dig på hockey för att kicka 
igång manifestationen #stoppaskotten.
Visa upp ditt giltliga Mecenatkort så får du en biljett vid ingången märkt ”studentbiljetter” på 
Scandinavium från kl 17 den 21/10 eller läs mer här http://www.mecenat.se/u/fb-
frolundahockey. Biljetter för halva priset köper du här: http://www.ticnet.se/event/287279 
#vigerossaldrig”
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Analys
Det tydligaste särdraget i analysen av Frölundas Facebook är bristen på uppdateringar. Stakston 
(2011) menar att då Facebook är ett flitigt använt medie, så är människor i allmänhet mindre rädda 
för att försöka bygga relationer på Facebook. Detta om något är en anledning för Frölunda att vara 
aktiva användare, då det är en chans att nå många som annars kanske inte är så flitiga användare av 
sociala medier (Stakston 2011). År 2010 fanns det siffror som visade att ungefär en femtedel av 
Sveriges befolkning hade användarprofiler på Facebook. Ställer man detta i kontrast med att 
Facebook var det forum Frölunda uppdaterade minst på, så kan man konstatera att Frölunda missar 
en stor del av deras potentiella målgrupp (Stakston 2011,15). 

Bristen på uppdateringar och få texter att analysera, gjorde det svårt att urskilja tydliga samband 
när det gäller berättartekniker samt hur de länkar. Däremot så är det även här tydligt att de inte är 
särskilt interaktiva med sina intressenter, då hela tio frågor på tre inlägg förblev obesvarade. Enligt 
Stakston (2011) så är just Facebook det medium som har skapat en grundförståelse för hur relationer 
över internet ska vårdas, vilket är paradoxalt mot Frölundas brist på svar till sina intressenter över 
Facebook (Stakston 2011, 15). 

Twitter
I denna kanal var det vanligast att fokus låg på spelare eller laget. Det var ytterst lite fokus på 
välgörenheten. Det länkades relativt mycket till andra kanaler, då de på Twitter ofta hänvisade till sin 
egen Instagram eller andra användare på Twitter. Det var jämnt mellan hur många gånger de länkade 
internt och externt. Konkretion var den berättartekniken som användes i störst utsträckning, och 
polarisering följde därefter. Jämförelsevis var det ganska vanligt att Frölunda använde sig av  
berättartekniker på Twitter, då det endast var två av tio fall då ingen berättarteknik kunde härledas ur 
tweetsen. 

Även på Twitter fortsätter mönstret att inte vara interaktiva. Ingen av de fyra frågorna som 
ställdes blev besvarade. 

Nedan följer ett urdrag ur en tweet från Frölunda då laget var i fokus. Tweeten visar även hur de 
länkar till en intern kanal i och med hemsidan, samt även en extern kanal, då de länkar till deras 
samarbetspartners twitterkonto. Eftersom tweeten fokuserar på en händelse, signeringen av lagbilden, 
snarare än sammanhanget den verkar i det vill säga Movemberrörelsen så är tweeten även ett bra 
exempel på hur de använder sig av berättartekniken konkretion. Tweeten publicerades den 25 
november 2013.

”En annorlunda lagbild :) http://frolundaindians.com/artikel/45330/      Missa inte att köpa bilden
& få den signad nu på onsdag kl 18 på @SharperofSweden  #movember  ”  

Analys
Precis som på Instagram var det även i detta forum främst fokus på spelare eller laget, och vid ytterst 
få tillfällen så var det fokus på välgörenheten. Som tidigare nämnt kan man härleda detta ur en studie 
gjord av Ronald och Graeff (2003). Däremot så anser Tench och Yeomans (2009) att ett lyckat CRM-
samarbete även bör gynna välgörenhetsorganisationen genom ökad uppmärksamhet samt bättre rykte. 
Detta synsätt ifrågasätter Frölundas profilering då CRM ska vara en win/win-situation för båda parter 
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för att verka positivt ur ett långsiktigt perspektiv (Tench och Yeomans 2009, 346).
Vidare kunde man se ett tydligt användande av berättartekniken konkretion som är en teknik då 

man utgår från konkreta händelser snarare än processer (Strömbäck 2009, 179). Att Frölunda 
använder sig av berättartekniker kan ses som en hjälp för att reducera informationsmängden och 
samtidigt fånga människors uppmärksamhet (Strömbäck 2009, 177). Att fånga människors 
uppmärksamhet är av oerhörd vikt i dagens samhälle, då det alltid förekommer en viss form av brus, 
det vill säga störningar som uppstår, när ett budskap ska gå från sändare till mottagare vid alla former 
av kommunikationsprocesser (Larsson 2011, 48). Studier visar att en majoritet av de nyheter som 
berättas fokuserar på en händelse snarare än en process eller sammanhang, vilket förklarar varför 
Frölunda väljer att fokusera på matcher, signeringar och så vidare för att träda fram i nyhetsbruset 
(Strömbäck 2009, 179).

MODO HOCKEY

Hemsidan
På MODOs hemsida var det i lika stor utsträckning fokus på spelare eller laget som det var på 
välgörenheten de samarbetade med. Dock länkade de mest till externa kanaler. Det gick inte att se ett 
tydligt mönster när det gällde användandet av berättartekniker då det var väldigt jämt mellan de olika 
teknikerna samt ingen teknik alls. Det var mest vanligt att inte använda någon teknik alls, men 
skillnaderna var för små för att egentligen säga något om mediet. 

Till skillnad från Frölundas hemsida så fanns det en kommentarsfunktion på MODOs hemsida. 
Dock utnyttjades den inte av organisationen då svar uteblev på de tre frågor som ställdes av fansen. 

Nedan visas ett urdrag av en artikeln på hemsidan där fokus är på välgörenheten som i detta fall är 
Rosa Bandet. Artikeln publicerades den 20 oktober 2013. 

”I hela oktober kan du köpa t-shirt, mössa och affisch som en del i kampanjen. Detta kan göras i
shopen eller på webben (vissa varor). Dessutom finns Wall of Hope på ICA Kvantum i
Örnsköldsvik, där du kan köpa hjärtan av bland andra Johanna Påhlsson och Megan Spina, och
skriva en hälsning till någon du tycker om.  
- Det blir lättare att nå ut i och med att man har ett lag bakom sig, säger Johanna Påhlsson.
–  Jag tycker att det är viktigt att alla som drabbats av bröstcancer vet att de inte är ensamma i sin

 kamp och att vi finns här för dem, kommenterar Megan Spina. 
Think pink och haka på MODO Hockey i kampen: If You Don't Fight, You Will Never Win.”

Analys
Det var svårt att se tydliga tendenser i hur MODO kommunicerade på sin hemsida, då det var väldigt 
jämnt i vilken utsträckning fokus var på laget eller välgörenheten, samt mellan vilka berättartekniker 
som användes. Det vi genom våra analyser tydligt kunde se var att de oftast länkade till externa 
kanaler. Detta i kombination med att det var jämnt fokus mellan laget och välgörenheten kan tyda på 
att de enligt Tench och Yeomans (Tench och Yeomans 2009) har haft ett lyckat CRM-samarbete då 
både MODO och välgörenhetsorganisationen har varit i fokus (Tench och Yeomans 2009, 346). CRM 
ska gynna båda parter och detta mönster tyder på att så vore fallet (Tench och Yeomans 2009, 346).
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I motsats till Frölundas hemsida så fanns det möjlighet att kommentera artiklarna på hemsidan. 
Detta gör att MODOs hemsida uppfyller fler av de kriterier sociala medier har, då det finns utrymme 
för konversation, vilket är en av grundstenarna i sociala medier (Carlsson 2010, 10). Även om det 
finns utrymme för konversation så misslyckas MODO med att konversera med sina intressenter, då 
de missat att svara på några av de frågor som ställts. Sociala medier är i grund och botten en 
flervägskommunikation, där både organisationen och kunden ska få utrymme (Stakston 2011), något 
som på MODOs hemsida inte uppfylls då MODO tar allra störst utrymme (Stakston, 2011, 27).

Instagram
På MODOs Instagram var det allra mest vanligt med fokus på spelare eller laget i inläggen. Något 
som även bekräftas av att personifiering var den vanligaste berättartekniken. På MODOs Instagram 
var det mest vanligt att inte länka alls. Vid åtta av nio fall så fanns det ingen länk överhuvudtaget.

Även i detta forum så arbetade organisationen inte särskilt interaktivt, då de inte vid något 
tillfälle svarade på frågor från intressenterna. Dock var det bara två frågor som ställdes.

Nedan är ett utdrag ur en Instagramuppdatering där spelaren Nichlas Torp är i fokus. Vidare visar 
den hur de använde sig av personifiering. Denna uppdatering är den enda som innehåller en länk, 
vilken leder till hemsidan movember.se.

”Nichlas Torp tog bort sitt älskade skägg för att spara mustasch till förmån för prostata- och 
testikelcancer. Kämpa med honom och resten av grabbarna! #movember #heartofhockey 
Movember.se.”

Analys
På MODOs Instagram var det i stor utsträckning fokus på spelare eller laget, vilket även bekräftades 
av att personifiering var den vanligaste berättartekniken. Personifiering konkretiserar abstrakta 
processer (Strömbäck 2009), vilket i detta fall förklarar att MODO troligtvis försöker begripliggöra 
sammanhanget de verkar i (Strömbäck 2009, 178).

Vidare innebär personifiering att människor har lättare att identifiera sig med de personer som 
beskrivs i en text skriven utifrån personifiering (Strömbäck 2009), vilket kan visa på att MODO 
försöker öka sympatier för de spelare som beskrivs i inläggen (Strömbäck 2009, 179). Detta 
överensstämmer även med en studie som visar hur kända sportorganisationer framhäver hur de 
samarbetar med diverse välgörenhet, för att på så sätt öka sin egen synlighet och status (Ronald och 
Graeff, 2003). Studien visar att CRM anses vara både en taktik och strategi idrottsorganisationerna 
använder för att visa upp sitt sociala ansvar, något som ytterligare kan förklara varför MODO väljer 
att framhäva sin egen roll i samarbetet (Ronald och Graeff, 2003). 

Även i detta forum så var det en skev representation av den konversation som definierar sociala 
medier, nämligen att både sändaren och mottagaren ska få lika stort utrymme (Carlsson 2010, 10). 
Detta eftersom MODO, alltså sändaren, får större utrymme då intressenterna, det vill säga 
mottagarna, försöker konversera genom att ställa frågor som inte har fått svar. I det material vi 
undersökte svarade MODO aldrig på en fråga, däremot så ställdes endast två. 

Vi har tidigare beskrivit hur tvåvägskommunikationen ställer krav på sändaren att vara mottagliga
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för feedback (Larsson 2011, 48), ett krav som inte uppfylls här. Dock bör man även ha i åtanke att 
det alltid finns en risk för brus och att budskapet inte går fram på önskat sätt, även från 
intressenterna till organisationen (Larsson 2011). Detta då det i sociala medier inte alltid är tydligt 
vem som är avsändaren respektive mottagaren (Larsson 2011, 48; Stakston 2011, 27).  Därför bör man 
inte dra alltför stora paralleller mellan de två uteblivna svaren, och att MODO inte interagerar med 
sina intressenter på Instagram.

Facebook
I likhet med Frölundas Facebook var bristen på uppdateringar det tydligaste särdraget för MODOs 
Facebook. Under tidsperioden i vilken vi genomförde vår undersökning, så gjordes endast ett 
välgörenhetsrelaterat inlägg. Det är således svårt att se övriga frågor som en indikation på hur denna 
kanal skulle användas. Det tydligaste resultatet är att MODO inte använder sin Facebook-sida särskilt 
mycket. 

I de uppdateringar de faktiskt gjorde, så fokuserade de mest på välgörenhet, samtidigt som de 
länkade till en annan intern kanal och använde sig av berättartekniken polarisering. Inga frågor 
ställdes, och således besvarades inga frågor. Nedan följer ett urdrag ur det Facebookinlägg MODO 
gjorde. Inlägget publicerades den 20 oktober 2013. 

”Nästa hemmamtach: lördag 26/10 mot Luleå (18:30). Rosa Bandets kampanjfinal! If you don’t 
FIGHT you will never WIN. #heartofhockey #rosabandet - with Anders Thoren at Fjällräven 
Center.”

Analys
I likhet med Frölunda så är den mest uppenbara slutsatsen på MODOs Facebook bristen på 
uppdateringar. Genom att delta i de digitala plattformarna så kan MODO dels komma närmre sina 
målgrupper, men även lättare påverka journalister. Därav är bristen på uppdateringar talande, då 
siffror från år 2010 visar på hur en femtedel av Sveriges befolkning fanns på Facebook (Stakston 
2011, 15; Carlsson 2010, 19). Utifrån teorin om att CRM kan öka en organisations utrymme i 
medierna (Tench och Yeomans 2009), missar MODO chansen till att påverka, i och med att de inte 
befinner sig på ett av de forum med flest användare som därigenom har störst genomslagskraft 
(Tench och Yeomans 2009, 345; Carlsson 2010, 19). 

Utöver denna brist på uppdateringar är det svårt att se mönster i hur MODO kommunicerar på 
sin Facebooksida, då det endast gjordes ett inlägg och således ej går att härleda eventuella 
återkommande drag. 

Twitter
På MODOs Twitter var det vanligast med störst fokus på spelare eller laget. Det länkades relativt 
mycket till andra interna kanaler, något som kan förklaras med att de ofta länkade till sin egen 
Instagramsida. Personifiering var den vanligaste berättartekniken men det var lika vanligt att de inte 
använde sig av någon berättarteknik alls. 

Även denna kanal saknade interaktivitet från organisationens sida då det ställdes fyra frågor totalt 
och tre av dessa förblev obesvarade. Nedan följer ett urdrag ur en tweet, där spelaren är i fokus och att 

22



Johanna Alba, Erika Skogsberg, Johanna Grundberg

MODO använder sig av personifiering. Vidare visar den en intern länk till lagets egna Instagram. 
Inlägget publicerades den 6 november 2013.

”Önerud och Lööv är personliga tränare idag! #heartofhockey instagram.com/p/gX__0sKXyL/”   

Analys
På Twitter hade MODO störst fokus på spelare eller laget, något som vi tidigare hänvisat till den 
studie Ronald och Graeff (2003) genomfört. Både CSR och CRM ämnar stärka organisationens rykte 
samt relation med dess omvärld (Tench och Yeomans 2009), vilket kan förklara varför MODO väljer 
att fokusera på sin egen roll i välgörenheten (Tench och Yeomans 2009, 103 och 345). 

En ytterligare strategi som ämnar förbättra bilden av MODO, kan man härleda ur det faktum att 
personifiering var den vanligaste berättartekniken. Detta då denna teknik tenderar att leda till att 
läsaren lättare sympatiserar med de personer som figurerar i texterna (Strömbäck 2009, 179). Dock var 
det lika vanligt att de inte använde sig av någon berättarteknik alls, vilket pekar på att de inte 
arbetade aktivt för att passa in i medielogiken för att på så sätt maximera det mediala utrymmet 
(Strömbäck 2009, 179). 

Detta motsätter sig det faktum att de oftast fokuserar på spelare eller laget för att framhäva sitt 
eget engagemang i välgörenheten, för att öka sin synlighet (Ronald och Graeff, 2003). 

Även i detta forum så interagerade MODO inte med sina intressenter, då tre av fyra frågor förblev 
obesvarade. I de sociala medierna har de en chans att bygga upp sin trovärdighet, genom att delta i 
konversationer online (Stakston 2010), något som uppenbarligen inte har utnyttjats då klubben i stor 
utsträckning inte har svarat på intressenternas frågor (Stakston 2010, 11). 

Övergripande resultat 
Både Frölundas och MODOs texter fokuserade på spelare eller laget snarare än välgörenheten de 
samarbetade med. Tydligast var detta i MODOs fall, då det i Frölunda var mer jämnt mellan 
uppdelningen av fokus. Detta bekräftas även när det gäller länkarna, då MODO tenderade att länka 
internt snarare än externt, dock så var det allra vanligast att de inte länkade alls. Frölunda å andra 
sidan länkade externt i allra störst utsträckning. 

I Frölunda var det mest vanligt att inte använda sig av några berättartekniker alls, men då några 
tekniker kunde härledas ur texterna, var konkretion tätt följt av polarisering allra mest vanliga. Detta 
kunde man se då de ofta arrangerade diverse signeringar rörande Movember, samt att de ofta 
uppmanade sina fans att donera pengar, så att de skulle leda insamlingslistor över andra lag. I 
MODO så var det lika vanligt att inte använda någon berättarteknik alls, som det var att använda 
personifiering. Personifieringen visade sig till exempel genom att de fokuserade på spelaren Nichlas 
Torp och hans mustasch, när de profilerade sitt engagemang i Movember. Även i MODO så var 
konkretion en vanlig berättarteknik, vilket även här kan förklaras med att de ofta fokuserade på 
diverse aktiviteter de anordnade i välgörande ändamål. 

De båda organisationerna uppdaterade på Twitter i allra störst utsträckning, i MODOs fall gjordes 
hälften av alla uppdateringar på detta forum, medan det i Frölunda var alltmer jämnt. Hemsidan var 
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näst vanligast för MODO, därefter Instagram och allra minst uppdaterade de på Facebook då detta 
endast skedde vid ett tillfälle. Frölundas näst mest uppdaterade forum var Instagram, tätt följt av 
hemsidan. Alltså var Facebook det minst uppdaterade forumet i båda organisationernas fall. 

Ett slående resultat i både Frölunda och MODO var bristen av svar på intressenternas frågor. I stor 
utsträckning svarade varken Frölunda eller MODO på intressenternas frågor.

Övergripande analys
Det var tydligt att både Frölunda och MODO framhävde sitt egna engagemang snarare än 
välgörenheten de samarbetade med. Ett relevant ställningstagande då en studie från 2000 (Tench och 
Yeomans 2009) visade att 88 procent av populationen var medvetna om CRM. Samt att 80 procent av 
de som någon gång köpt en produkt eller tjänst som använt sig av CRM, ansåg att detta innebar en 
positiv attityd gentemot produkten eller tjänsten (Tench och Yeomans 2009, 345). Ur denna studie 
kan man härleda att Frölunda och MODO bör kommunicera ut sina välgörenhetsåtaganden, då dessa 
kan innebära en positiv effekt gentemot deras varumärke i stort. Däremot så anser även Tench och 
Yeomans (2009) att även välgörenhetsorganisationen bör få fokus och ökat medialt utrymme, för att 
det ska bli ett långsiktigt lyckat CRM-samarbete för de båda parterna (Tench och Yeomans 2009, 346). 
Detta leder till ett ifrågasättande huruvida Frölunda och MODO låter de organisationer de 
samarbetar med för få det mediala utrymme som gynnar de båda. 

Vidare kunde vi se att både Frölunda och MODO i stor utsträckning inte använde sig av någon 
berättarteknik alls. Vilket är paradoxalt mot det faktum att de ofta tenderade att belysa sitt eget 
engagemang snarare än välgörenhetsorganisationen, då en tänkbar anledning bakom detta är för att få 
ökat utrymme i medierna, samt generera goda relationer med deras omvärld (Tench och Yeomans 
2009). Berättartekniker används just som hjälp för att fånga människors uppmärksamhet, samt 
anpassa sitt eget material efter medielogiken för att maximera sitt utrymme i media (Strömbäck 
2009), därför är det udda att både Frölunda och MODO inte verkar arbeta aktivt med dessa 
(Strömbäck 2009, 177 och 179). 

När de väl använde berättartekniker så hade de två organisationerna olika preferenser. I Frölunda var 
konkretion tätt följt av polarisering allra mest vanligt. Dessa två tekniker fokuserar på en händelse 
respektive konflikt, istället för ett sammanhang(Strömbäck 2009, 179). MODO å andra sidan 
använde mest personifiering, vilket följer mönstret om att de fokuserar främst på spelare eller laget 
snarare än välgörenheten. 

En tydlig likhet mellan de två organisationerna var gällande vilket forum de uppdaterar mest i, då en 
majoritet av uppdateringarna skedde på Twitter. Detta kan beskrivas genom att Twitter ses som en bra 
trafikdrivare till andra typer av forum, som exempelvis en hemsida (Carlsson 2010, 80). Vilket även 
kan bekräftas av att både Frölunda och MODO länkade relativt mycket på Twitter.

Det mest slående resultatet gällande i vilken utsträckning de uppdaterade i sina olika forum, var dock 
hur sällan Frölunda och MODO uppdaterade på Facebook. Stakston (2011) menar att sociala medier 
underlättar för privatpersonen att engagera sig, då sociala medier ständigt är tillgängliga och därmed 
bjuder in fler att konversera (Stakston 2011, 27). Med detta i åtanke är det ur organisationernas 
perspektiv synd att de inte är särskilt aktiva på ett av de största sociala medierna (Carlsson 2010, 19). 
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De digitala medierna är ständigt tillgängliga (Stakston 2011), men då det saknas information från 
organisationernas sida så finns det lite som uppmanar till engagemang hos fansen(Stakston 2011, 27: 
Ström 2010, 145). 

Det tydligaste övergripande resultatet var de båda organisationernas brist på interaktion med sina 
intressenter, då de ytterst sällan svarade på de frågor som ställdes i de olika forumen. Sociala medier 
defineras av att det finns utrymme för konversation och att byta information sinsemellan (Carlsson 
2010), därför är det uppseendeväckande att både Frölunda och MODO inte konverserar med sina 
fans. Varumärkesutvecklaren Micco Grönholm (Grönholm, refererad i Carlsson 2010) menar att 
tillhörighet och social gemenskap, mer och mer skiljer ett framgångsrikt varumärke från ett annat, 
vilket återigen ifrågasätter varför Frölunda och MODO inte värdesätter den tillhörighet fansen 
efterfrågar (Carlsson 2010, 70). Genom att konversera med sin omvärld kan organisationerna få de 
mest engagerade och lojala anhängarna (Carlsson 2010) vilket är av oerhörd vikt för just en 
idrottsorganisation (Carlsson 2010, 70).
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SLUTSATS
En kvalitativ studie kan inte komma med ett statistiskt generaliserande resultat. 
Vårt resultat kan därför endast ses som ett mönster som vi bedömer gäller även i andra sammanhang 
(Ekström och Larsson 2010, 76). Alltså säger kommunikationen under oktober och november även 
något om hur de kommunicerar året om. 

Så, hur kommunicerar MODO och Frölunda sina välgörenhetsaktiviteter i sociala medier? Vi kom 
fram till att Frölunda och MODO kommunicerade väldigt lika. Detta gällde de forum de föredrog 
samt i vilken utsträckning de konverserade med sina intressenter. De största skillnaderna var hur de 
valde att framställa sina uppdateringar i sociala medier. I båda organisationerna fokuserade man mest 
på sitt egna engagemang snarare än välgörenheten. Dock skrev MODO främst utifrån en spelare eller 
laget medan Frölunda mer ofta utgick från konkreta händelser.
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SLUTDISKUSSION
I inledningen frågade vi oss hur klubbarna kommunicerar ut sitt engagemang kring välgörenhet till 
sina fans. Vi konstaterar att de ofta utgick från sig själva och inte heller samtalade med sina fans. 
Detta är något vi tycker är synd då de inte utnyttjar den möjlighet sociala medier ger till att sprida 
information och föra dialoger. 

Vi ser att både MODO och Frölunda har ett intresse av att vara med och bidra till välgörande 
ändamål, men att det saknas en kommunikativ strategi bakom. Ett förslag är att tydligare profilera 
sina samarbeten med olika sorters välgörenhet på hemsidorna. Där finns det större utrymme för 
klubben att visa sitt engagemang, samtidigt som välgörenhetsorganisationen ökar sin synlighet. På så 
vis uppnår man den win/win situation som ett lyckat välgörenhetssamarbete ska innebära. Detta kan 
till exempel göras genom en flik på respektive hemsida som MODO förslagsvis kan döpa till ”Heart 
of Hockey” och Frölunda till ”Vi ger oss aldrig”. Detta ger dem möjlighet att använda sina övriga 
digitala kanaler till att driva trafik till hemsidan, något som Twitter ur ett företagsperspektiv är väldigt 
bra på. Då både MODO och Frölunda uppdaterar allra mest på Twitter tror vi att detta är det 
ultimata verktyget för de båda organisationerna.

Ett ytterligare förslag vi anser skulle förbättra MODO och Frölundas kommunikation på de sociala 
medierna är att satsa mer på att konversera med deras intressenter. De bör i större utsträckning svara 
på de frågor som ställs, för att vårda det engagemang som redan finns. Det räcker inte med att finnas 
på de sociala medierna, man bör även vara social. Vi kunde tidigt konstatera att det fanns en vilja 
bland fansen att bidra, och vi kan nu konstatera att det finns många möjligheter för MODO och 
Frölunda att utveckla detta engagemang.

Heart of Hockey, vi ger oss aldrig. 
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