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Abstract 
 
 
 
Titel: Sociala medier – En kvantitativ studie om hur Rädda Barnen 

uppfattas av sin målgrupp via fenomenet Facebook. 
 
Författare:                       Evelina Gillberg & Linda Granström 

 
 
Handledare:                      Lennart Hast 

Examinator:                     Ingegerd Rydin 

Rapport:                          C-uppsats 15hp 

Utbildning:                      Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90hp HT - 2012 
 
 
Syfte:                              Syftet med vår uppsats är att undersöka hur Rädda Barnens 

 
”anhängare”/medlemmar uppfattar organisationen via sociala 

 

medier, i detta fall Facebook. 
 
 
Problem:                         Ofta börjar företag/organisationer att använda sig av sociala 

 

medier utan att tänka på varför de använder sig av det. Målgruppen 

finns där men den kan lätt glömmas bort och det sociala mediet 

blir längre inte socialt eller en två-vägskommunikation utan bara 

en-vägskommunikation för användandet av marknadsföring. 
 
Metod: I denna studie använder vi en kvalitativ och kvantitativ metod i 

form av fokusgruppsintervju och en webbenkät. Vi har förhållit 

oss till standardiserade intervjuer i form av enkäter med fasta 

svarsalternativ. 
 
Resultat: Resultatet visade att målgruppen tyckte att Rädda Barnen borde 

fokusera mer på interaktionen och att vara tydlig med vad det är 

man vill. Detta tyder på okunskap och att de måste bygga upp än 

grundligare strategi. 
 
Nyckelord:                     Sociala  medier,  Rädda  Barnen,  ideell  organisation,  målgrupp, 

strategi 
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1. Inledning 
 
 
Kapitlet inleds med bakgrundsfakta om Rädda Barnen, följt av problemdiskussion och syfte 

samt frågeställningar för vår uppsats. Kapitlet avslutas med en sammanfattande disposition. 
 
 
 
 

1.1 Bakgrund om Rädda Barnen 
 
 
Rädda Barnen grundades i november år 1919. 

 

Organisationen sammanfattar sin verksamhet på sin hemsida: ”I Sverige arbetar vi 

tillsammans med medlemmarna i våra lokalföreningar för att driva påverkansarbete och 

skapa opinion kring barns situation. Våra elva regionkontor runt om i landet ger stöd till 

lokalföreningarna. Internationellt arbetar vi i åtta regioner runtom i världen i nära 

samarbete med omkring 330 lokala och nationella organisationer. De är experter på barns 

situation i sina samhällen och det är genom att stärka de nationella krafterna och initiativen 

som vi kan uppnå långsiktiga förbättringar av barnens levnadsvillkor. Vi stärker våra 

samarbetsorganisationer så att de kan verka som granskare och pådrivare i förhållande till 

regering och förvaltning. Vi stödjer också nätverk av barnrättsorganisationer på både 

nationell, regional och global nivå. 1 
 

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i 

Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi 

för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.”2
 

 
 
Rädda Barnen är en ideell organisation som sysslar med välgörenhet. Med ideell organisation 

menas att det är en organisation som verkar utan kommersiella vinstintressen3
 

 
 
Målgruppen som organisationen eftersträvar är bred, och detta märks även i sättet som 

 

”givare” skänker pengar på. 
 

Mejl från Malin Thiel (Head of Section, Fundraising Individuals | Communication and 
 
 
 

1 http://www.rb.se/OMRADDABARNEN/Pages/default.aspx 
2013-01-16 kl:18,38 
2  http://www.rb.se/omraddabarnen/Pages/default.aspx   
2012-11-07 kl:11,36 
3 http://www.ne.se/ideell-organisation 

 

http://www.rb.se/OMRADDABARNEN/Pages/default.aspx
http://www.rb.se/omraddabarnen/Pages/default.aspx
http://www.ne.se/ideell-organisation
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Fundraising): 
 

”Rädda Barnen har en stor spridning på ålder bland sina givare, så vi har faktiskt alla 
 

mellan 18 och 80 år som målgrupp. Sen kan vi ju i och för sig se att de givare som stödjer oss 

via sms företrädelsevis är litet yngre, mellan 25 och sedan upp till 65 år. De som hellre ger 

oss pengar via kontokort på vår hemsida är lite yngre än den målgrupp som via autogiro 

stödjer oss som månadsgivare för att ge fler exempel. 

Men om jag skulle ge en enda beskrivning på en givare skulle jag säga att det är en kvinna 

mellan 45-65 år och som bor i en större stad.” 
 
Den största delen av Rädda Barnens intäkter kommer från allmänheten och företag. De får 

även betydande bidrag från Sida, EU och andra organisationer och myndigheter. Övriga 

intäkter utgörs av medlemsavgifter, försäljning av böcker och kurser och kapitalinkomster. 

Men den allra största inkomsten kommer från Rädda Barnens privata givare, som under 2011 

bidrog med 391,9 miljoner kronor.4 
 
 
 
För att nå ut till målgruppen, och på så sätt även få in mer pengar, har organisationen använt 

sig av diverse olika marknadsföringar. Innan sociala medier blev känt använde sig Rädda 

Barnen av övriga kanaler, bland annat print och hemsidan. 
 
 
Eftersom Rädda Barnen är en ideell organisation så kan de dra väldigt stor nytta av sociala 

medier, då det innebär marknadsföring dygnet runt, varje dag. Sedan april 2009 har Rädda 

Barnen varit medlem på Facebook och då även börjat marknadsföra sig på ett nytänkande sätt. 

I ett mejl från Viktoria Nordansjö på Rädda Barnen fick vi följande svar: 

”Sociala medier är en kanal och Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, Instagram med mera 

är verktyg. Dessa verktyg kan vi sedan använda oss av för att vara sociala, kommunicera och 

lyssna på våra målgrupper. Det är också ett sätt för oss att nå nya målgrupper. Det fungerar 

också omvänt, det är en kanal för våra målgrupper att nå Rädda Barnen. 

Men det är också viktigt att vi säkerställer i vilket syfte och vilka målsättningar vi har med 
 

kommunikationen.” 
 
 

På deras Facebook-sida lägger de bland annat ut nyhetsartiklar som rör organisationen eller 

det de står för, bilder, information om nya kampanjer samt produkter som finns tillgängliga 
 
 
 

4 http://www.rb.se/omraddabarnen/ekonomi/Pages/default.aspx 

 

http://www.rb.se/omraddabarnen/ekonomi/Pages/default.aspx
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för försäljning. 
 

Organisationen kan lätt nå ut till sin målgrupp (om de gör på rätt sätt) och även vara 

tillgängliga vid eventuella frågor från allmänheten. Om man däremot vill tillvarata alla 

möjligheter och ha ett öppet förhållningssätt till de sociala medierna, så bör man vara beredd 

att ägna tid och kraft åt att lyssna på den feedback som man får, för att på så sätt få en riktig 

dialog och inte en envägskommunikation, utan återkoppling på de kommentarer som ges. 

Dialog handlar ju till lika delar om att lyssna och att tala själv (Holmström & Wikberg 

2010:65). 
 
 
 
I vår studie har vi därför valt att avgränsa och studera just sociala medier och hur Rädda 

Barnen använder sig av det för att kunna nå ut till sin målgrupp. Med tanke på programmet vi 

läser, Medie- och kommunikationsvetenskap, är vårt ämne till högsta grad relevant för oss. 

Som MKV-studenter har vi ständigt fått höra om detta ”nya” fenomen och hur det ständigt 

expanderar - men hur använder ideella organisationer detta verktyg? Har Rädda Barnen rätt 

strategier för att nå sin målgrupp? 
 
Vi hoppas att vår forskning ska hjälpa organisationen att få mer samhörighet med 

målgruppen, det vill säga nå ut till fler inom deras målgrupp och dra nytta av det växande 

fenomen som sociala medier är. 

Tanken är sedan, efter att vi avslutat vårt projekt, att Rädda Barnen i sin tur kan dra nytta av 

vårt resultat för att bibehålla en bra kontakt med sin målgrupp, men också stärka sitt 

varumärke så de når ut till fler. 
 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
 
Sociala medier har medfört stora förändringar under de senaste åren, inte bara för ”vanliga” 

användare utan också för företag och organisationer. Detta har påverkat företag och 

organisationer som vill nå ut till sin publik och de har fått rikta sin reklam direkt via sociala 

medier. Här får företagen även möjlighet att stärka sitt varumärke samt skapa intresse för 

företaget och deras verksamhet. 
 

Kunder och allmänheten kan enkelt diskutera och samtala om företagets/organisationens 

varumärke och produkter. Sociala medier har därför blivit viktigt och är en stor del av företag 

och organisationers vardag då de kan ta till sig och samtala med kunderna, som i sin tur kan 
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leda till förändring och förbättring. 
 

Det man däremot bör komma ihåg är att man måste ha en bra strategi för att få det att fungera. 

En digital strategi är ett noga genomtänkt, klart uttalat och långsiktigt inriktat 

handlingsmönster som ett företag tillämpar i syfte att vinna konkurrensfördelar genom 

användning av informationsteknik. Långt ifrån alla företag har uttalade digitala strategier, 

men allt fler får det (Jakobsson 1998:26). Därför är det viktigt att ha förståelse för sociala 

medier. 
 
En av de många positiva aspekterna i användandet av sociala medier är att allmänheten kan 

samtala om företagets produkter, tjänster och varumärke, men man ska ha i åtanke att det även 

kan medföra negativa följder. 

Flera miljoner människor kan se, dela och ”gilla” det man skrivit till ett företag eller 

organisation och det kan vara allt ifrån att man har varit missnöjd med en produkt eller dålig 

service. 

”Alla dessa personer har också full yttrandefrihet och en lika stark röst var för sig som 

företaget har. De kan själva sprida sitt eget omdöme om företaget lika snabbt som företaget 

själv kan. Det som läggs ut på de sociala medierna är helt öppet för granskning och kan inte 

tas tillbaka. Sedan kan vem som helst använda detta och skriva om det som företaget lagt ut 

till vem som helst. Risken med att välja sociala medier som marknadsföringskanal är således 

mycket större än i vanliga kanaler, där konsumenterna inte kan delge andra sin uppfattning 

på samma omfattande sätt”.5 
 
 
 
 
 
 

1.3 Syfte & Frågeställning 
 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur Rädda Barnens ”anhängare” och/eller medlemmar 

uppfattar organisationen via sociala medier, i detta fall Facebook. Med anhängare syftar vi till 

de som följer Rädda Barnen på Facebook. 

 
Med hjälp av en webbenkät, som ett urval av Rädda Barnens medlemmar på Facebook får 

svara på ,  kan vi därefter få en bra början och en bra grund till en bättre strategi. Vi 
 
 
 

5 http://www.foretagande.se/risker-och-mojligheter-med-sociala-medier/ 
2012-12-27 kl:13,52 
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kombinerar denna enkät med en fokusgruppintervju som består av fem personer i olika åldrar 

för att kunna grundligare undersöka frågorna. 
 
För att få fram den information vi söker kommer vi att göra en webbenkät med 100 

deltagande som Rädda Barnen kommer att lägga ut på deras Facebook-sida. Tanken är sedan 

att de hundra ska vara personer som ”gillar” Rädda Barnens (Sverige) Facebook-sida. 
 

Vi har valt att studera Facebook då det idag är ett av världens största sociala medier6, som 

används av både privatpersoner och företag/organisationer. För företag har Facebook blivit ett 

sett att få ut sin marknadsföring på ett billigare sett än tidigare. ”Att marknadsföring i sociala 

medier skulle vara gratis är dock en sanning med modifikation. Även om det till exempel är 

avgiftsfritt att ladda upp en film som marknadsför din firma på Youtube eller att skapa ett 

konto till din företagsblogg, så kommer det att ta en del av din värdefulla tid som kunde 

användas till annat” (Holmström & Wikberg 2010:57). 
 
 
Vi vill med metodvalet veta om Rädda Barnen når ut till sin målgrupp och om målgruppen i 

sig är nöjd med hur organisationen samverkar med dem. Vi har valt att använda oss av en 

kvantitativ metod kombinerad med fokusgruppsintervju. ”Att arbeta med fokusgrupper 

innebär att man samlar en grupp människor som under en begränsad tid får diskutera ett 

givet ämne med varandra” (Wibeck 2010:11). Vi har valt att kombinera med 

fokusgruppsintervju därför att vi vill studera innehåll, det vill säga vilka gruppmedlemmarnas 

åsikter och uppfattningar är. Vi anser att det är viktigt att kombinera enkäten och 

fokusgruppsintervjun då man får ett mer utvecklande svar ifrån deltagarna. Enkäten ger en 

bred bild vad målgruppen anser, men genom att även använda oss av en fokusgrupp så 

kommer vi få ett ännu mer detaljerat svar om vad respondenterna egentligen tycker. 

Fokusgrupper används inom ett växande antal samhällssektioner, både som ensam metod för 

att studera människors föreställningar, attityder och värderingar inför ett visst ämne och som 

en av flera undersökningsmetoder, till exempel för att utveckla frågeområden för enkäter 

(a.a:12). 
 
 
 
 
 
 
 

6 http://ajour.se/ny-statistik-fran-facebook-901-miljoner-aktiva-anvandare/ 
2012-11-07 kl:12,00 

 

http://ajour.se/ny-statistik-fran-facebook-901-miljoner-aktiva-anvandare/


6 

Vår studie är viktig därför att vi försöker hjälpa en ideell organisation att nå ut till sin 

målgrupp och öka deras kunskap om organisationen och vad de står för, med hjälp av en bra 

strategi via sociala medier. 
 

1.4 Disposition 
 
 
 
Vår uppsats är uppdelad i sex kapitel, nedan kan ni ta del av en snabb summering om vad 

alla innehåller. 
 
1. Inledning och Problemdiskussion 

 

Detta kapitel inleds med ett syfte och en frågeställning. Senare tas det upp vad sociala medier 

är och bekantar läsaren med fenomenet. Därefter får vi en snabb historisk genomgång om hur 

det uppkom i Sverige. 

Sedan berättar vi lite om välgörenhet och välgörenhetsorganisationer, därefter beskriver vi 

bakgrund om Rädda Barnen, vad organisationen innebär och vad de jobbar med. Efter detta 

har vi slagit ihop alla dessa och diskuterar om organisationen på Facebook o ch hur det funkar. 

Därefter följer vår problemdiskussion. 
 
2. Tidigare forskning 

 

Detta kapitel inleds med introduktion till sociala medier och dess historia. Därefter följer vad 

välgörenhet är, vi redogör vad sociala medier-strategi är och vad som kan vara viktigt för att 

nå ut till sin målgrupp samt sociala medier som kommunikationskanal. 
 
 
3. Teori 

 

Kapitlet handlar om våra teoretiska utgångspunkter sociala medier som kommunikationskanal 

och en sammanfattning. 
 
 
4. Metod 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera vår metod och vad denna innebär för vår studie. Vi 

valde kvantitativ metod kombinerat med en fokusgruppsintervju. Sedan berättar vi i detalj hur 

tillvägagångssättet ser ut.  Här kan man även läsa om vårt urval och vår intervjuguide. 
 
5. Resultat och analys 

 

I detta kapitel så följer resultatet och analysen från fokusgruppsintervjun och 
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enkätundersökningen under varsin rubrik, där resultatet först är samlade och sedan kommer 

analysen av det. 
 
6. Slutsats och diskussion 

 

Här har vi valt att sammanfatta den väg vi gått och knyter ihop säcken. Vi uppmuntrar till 

vidare forskning så att denna studie kan leva vidare och bli ännu större. 
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2. Tidigare forskning 
 
 
 
 
Kapitlet inleds med studier som gjorts innan och som vi har tagit utgångspunkt från. Sedan 

följer en introduktion med vad sociala medier är och dess historia. Därefter följer hur Rädda 

Barnens Facebook-sida ser ut och fungerar. 
 
 
Det har gjorts många tidigare studier som behandlar olika delar avseende sociala medier. Det 

är ett väl utforskat ämne och till vår forskning kunde vi dra nytta av en hel del material från 

tidigare uppsatser. Eftersökningar i databaserna Nordicom och uppsatser.se har genomförts 

med följande sökord: social media, sociala medier, Rädda barnen och Save the children. Få 

studier har behandlat ämnena ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv. 

Som framgår av syftet vill vi bland annat undersöka vad Rädda Barnens målgrupp anser om 

att organisationen använder sig av sociala medier, och om de då har lyckats nå ut med sitt 

budskap. 
 
 
 
 

2.1 Vad är sociala medier? 
 
 
 
Sociala medier innebär aktiviteter som anknyter teknik, social interaktion och 

användargenererat innehåll. De mest kända exemplen är Facebook, Twitter, Youtube och 

Google+. Ett förenklat svar är att sociala medier erbjuder oss olika möjligheter att vara sociala 

på internet. Det kan innebära att chatta med kompisar på Facebook, att samla och dela med 

sig av länkar på en bokmärkestjänst eller att släktforska […] (Carlsson 2010:14). 
 
 
Sociala medier är med andra ord ett socialt verktyg där man kan få sin röst hörd. Folk kan 

sprida sin information, skapa information och man kan dela den till miljontals andra 

användare. Den egentliga tanken med sociala medier är att det ska vara en 

tvåvägskommunikation, inte en envägskommunikation (Ström 2010:20). “Sociala medier 

betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat 

innehåll. Det kan ta sig uttryck i Internetforum, bloggar, wikier, poddradio och 
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artikelkommentarer. Termen används ofta som slagord för sådana tjänster.”7
 

 

Det är även detta som Rädda Barnen använder sig av på Facebook, där de låter sina följare ta 

del av information och event samt händelser som hänt runt om i världen. 

 
2.2 Historia 

 
 
 
Sociala medier i Sverige fick sitt ursprung redan under 80-talet. Det började med ett oförutsett 

kryphål i Televerkets växelsystem. Företeelsen upptäcktes när flera personer ringde 

Aftonbladets gamla växelnummer i Stockholm och märkte att de kunde höra varandras röster 

samtidigt. Den nya formen av gruppsamtal blev populär.8 Detta kom sedan att kallas för ”Heta 

Linjen” och var ett sätt för ungdomarna att kunna kommunicera med varandra i grupp, likt ett 

forum. 
 
Några år senare hade dock intresset för Heta Linjen falnat och i mitten av 1990-talet lades 

tjänsten ner. Ungefär vid samma tid lanserades Internet som skapat nya förutsättningar för en 

större folkmängd och sociala nätverk så som e-post, chatt och gästböcker via Lunarstorm (och 

sedermera Facebook) tillkom. Internet har med tiden utvecklats så att medborgarna direkt kan 

kommunicera med varandra utan att vara beroende av ett mellanled i form av en 

medieorganisation (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008:39). Chatt-program som kom att bli 

kända i Sverige på 90-talet var program som exempelvis ICQ och Messenger. Man kunde via 

dessa program chatta (kommunicera) med sina bekanta och utomstående och föra ett samtal 

via datorn. 

 
Under åren som gått har internet expanderat i allt snabbare takt, men det är fortfarande 

kommunikationen som står i centrum. Ett av våra största sociala medier idag är Facebook med 

sina 600 miljoner aktiva användare. Över 50 procent av användarna loggar in varje dag. 9
 

Facebook uppfyller många av befolkningens grundläggande behov, det är viktigt för oss 

människor att få uppmärksamhet och bekräftelse och att få känna oss delaktiga. Facebook är 

alltså en plats där människor kan umgås via nätet, en mötesplats (Carlsson 2010:30). För 

många har detta nätverk blivit en stor del av vardagen på grund av att man vill aktivt 
 
 

7 http://www.alltomsocialamedier.se/vad-ar-sociala-medier/ 
2011-11-08 kl:11,59 
8 http://www.popularhistoria.se/da-nu/2012/07/sociala-medier/ 
2012-11-08 kl:09,50 
9 http://www.netbooster-agency.se/artiklar/sociala-medier 
(2012-11-08 kl12,17) 

 

http://www.alltomsocialamedier.se/vad-ar-sociala-medier/
http://www.popularhistoria.se/da-nu/2012/07/sociala-medier/
http://www.netbooster-agency.se/artiklar/sociala-medier


10 

uppdatera sig om vad som händer i sin omgivning, man berättar vad man gör, lägger ut bilder 

och även videoklipp. Utvecklingen har gått från att vara en envägskommunikation till att bli 

en tvåvägskommunikation. Innan var det företag som pratade till kunderna, nu pratar dem 

med. 

2.3 Sociala medier – Facebook – Rädda Barnen 
 
 
Rädda barnen har dragit nytta av sociala medier och skapat sig en egen Facebook-sida. ”En 

sida på Facebook är avsedd som en slags marknadsföringsaffisch i cyberrymden. Vilket 

företag eller vilken organisation som helst kan starta en sida” (Ström 2010:67). 

Vi har utgått enbart ifrån Rädda Barnen Sverige i vår forskning på Facebook. Med ca 20 000 
 

”gilla” på denna sida kan de kommunicera med sin målgrupp och föra en dialog. Att finnas på 

Facebook kan ha många fördelar för företag. ”Man gör sig tillgänglig där målgruppen finns 

och kan komma närmare sina kunder” (Carlsson 2010:65). 

Att ”gilla” en organisation på Facebook innebär (förutom lättillgängligheten som vi nämnt 

ovan) att man, enligt oss i detta fall, visar sitt stöd för den organisationen eller att man har 

samma värderingar. När man ”gillat” sidan får man ta del av deras inlägg som de publicerar 

vilket gör att man enkelt kan följa vad de uppdaterar om. Självklart så kan det finnas personer 

som ”gillar” en organisation enbart för att man försöker framställa sig själv som en person 

med samma värderingar som organisationen har, men i grund och botten så ”gillade” kanske 

personen i fråga enbart för att det skulle ”se bra ut” för sina vänner på Facebook. 
 
Den ökade tillgången till Internet och användandet av sociala medier medför ökade 

möjligheter till social interaktion. ”Vill man förbättra kundrelationerna kan sociala medier 

göra stor nytta, här finns tillfälle att hålla löpande kundkontakt, skapa förtroende, ge kunden 

inblick i verksamheten, bygga långsiktiga relationer – och på så vis komma närmare kunden” 

(Carlsson 2010:65). 

Det ställer större krav på företagen eftersom samspelet sker i realtid. Vare sig det är positiv 

eller negativ interaktion så är en snabb återkoppling från företagets sida viktig. Vår ökade 

användning av sociala medier skapar nya förutsättningar, risker och möjligheter – både för oss 

som individer, men även för företag och omvärld (Carlsson 2010:21). 

Oavsett om man använder sig av sociala medier eller inte så kommer det på exempelvis 

Twitter och Facebook att diskuteras om företaget eller om dess varumärke. Som företag måste 

man göra ett val, ställa sig utanför eller vara delaktig. En öppenhet gentemot sociala medier 

och att bemöta användarna väl kan ha stor betydelse för företagets rykte.  Många 
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argumenterar för denna typ av marknadsföring på grund av att den är mycket billigare och 

lönsammare än marknadsföring via andra kanaler. ”Det har ibland till och med talats om att 

denna typ av marknadsföringskanal är gratis, till skillnad från de omtalat höga priserna för 

att köpa reklamplats i TV, tidningar och radio” (Holmström & Wikberg 2010:57). 
 
”Självfallet finns det en risk att också negativ kritik kommer att framkomma i en diskussion 

om ditt företag öppnas i sociala medier. Detta menar många är en nackdel, jämfört med 

andra marknadsföringskanaler” (a.a:60). Går man in på Facebook idag kan man nästan med 

säkerhet säga att man får se någon som vänt sig till ett specifikt företag och uttrycker missnöje 

över hur de hanterat ett ärende. Dessa inlägg får snabbt en massa ”gillar” av folk som håller 

med eller blivit bemötta på samma sätt. Detta är en negativ aspekt med att alltid vara 

tillgänglig för kunden, dessutom kan det röra sig om ett missförstånd som lätt hade ordnats 

upp men som nu förstoras upp. Att bedriva marknadsföring i sociala medier är inte alltid 

oproblematiskt för företag som vill ha kontroll över vad som sägs och tycks om deras 

varumärke. 
 
Om man har ett användarkonto på Facebook så kan man gå ”bakåt i tiden” med hjälp av 

 

”tidslinjen” för att på så sätt kunna se vad Rädda Barnen publicerat år för år. Genom att på det 

här sättet blicka bakåt i tiden får vi en känsla för sammanhanget och en bild av hur deltagarna 

interagerar med varandra och med vilken puls och takt det görs (Ahrne & Svensson 2011: 

126). Detta tror vi är positivt då nya intressenter kan få upp ögonen för hur organisationen har 

bedrivit sitt arbete under åren. 
 
 
 

2.4 Välgörenhetsorganisationer 
 
 
Det finns många olika slags välgörenhetsorganisationer, alltifrån Djurens rätt till Rädda 

Barnen. Man kan på olika sätt hjälpa dessa organisationer i deras kamp bland annat genom att 

skänka pengar, ge kläder och andra föremål och även genom volontärarbete. Enligt 

Nationalencyklopedin så förklaras välgörenhet som följande: ” välgörenhet, filantropi, 

osjälvisk hjälp till människor som är i nöd eller att hjälpa sämre lottade. 

Välgörenheten och välgörenhetsarbetet har gamla anor, men under 1800-talet organiserades 

den privata välgörenheten i nya former. En rad föreningar började växa fram i mitten av 1800- 

talet på det lokala planet. Inte minst var en rad kvinnoföreningar verksamma i fältarbetet i 
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storstädernas fattiga områden.”10
 

 

I och med alla föreningar och organisationer som startat med välgörenhet så uppkom 

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som är en intresseorganisation som arbetar för 

tryggt givande. Så här förklarar FRII att deras uppdrag är ” FRII verkar för att öka förtroendet 

för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, kompetensutveckling och att 

driva strukturfrågor för att minska hindren för insamling samt att främja och marknadsföra 

branschen mot givare, myndigheter och organisationer. Insamling ska bedrivas transparent, 

etiskt och professionellt”11
 

 
 
 

2.5 Sociala medier-strategier 
 
 
Vi har förstått under åren att sociala medier har kommit att betyda mycket för privatpersoner 

och företag och även att sociala medier är i ständig förändring. På ett eller annat sätt handlar 

det om att marknadsföra sig själv. Sociala medier har blivit en ny ”reklam-kanal”, men det 

innebär inte för den sakens skull att det alltid är bra reklam. Företag måste ha uppsatta mål 

och strategier för att kunna nå det som de söker, vare sig det handlar om målgrupp, nya 

kunder eller att sälja en produkt. Det är därför, tycker vi, att det är viktigt som företag eller 

organisation att veta vad målgruppen tycker för att på så sätt kunna bygga upp en bra strategi. 

Nedan följer några punkter av Holmström & Wikberg (2010), och våra tolkningar kring dessa, 

som kan vara nyttiga vid en eventuell kampanj i sociala medier. Vi tror att med en bra strategi 

kan man lyckas ännu bättre med sin kommunikation och förmedla sitt budskap. 
 
 
 
1. Få fler kunder och nå ut till nya kunder 

 

Med hjälp av Facebook ökar synligheten för organisationen och därför kan fler följa dem och 

kan ta del av deras information och erbjudanden. 
 
 
2. Öka medvetenheten och stärka varumärket 

Organisationen kan använda sin Facebook-sida som en informationskanal. Som privatperson 

slipper du leta efter nyheter och får dem istället serverade. 
 
 
 
 

10 http://www.ne.se/v%C3%A4lg%C3%B6renhet 
2014-01-14 kl:18,00 
11 http://www.frii.se/om-frii/historia/ 
2013-01-14 kl:17,38 

 

http://www.ne.se/v%C3%A4lg%C3%B6renhet
http://www.frii.se/om-frii/historia/
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3. Tjäna pengar på innehållet 
 

Ur en ideell organisations synvinkel kan all information i sin tur leda till fler givare, om de 

uppskattar det organisationen gör. 
 
 
4. Utbilda kunder 

 

Informationen bidrar också till ökad kunskap och fler är medvetna om vad som pågår runt 
 

och inom organisationen. Via Facebook kan organisationen även meddela när speciella event 

håller rum, vilket kan öppna upp ögonen för privatpersonerna. 
 
 
Andra strategier som också kan vara användbara är de som Carlsson (2010) nämner. Vad 

anser Facebook-användare och marknadsförare vara en bra företagssida på Facebook? Det är 

bland annat viktigt att företaget uppdaterar ofta, men inte för ofta. Att de är aktiva och s varar 

på frågor, men också att de själva ställer frågor för att kunderna på så sätt får sin röst hörd 

(Carlsson 2010:75). 
 
Vad man än gör i livet så har man uppsatta mål, och det kan vara allt från att klara av en tenta 

till att då söka nya kontakter på nätet. Det finns ett syfte till att så pass många har vänt sig till 

Facebook och det har blivit den framgång det är idag. Vad är företagens- och organisationers 

mål när de väljer att bli ett med de sociala medierna? ”Den högsta drömmen för 

marknadsförare och opinionsbildare som arbetar med internet är att åstadkomma ett budskap 

som får viral spridning. Med detta menas att enskilda människor tipsar varandra, så att 

buskapet sprids som ringar på vattnet, likt en kedjereaktion – eller ett influensavirus (där av 

begreppet viral). Målgruppen blir där med på sätt och vis en förlängning av den egna 

marknadsavdelningen” (Ström 2010:19). 
 
Men det handlar inte bara om att nå ut till den uttänkta målgruppen, utan också om att vara 

tillgänglig. Att kunna ha en dialog med kunderna är, tror vi, mycket uppskattat och på ett sett 

kan de sociala medierna agera som en slags kundtjänst. Därför tycker vi även här att det är 

viktigt att få fram vad Rädda Barnens målgrupp verkligen tycker om integrationen de har på 

Facebook. Genom interaktiviteten kan båda parter vinna på kommunikationen. De kan både 

ge och ta, få och lämna information som gagnar bägge parter (Jakobsson 1998:83). Man gör 

sig tillgänglig där målgruppen finns och kan komma närmare sina kunder. Kanske vill man 

presentera nyheter, flagga för nya produkter eller presentera erbjudanden. Oavsett om det 

gäller marknadsföring, support, kundservice eller rekrytering kan Facebook, väl tillhands för 

 



14 

företag som vill stärka sitt varumärke och få en bättre dialog med kunder och omvärld 
 

(Carlsson 2010:65). 
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3. Teori 
 
Kapitlet handlar om våra teoretiska utgångspunkter sociala medier som 

kommunikationskanal och en sammanfattning. 
 
 
Vi har tagit del av en C-uppsats av studenterna Frida Grims och Malin Bylund från 

Mittuniversitet, avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. De refererar bland 

annat till Treem & Leonardi (2012) teorier om sociala medier och kommunikation. Vi 

kommer att presentera dessa teorier och vi tycker att de kommit väl till hands när vi studerat 

Rädda Barnen och sociala medier. 

Studier har bidragit med en bra grund och förståelse för fenomenet sociala medier och de 

möjligheter som finns för en användare, men även för medier. 
 
 

3.1 Sociala medier som kommunikationskanal 
 
Treem och Leonardi (2012) hävdar att sociala medier medför viktiga konsekvenser för 

organisationer. Dessa konsekvenser menar forskarna består av främst fyra tekniska följder; 

Synlighet (visibility), uthållighet/bestående (persistence), redigerbarhet (editability) och 

förbindelse (association) (Treem & Leonardi 2012:148–150). 
 
 
Synlighet (visibility) innebär att all information som skrivs på sociala medier blir allt mer 

synliga. Sociala medier möjliggör för Internetanvändarna att kommunicera och ge varandra 

kunskap. Treem & Leonardi (2012) tar upp att många användare även gillar att sociala medier 

ger möjligheter till öppnare kommunikation. 
 
 
Uthållighet (persistence) menar Treem och Leonardi (2012) innebär att informationen som 

skrivs i sociala medier är bestående och alltid tillgänglig för andra användare, den försvinner 

inte. Uthållighet i kommunikation och information bidrar även till att bibehålla kunskap över 

tid samt att skapa stadigare kommunikation (Treem & Leonardi 2012:155). 
 
 
Redigerbarhet (editability) innebär det faktum att individer kan spendera mycket tid och 

kraft på att skapa och återskapa en kommunikativ handling innan den är synlig för andra. 

Redigerbarhet kan också referera till förmågan hos en individ att modifiera eller revidera 

innehåll som denne redan kommunicerat, vilket inkluderar redigering så som att korrigera 

stavfel eller radera innehåll (Treem & Leonardi 2012:159). 
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Förbindelser (associations) i sociala medier existerar i två former. Den första förbindelsen, 

mellan en individ till en annan individ, är den mest vanliga sociala länken. En social länk är 

bäst uttryckt genom ens vänner på ett socialt nätverk. Den andra formen av förbindelse är från 

en individ till information. Exempel på typer av information är bidrag till wiki eller bloggar. 

Förbindelsen här är mellan en individ och antingen information som de själva skapat eller 

känner igen (Treem & Leonardi 2012:162). 

Genom att utgå ifrån dessa fyra tillämpningssätt får organisationer en större förståelse för vad 

sociala medier är och vad det kan bidra till, om man gör det på rätt sätt. Det är dessa 

tillämpningar vi sökt efter när vi tolkat resultatet av vår undersökning. 
 
 
 

3.2 Sammanfattning 
 
 
Synen på kommunikation och vilket perspektiv organisationerna väljer att anamma ligger till 

grund för hur de väljer att arbeta strategiskt med sin kommunikation. Genom att kommunicera 

via Facebook kan organisationens kontaktnät utvidgas. Vi kommer att utveckla Treem och 

Leonardis teorier om sociala medier och istället försöka applicera den på Rädda Barnen och 

deras sätt att använda sig av sociala medier. Rädda Barnen är ett starkt varumärke och vi vill 

hjälpa dem att förbättra kommunikationen med deras målgrupp på sociala medier. Detta kan 

bidra till att de sedan kan utveckla en bättre media-strategi och genom noggrann planering så 

kan man minska riskerna som finns när man använder sig av sociala medier. 
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4. Metod 
 
 
Vi kommer i detta kapitel ta upp  vår metod  och metodval  i denna uppsats  och för- och nackdelar med dessa val. 

Vi presenterar  här vårt  urval  och enkätens utformning och fokusgruppsintervjun. 
 
 
 
Vi har valt att använda oss av webbenkät och fokusgruppsintervju som metod. I den 

kvantitativa delen har vi förhållit oss till standardiserade intervjuer i form av enkäter med 

fasta svarsalternativ. 
 
 
”Kvantitativa metoder och analyser är väldokumenterade, de gör det enklare att jämföra 

metodval och analysresultat med andras, och det i sin tur gör det enklare att kommunicera 

resultaten till läsare och beställare” (Edling & Hedström 2003:11). 

Tanken är sedan efter att vi fått in svaren från våra respondenter att detta skall analyseras. 
 

Att vi använder oss av just kvantitativ metod när vi ska nå och undersöka den målgruppen är 

för att få in så många svar som möjligt (för att på så sätt öka trovärdigheten) och även kunna 

hjälpa Rädda Barnen med att få reda på hur deras medlemmar uppfattar dem via Faceboo k. 

Detta kan senare utveckla organisationen till en bättre strategi. Fördelen med vår metod är att 

det är billigt och det når ut till många speciellt när vi vill belysa omfattningen om vad 

målgruppen tycker. 
 
 
Webbenkäten kommer alltså att ske utefter de förfrågandes villkor, de kan sitta hemma, på 

arbetsplatsen eller på ett fik. Enkäten är inte tidskrävande och kommer därför inte ta upp 

någon dyrbar tid av respondenterna. Detta tror vi är viktigt att det framkommer tydligt när vi 

sänder iväg den. ”Trots invändningarna är surveyundersökningar vanligen den bästa metod 

en samhällsvetare har för att studera attityder eller beteenden hos en grupp människor som 

inte går att observera direkt”(Ekström & Larsson 2010:87). 

Vi vill underlätta för respondenten och undvika onödiga bortfall. Att respondenten då kan 

sitta var och när den vill gör att det blir enkelt för dem och det går snabbt. Enkäten gick att 

svara på under två månader på Rädda Barnens Facebook-sida, de uppdaterade även enkäten 

en gång under denna tid för att enkäten skulle bli synlig igen. 
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Vi har även haft kontakt med Rädda Barnen och frågat om de kan annonsera om vår enkät på 

deras sida, med hjälp av en länk. Detta har hjälpt oss med att fått in fler svar från de som 

”gillat” Rädda Barnen på Facebook och gjort det till en trovärdig enkät. 
 

Efter två månader hade vi fått in över 100 stycken svarande men vi valde att avrunda till exakt 
 

100 stycken. 
 
 
 

4.1 Verktyg 
 
 
För att kunna koda vårt material använde vi oss av analyseringsverktyget som finns 

tillgängligt på hemsidan Surveymonkey, vilket är ett gratis internet-verktyg där man kan 

sammanställa en webbenkät. 
 
Detta verktyg sammanställde varje unikt svar och räknade sedan ut både hur många som 

svarat, i vilket utsträckning varje respondent deltagit i undersökningen och den procentuella 

summan. Surveymonkey var väldigt användarvänlig, lättillgängligt och dessutom att den var 

kostnadsfri. 
 
 
 
 
 

4.2 Fokusgruppsintervju 
 
Ett komplement till vår webbundersökning var att göra en fokusgruppsintervju, i denna 

intervju deltog fem personer. Dessa personer är från Halmstad och alla följer Rädda Barnen 

på Facebook. Vi kontaktade tio stycken via mail och frågade om de kunde tänka sig att 

medverka, varav fem ville delta. 

”Fokusgrupp är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne 
 

som bestäms av forskaren” (Wibeck 2010:25). 
 
 
 
Intervjun tog plats på ett café i Halmstad city efter klockan 18. Denna tid valde vi för att få en 

så lugn miljö som möjligt. Vi placerade de medverkande vid ett runt bord så att alla skulle 

kunna se varandra och känna lika delaktiga. ”Hur gruppdeltagaran sitter i ett rum kan 

påverka deras uppfattningar om status, grad av deltagande, interaktionsmönster och 

ledarskapsbeteende. Kommunikation mellan gruppmedlemmar som sitter mitt emot varandra 

är vanligare än mellan personer som sitter i andra positioner. Ett sätt att undvika problem av 

detta slag är att välja ett runt bord”(Wibeck 2010:33). 
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Vi dokumenterade med hjälp av ljudinspelning ”Enbart ljudinspelning fungerar bra, 
eftersom gruppmedlemmarna för det mesta tänker bort diktafonen och talar som om den inte 
fanns där” (Wibeck 2010:91). 

 
 
 
Under intervjun var det en av oss som fick agera moderator och den andra fick vara 

antecknare för att föra protokoll. Vi ansåg att detta var nödvändigt då en ljudinspelning inte 

upptar kroppsspråk och liknande. 

Moderatorn för denna fokusgruppsintervju använde sig av en strukturerad intervjuform, vilket 

innebär på förhand bestämda frågor.  ”I en strukturerad fokusgrupp får moderatorn mera 

rollen av en traditionell intervjuare som håller sig till på förhand fastställda frågor” (Wibeck 

2010:83). Som vi nämnt tidigare är denna typ av intervju en fördel då man får ett djupare svar 

på sina frågor än vid en webbundersökning. Nackdelen var dock att de fem respondenterna 

inte kände varandra och detta tycktes besvära några då deras blyghet gjorde dem mindre 

pratsamma. 
 
 
Urvalet vi gjort på medlemmarna i fokusgruppsintervjun är ett slumpmässigt urval, detta för 

att vi endast kunde intervjua de personer som kunde erbjuda sig att ställa upp på intervjun. Vi 

fick däremot en bra fördelning på både ålder och kön, tre män och två kvinnor deltog i 

åldrarna mellan 24-40år.  Hela intervjun tog drygt 30 minuter. 

Frågor: 
 

•    Skänker ni pengar till Rädda Barnen? 
•    Gillar ni Rädda Barnen på Facebook? 
•    Hur vanligt är det att ni går in på Rädda Barnens Facebook-sida? 
•    Vad tycker du om att Rädda barnen finns på Facebook? 
• Vad är viktigt för dig att Rädda Barnen gör på Facebook? tex. Säljer produkter, 

kommunicerar eller ger information. 
•    Vad tycker du om att Rädda barnen säljer produkter på deras facebook-sida och 

samtidigt argumenterar för barn? 
• (Visa) UNICEF facebook-sida och Rädda Barnens Facebook-sida så de får diskutera 

vad som är bra och dåligt med båda sidorna, och vad skiljer dem åt? 

 



20 

 
4.3 Urval 

 
Vi har valt att endast inrikta oss på organisationen Rädda Barnen. Tanken var först att vi 

skulle undersökt fler välgörenhetsorganisationer men vi ville fokusera och rikta oss enbart på 

en. 

De krav vi hade innan vi valde organisation var att den skulle finnas på sociala medier och 

använda sig av dem. Vi gjorde även research på olika liknande organisationer och jämförde 

dessa, det var då vi insåg att Rädda Barnen Sverige hade väldigt få följare om man jämförde 

med exempelvis UNICEF Sverige. Detta hade stor påverkan på vårt val och vi ställde oss 

frågan, varför har Rädda Barnen så få ”gillar” då det är en så pass stor organisation? 
 
 
 

4.4 Enkätguide 
 
 
 
Webbenkäten publicerades på Rädda Barnens Facebook-sida av Rädda Barnen, vilket gör den 

trovärdig för de som ”gillat” organisationen och vi kunde på så sätt få fler respondenter till 

denna enkät. Vi hade i åtanke att först skicka ut enkäten till slumpmässigt utvalda personer 

som ”gillat”, men för att få den mer tillförlitlig så tog vi kontakt med Victoria Nordansjö på 

Rädda Barnen som är ansvarig för bland annat vad som läggs ut på Facebook. Hon hade även 

synpunkter på vilken typ av frågor hon skulle vilja ha med i enkäten, för att den ska gynna 

dem på bästa sätt. 
 
 

4.5 Enkätens utformning 
 
 
 
Enkäten är utformad utefter vad vi som forskare vill ha reda på av respondenterna men är 

även skapad utefter de krav som Rädda Barnen hade. Denna enkät är till för att vi ska kunna 

samla in vårt empiriska material. 
 
 
I och med vårt samarbete med Rädda Barnen så skulle vi skriva ett inlägg som skulle 

publiceras på Facebook innan man svarar på enkäten som förklarar vilka vi är och vad vi vill 

med denna enkät. Detta gjorde vi för att visa att det inte är Rädda Barnen själva som gjort 

denna enkät utan att det är ett uppdrag åt dem. 

 



21 

 
Detta är inlägget vi använde oss av: 

 

Är du en av dem som är intresserad av Rädda Barnens engagemang för att hjälpa utsatta 

barn i världen? Vill du hjälpa organisationen att nå ut till fler? Vi är två högskolestudenter 

från högskolan i Halmstad som i vår C-uppsats valt att titta närmare på Rädda Barnens 

kommunikation på sociala medier. 

Gör vår webbundersökning - den tar bara någon minut - och hjälp oss utveckla Rädda 
 

Barnen! 
 
 
När man sedan klickade på länken så hade vi ytterligare en lite djupare förklaring på vårt syfte 

och vilka vi är. 
 
 
Detta är texten som kom upp innan enkäten: 

 

Vi är två studenter från högskolan i Halmstad som på uppdrag åt Rädda Barnen gör en C- 

uppsats om deras organisation och kommunikation. Vi vill med hjälp av denna 

webbundersökning få fram målgruppens tycke för att därefter kunna hjälpa organisationen 

med sin interaktivitet på sociala medier (med sociala medier menar vi Facebook, Twitter, 

Youtube etc). 
 
 
Undersökningen går snabbt och enkelt. Man är även helt anonym och kommer inte stå med i 

vare sig vår uppsats eller nå ut till Rädda Barnens talesmän. 

 

Våra frågor i enkäten: 

Ålder: 
 

Kön: 

Stad: 

Tycker du Rädda Barnen är tydlig med vilken målgrupp de vänder sig till på sociala medier? 
 
 
 
Engagerar du dig i Rädda Barnen? (Skänker pengar, engagerar dig ideellt, sprider deras 

budskap i dina privata nätverk på sociala medier eller dylikt) 
 
 
Är det viktigt för dig att Rädda Barnen kommunicerar via/på Facebook? 

 



22 

 
Hur tycker du Rädda Barnen når ut till er som målgrupp via Facebook? 

 
 
 
Vad anser du om att Rädda Barnen använder sociala medier som marknadsföring? 

Förslag till förbättringar/förändringar som Rädda Barnen kan göra via Facebook? 

 
 
 

4.6 Kritik 
 
 
Genom att enkäten lades ut via Rädda Barnens egen Facebook-sida så kunde vi inte 

kontrollera vare sig vilka som skulle komma att svara, ålder eller kön. Detta ledde således till 

att det är mestadels kvinnor som svarat och endast ett fåtal män. 
 
Vi valde att begränsa antalet frågor i enkäten till nio stycken, detta för att förenkla för 

respondenterna och istället göra den intressant med relevanta frågor. 

Vi tog i kontakt med Rädda Barnen och berättade om vår idé och syftet med uppsatsen. Vi 

blev då kopplade till Victoria Nordansjö som är ansvarig för deras Facebook-sida och hon 

tyckte att det var en bra idé då Rädda Barnen också kan dra nytta av uppsatsen och utvecklas. 

Victoria hjälpte oss, både med att strukturera upp svarsalternativ samt att komma med förslag 

på vad vi kunde fråga, så fick vi in en bra fördelning på svaren. Samtidigt som vi fick 

feedback på frågeställningarnas utformning, så fick även Rädda Barnen vara delaktiga och 

känna sig trygga i utformningen av enkäten. Men i grund och botten är det våra egna 

frågeställningar som vi vill ha besvarade. 
 
 
 

Vi ansåg att det var viktigt att ha med ålderskategorin i vår enkät då detta kan hjälpa Rädda 

Barnen att få fram en tydligare målgrupp. Medelåldern på de svarande är 43år, denna siffra 

kan bero på många olika faktorer men vi tror att den bottnar i att det är en mindre andel äldre 

människor som är aktiva användare av Facebook. Enligt Findahls (2012) statistik på 

internetanvändare så kan man se nedan i diagrammet att det är en låg siffra bland de äldre som 

brukar Internet dagligen, denna siffra har även sjunkit sedan föregående år. 
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Om man ska se till den geografiska fördelningen, som diagrammet visar nedan, så var en stor 

andel respondenter bosatta i större städer ibland annat i Stockholms-trakten och längs 

västkusten, vilket egentligen inte är så konstigt då den visar fördelningen av befolkningen i 

stort. Denna fråga var dock frivillig för de svarande och var inte ämnad för vår forskning utan 

skapades bara för Rädda Barnens intresse. 
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5. Resultat & Analys 
 
 
I detta kapitel så följer resultatet och analysen från fokusgruppsintervjun och 

enkätundersökningen under varsin rubrik, där resultatet först är samlade och sedan kommer 

analysen av det. 
 
 
 
 

5.1 Fokusgruppsintervju resultat och analys? 
 
Skänker ni pengar till Rädda Barnen? 
Man, 1: (Nickar) Ja, det händer 
Man, 2: Ja, eftersom jag jobbar på rädda barnen så gör jag ju det. Ungefär en gång i månaden. 
Kvinna, 1: Ja, jag betalar en mindre summa varje månad. Det får mig att må bra. 
Kvinna, 2: Nej, det har jag inte gjort, men jag har stöttat Rädda Barnen genom att dela ut 
flyers och så när jag var yngre. 
Man, 3: (Rycker på axlarna) Njaa, men inte på månadsbasis. 

 
Gillar ni Rädda Barnen på Facebook? 
Man, 1: Ja. 
Man, 2: (Nickar enbart som svar). 
Kvinna, 1: Jag gör det också, för att hålla mig uppdaterad om vad som händer och för att få 
information. 
Kvinna, 2: Jo, jag började gilla dem i förra veckan faktiskt. Deras innehåll är ju offentligt så 
jag kände inte att jag gick miste om något till en början. 
Man, 3: (Tittar sig omkring på de andra) Det gör jag med. 

 
Hur vanligt är det att ni går in på Rädda Barnens Facebook-sida? 
Man, 1: Det händer, till och från. 
Man, 2: Jag är faktiskt där näst intill varje dag, för att se om det är fler som har gillat oss osv. 
Kvinna, 1: (Hummar medgivande) Varje dag, för att uppdateras och inte gå miste om något. 
Kvinna, 2: (Skakar på huvudet) Jag går aldrig in på deras sida, då deras inlägg syns på mitt 
nyhetsflöde. 
Man, 3: Jag brukar gå in en-två gånger i veckan. 

 
Vad tycker du om att Rädda barnen finns på Facebook? 
Man, 1: Mycket bra! 
Man, 2: Bra, med tanke på att näst intill alla kan ju se det där. 
Kvinna, 1: (Entusiastiskt) Väldigt, väldigt bra. Jag får en inblick i deras verksamhet och vet 
vad de sysslar med om dagarna. 
Kvinna, 2: (Gäspar stort) Självklart bra, alla är ju med där ändå. 
Man, 3: Ja, det är väl bra att de hänger med i den teknologiska utvecklingen och anpassar sig 
utifrån dagens IT-samhälle. 
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Vad är viktigt för dig att Rädda Barnen gör på Facebook? tex. Säljer produkter, 
kommunicerar eller ger information. 
Man, 1: Kommunikationen är viktig, absolut. 
Man, 2: Svårt att säga, det är en liten del av varje. 
Kvinna, 1: Det är viktigt att de kommunicerar och ger information. Att de säljer produkter vet 
jag inte om jag uppskattar. 
Kvinna, 2: Att man får se hur de arbetar, vad pengarna folk skänker går till och liknande. 
Man, 3: Då Facebook är främst ett kommunikationsmedel så anser jag att deras fokus bör 
ligga på att kommunicera och att deras nyheter når ut till sina medlemmar. 

 
 
 
 
Vad tycker du om att Rädda barnen säljer produkter på deras Facebook-sida och 
samtidigt argumenterar för barn? 
Man, 1: Det är skit, rent ut sagt. Det blir fel och jag förstår om många reagerar på det. 
Man, 2: Bra, säljer de produkter så får de in pengar. 
Kvinna, 1: (Ber om att få frågan upprepad) Det är bra, för det är en inkomstkälla för 
organisationen, men samtidigt blir det fel när de sedan förmedlar om barn, vilket ju är deras 
huvudsyfte. 
Kvinna, 2: (Himlar lätt med ögonen) Det är ju såklart inte bra! Men samtidigt förstår man ju 
hur Rädda barnen tänker, de vill ju förmedla all sin info så att allt når ut till folket. 
Man, 3: Det är något som jag inte gillar, jag anser att produkter som säljs till förmån till 
fattiga barn bör begränsas till affärer så som, IKEA eller Ica. 

 
 
 
 
Visa UNICEF Facebook-sida och Rädda Barnens Facebook-sida så de får diskutera vad 
som är bra och dåligt med båda sidorna även vad skiljer dem åt? 
Man, 1: Jag vet inte om jag tycker att det skiljer så mycket på dessa, jag menar de strävar 
efter nästan samma sak och informationen är nästintill snarlik. 
Man, 2: Jag tycker att UNICEF har tryckt in för mycket info, har man inte varit inne varje 
dag på deras sida så är det svårt att hänga med på vad de har velat förmedla. Rädda Barnen 
har strukturerat det bättre med text-bild-video-text-bild-video, vilket gör det lättare att hitta 
det man söker. 
Kvinna, 1: Rädda barnen tycker jag har fler bilder och UNICEF har mer text. Men Rädda 
barnen använder sig av politik i vissa av sina inlägg, vilket jag anser är en sak för sig och inte 
bör beblandas med en ideell organisation. 
Kvinna, 2: Fast jag tycker nog dem är rätt snarlika varandra, mycket text och info på liten 
yta. 
Man, 3: Jag tror att UNICEF är ett mer välkänt varumärke då det har ett internationellt namn. 
Jag tycker deras logga känns mer välbekant och det kanske är igenkänningsfaktorn som gör 
att fler följer dem på Facebook. 
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Fokusgruppsanalys 
 
 
I fokusgruppsintervjun så var det 3 män och 2 kvinnor i åldrarna 24-40år. Detta var ett 

slumpmässigt urval men vi fick en bra spridning på våra respondenter. 
 
 
Skänker ni pengar till Rädda Barnen? 

 

Under fokusgruppsintervjun framkom det att tre av de förfrågade engagerade sig i Rädda 

Barnen på något vis bland annat genom att skänka pengar och ”dela” inlägg på Facebook, då 

de anser att det är det smidigaste sättet att hjälpa. En respondent engagerade sig inte alls 

längre, men hade gjort det i yngre ålder genom att ha delat ut flyers. 

Vi anser att allt engagemang är bra, det behöver inte handla om att man ger pengar till 

organisationen. Att ”dela” ett inlägg på Facebook ökar synligheten för Rädda Barnen och kan 

på sikt leda till en bredare och större målgrupp. Trots att vi påpekade detta under intervjun var 

det inte många som hade tänkt på detta innan som en del av marknadsföringen. På denna fråga 

ser man det Treem & Leonardi (2012) kallar förbindelser. Man har förbindelser med sina 

vänner på ett socialt nätverk, men det finns också en förbindelse mellan individ och 

information. Det är denna ”relation” vi kan urskilja mellan Rädda Barnen och deras 

Facebook-följare (Treem & Leonardi 2012:162). 
 
 
 
Gillar ni Rädda Barnen på Facebook?  Hur vanligt är det att ni går in på Rädda 

 

Barnens Facebook-sida? 
 

Eftersom vår webbenkät lades ut på Rädda Barnens Facebook-sida visste vi redan att de flesta 

respondenterna där använde sig av det sociala nätverket, annars hade de inte kunnat få tag på 

enkäten. Därför frågade vi om våra intervjuobjekt ”gillade” Rädda Barnen på Facebook. 

Samtliga sa att de gjorde det, men en kvinna hade precis börjat. Anledningen till detta var att 

all deras information är offentlig, så när hon ville veta vad som de hade på agendan gick hon 

helt enkelt bara in på deras sida och läste. Hon ansåg att det var bättre då hon inte ville att 

hennes egen sida skulle fyllas med massa information om dem. 
 
 
Samtliga gick in relativt ofta, enligt oss. Tre av de förfrågande sa att de tog del av deras 

information på en dagligbasis, medan en annan sa att han var inne ett par gånger i veckan. 

Som en kvinna svarade så behöver man inte besöka en Facebook-sida för att få deras 

information till sig. Genom att följa dem så kommer automatiskt deras information på 

följarnas sidor. Det som Rädda Barnen då ständigt behöver eftersträva är nya följare, så fler 
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får informationen. Så som Holmström Wikberg (2010) tog upp att det är viktigt att få fler 

kunder och nå ut till nya kunder då Facebook är ett mycket bra verktyg för att nå detta och vi 

då även återkoppla till spridningen vi nämnde ovan. Delar en följare ett inlägg så får även 

icke-följare se detta och kanske i sin tur blir intresserade och vill veta mer. 
 
 
Vad tycker du om att Rädda Barnen finns på Facebook? 

 

Samtliga tillfrågade i fokusgruppsintervjun tycker att det är bra att Rädda Barnen finns på 

Facebook, då de i sin tur visar att de ”hänger med” i den teknologiska utvecklingen och 

anpassar sig efter vårt samhälle. Även de tillfrågade i enkäten tycker att det är viktigt att 

Rädda Barnen finns på Facebook. 

Att de däremot ibland förekommer försäljning av produkter verkar vara en svår fråga att 

svara på, då det kan ses både som en för- och nackdel. De förfrågande säger att de förstår att 

det är en slags inkomstkälla, men att det rimmar dåligt med Rädda Barnens syfte; att ta hand 

om utsatta barn. Det är blandade reaktioner mellan de förfrågande om försäljningen av 

produkter då ena svarade ”Det är skit, rent ut sagt”, och en annan svarade ”Bra, säljer de 

produkter så får de in pengar”. 

Här är det upp till var och en att ta sin egen ställning, vissa upplever försäljningen värre än 

andra. Kanske är detta något även organisationen kan tänka på när de skriver sina inlägg. 

”Hur kommer målgruppen uppfatta denna information?”, det behövs, återigen, en slags 

strategi så att allt publicerat material får ut sin rätt. Vilket vi här återkommer till teorin, då vi 

tror att med en bra strategi så kan man lyckas ännu bättre med kommunikationen och 

förmedla sitt budskap. Vi kan här nämna Holmström & Wikbergs (2010) punkter som vi 

nämner i teorin, att ha bland annat uppsatta mål och informera kunderna. 

Att kunna redigera sina inlägg i efterhand kan vara en nödvändig åtgärd när man använder 

sig av internet. Det kan vara stavfel som påverkar inläggets seriositet, eller också så kan det 

bli som ovan, en del uppfattar det som skrivs på ett negativt sett och informationen går ut fel. 

Redigerbarhet och synlighet är de två element som Rädda Barnen bör tänka på, enligt oss. 

Synligheten för en organisation har ökat tack vare sociala medier, men återigen, ibland kan en 

viss redigering vara nödvändig (Treem & Leonardi 2012:149). Det krävs att man följer upp 

sina inlägg som har publicerats, ”hur bemöttes detta”? ”Kunde vi gjort något bättre?”. Något 

vi skulle tycka var bra är att Rädda Barnen helt enkelt publicera en fråga några gånger per år 

och låter deras följare svara. ”Vad kan vi förbättra på vår Facebook-sida?”. Då får deras 

målgrupp möjlighet till den tvåvägskommunikation de tycks sakna i viss mån, och Rädda 

Barnen får möjlighet att skräddarsy sin sida på ett ännu bättre sätt. 
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Skillnaden mellan Rädda Barnens Facebook sida och UNICEF:s 
 

En liknande sida på Facebook, som också är en ideell verksamhet, är UNICEF. Vi bad de 

förfrågande att studera båda organisationers sidor för att sedan se vad de tyckte. Ordet 

”snarlika” var vanligt förekommande under denna fråga, men också att UNICEF valt att 

fokusera mer på texten och Rädda Barnen hade en mer fördelaktig fördelning av text och bild, 

vilket gör det lättare att läsa. 

Men även fast de tyckte att sidorna var snarlika så tyckte de förfrågande ändå att UNICEF var 

ett mer omtalat varumärke än Rädda Barnen. 

Vad detta beror på vet vi inte, då båda organisationerna är globala. Några spekulationer kan 

vara att UNICEF har engagerat sig mer inom marknadsföring eller att de från början har en 

mer strukturerad strategi än Rädda Barnen. Detta är något man kan forska vidare om. 
 

5.2 Enkät resultat & analys 
 
 
 
Nedan kan du få ta del av frågorna från enkäten, samt våra tolkningar på svaren. Det 

medföljer en bilaga (se sid. 41) där alla resultat är med och visas i diagram. I diagrammen så 

visas den i procent av 100stycken svarande. 
 
 
Tycker du Rädda Barnen är tydlig med vilken målgrupp de vänder sig till på sociala 

medier? 
 
 
Vi ansåg att detta var en viktig fråga att få svar på, då vi undrade om Rädda Barnen nådde ut 

till rätt målgrupp när de använde sig av Facebook som marknadsföringskanal. 

Här valde majoriteten, 37 % att svara ”Instämmer delvis”, nästföljande på 31 % svarade 
 

”Instämmer helt”. 
 

Vi tolkar detta som att folk har en hyfsad bild om vilken målgrupp som Rädda Barnen 

eftersträvar, då sammanlagt 68 % svarade på den positiva skalan. Vi tror att detta beror att 

organisationen själva strävar efter en så bred och varierande målgrupp som möjligt. Som vi 

nämnde i bakgrunden på sidan ett, så söker sig Rädda Barnen till en målgrupp i åldrarna 18- 

80 år. 
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Engagerar du dig i Rädda Barnen? (Skänker pengar, engagerar dig ideellt, sprider 

deras budskap i dina privata nätverk på sociala medier eller dylikt) 
 
 
På denna fråga fanns endast två svarsalternativ, ja eller nej. Detta visade då att hela 89 % av 

 

de förfrågade faktiskt engagerade sig i Rädda Barnen och övriga 11 % engagerade sig inte alls 

inom Rädda Barnens syfte. Alla utom en av respondenterna i fokusgruppsintervjun skänkte 

pengar till Rädda Barnen eller har engagerat sig på annat sätt. ”Kvinna 1: Ja, jag betalar en 

mindre summa varje månad. Det får mig att må bra” (Fokusgruppsintervju  sid:25). 

Vi anser att detta är en mycket positiv siffra för Rädda Barnen, då det är en ideell 

organisation så behöver de all form av ekonomiskt och frivilligt stöd. När folk engagerar sig 

så får de även hjälp med att sprida vidare deras budskap vidare, t.ex. via Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På denna fråga kan man se att just sociala medier är en viktig informationskanal för en stor 

andel av de förfrågade då hela 68 % ansåg att det var ”mycket viktigt”, och 31 % ansåg att det 

var ”viktigt” att använda sig av Facebook som kommunikationsmedel. Man kan även se i 

fokusgruppsintervjun att kommunikation är något som är viktigt för respondenterna. ”Man 3: 

Då Facebook är främst ett kommunikationsmedel så anser jag att deras fokus bör ligga på att 
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kommunicera och att deras nyheter når ut till sina medlemmar” (Fokusgruppsintervju sid:25). 

Här fick vi dessutom en mindre spridning av svar, vilket vi tolkar på nöjda respondenter och 

ett lyckat beslut från Rädda Barnens sida att använda sig av denna kommunikationskanal. 

Anledningen till dessa positiva siffror tolkar vi också som att folk i allmänhet har en positiv 

bild av Facebook, där kan de besöka organisationen ofta och då få uppdatering om vad de har 

på agendan.  Som Jakobsson (1998) tar upp har internets snabbhet gett stora fördelar inom 

företag/organisationer. Dessa fördelar är bland annat kopplat till Facebook, att man som kund 

kan gå in dygnet runt och få tillgång till viktig information. Målgruppen tycker tydligt att det 

är viktigt att Rädda Barnen finns på Facebook men det de måste tänka på är att inte bara 

marknadsföra sig utan också att kommunicera. 
 
 
 
 
Diagram nr. 7 Hur tycker du Rädda Barnen når ut till er som målgrupp via Facebook? 

 
 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via den här frågeställningen så fick vi en mer detaljerad översikt och en större spridning då vi 

hade svarande på alla de olika alternativen. Detta kan tolkas som något som Rädda Barnen 

borde lägga större vikt på att fortsätta att utveckla, då sociala medier är framtiden inom 

informationsteknik. Även fast 47 % har svarat att de ”Instämmer helt” på frågan om Rädda 

Barnen är lättillgängliga så är detta ändå en relativt låg siffra då Facebook är utformat som ett 
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slags kommunikationsverktyg. Om man ser på fokusgruppsintervjun så kan man se samma 

mönster där, de tycker att det är viktigt att de kommunicerar då Facebook är ett sådant 

verktyg. Kvinna 1: ” Det är viktigt att de kommunicerar och ger information. Att de säljer 

produkter vet jag inte om jag uppskattar” (Fokusgruppsintervju sid: 25). 

Med lättillgängliga syftar vi till hur pass bra kommunikation Rädda Barnen har med sina 

följare. Siffrorna kan tolkas på flera sätt, men då mindre än hälften ”Instämmer helt” på alla 

dessa frågor så är det något Rädda Barnen borde lägga ner mer energi på för att förbättra, 

detta kan då hjälpa dem i uppbygganden av en bättre strategi. 41 % svarade ”Ingen åsikt” på 

”Inbjuder de till interaktion?” detta är ganska många, tycker vi, med tanke på att interaktion är 
 

en central del inom sociala medier. 
 
 
När vi kommer till två-vägskommunikationen har svarsalternativen ”Instämmer helt” 

 

”Instämmer delvis” och ”Ingen åsikt” nästan samma svarsprocent, det vill säga runt 30 % på 

vardera. Detta är siffror som kan bli bättre, och som vi nämnde i bakgrunden är två- 

vägskommunikation något Rädda Barnen försöker förbättra. 
 
 
Den sista frågan som lyder ”Tycker du de kommunicerar med en bra frekvens?” så undrar vi 

om dem vänder sig till helheten av målgruppen i sina inlägg.  Majoriteten anser ”Instä mmer 

delvis”, vilket i så fall visar på ett positivt resultat. 
 
Vad anser du om att Rädda Barnen använder sociala medier som marknadsföring? 

 
 
 
71 % tyckte att detta var ”Mycket bra”. Det här visar att fler än hälften av alla förfrågade 

ansåg att organisationen gjort helt rätt i att använda sig av denna kommunikationskanal för att 

på så sätt nå ut med sitt budskap. Men trots goda siffror visade ändå den sista frågan i enkäten 

att respondenterna bland annat tyckte att det kändes stötande att Rädda Barnen ”blandar 

insamling/marknadsföring med budskap om barn” och att de ska ”kommunicera oftare och 

inte bara marknadsföra”. Detta kom vi in djupare på under fokusgruppsintervjun, där hade 

respondenterna blandade åsikter, vissa tyckte det var bra att de säljer produkter och andra inte 

alls. ”Kvinna 1: Det är bra, för det är en inkomstkälla för organisationen men samtidigt blir 

det fel när de sedan förmedlar om barn, vilket ju är deras huvudsyfte”(Fokusgruppsintervju 

sid:25). 
 
Förslag till förbättring/förändring som Rädda Barnen kan göra via Facebook? 
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Alla har sina egna åsikter och idéer, därför valde vi att ha den sista frågan på vår enkät som 

öppen. Här fick respondenterna möjlighet att säga precis vad de ville. Några valde också att 

bara svara ”Vet inte”.  De svar som vi fick in handlade om marknadsföringen och att vara mer 

interaktiva på sidan. Detta tolkar vi som att det är två viktiga pelare som Rädda Barnen måste 

tänka mer på. 

Nedan följer några citat ur var de förfrågande svarade på den öppna frågan. 
 
 
Anonym man, 25: 

 

” Ta en funderare över hur reklamen kan kännas mindre som reklam, och om tunga budskap 

kan spridas på ett mindre betungande vis?” 
 
Anonym kvinna, 43: 

 

”Kommunicera oftare och inte bara marknadsföring!” 
 
 
 
 
Anonym kvinna: 

 

”Ibland stötande att man blandar insamling/marknadsföring med budskap om barn. Tror att 

det gäller att bestämma sig. Vill man sälja prylar eller förändra världen? Om man vill bägge 

delarna tror jag att man ska separera kommunikationskanalerna. Ibland ser man att folk 

kommenterat men inte fått svar/alt att svaret dröjer länge. Vad gäller blogg känns den för 

spretig. Ibland väldigt långa inlägg som man inte orkar läsa. Korta, snärtiga inlägg som rör 

barn vore bättre. Och återigen. Skilj på inslag om svält eller våld och inslag om att köpa 

örhängen!” 
 
Anonym kvinna, 37: 
”Vara mer interaktiva, skapa intresse för verksamheten, även den i Sverige. Ju fler som kan 
engagera sig, desto fler kan också delta att samla in pengar och arbetet för barn i Sverige. 
Använd FB och blogg till upprop, namninsamling, utmaningar mm.” 

 
 
Anonym kvinna, 72: 
”Att försöka nå volontärer för olika projekt samt till lokalföreningarna” 

 
Anonym Man, 50: 

 

”Bättre målgruppsanpassning. Jag skulle aldrig köpa designprodukter, men exponeras för de 

inläggen” 
 
Anonym kvinna, 46: 

 

”Tydligare visa på barns behov och då även emotionella och inte bara ekonomiska” 
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Anonym kvinna, 34: 
 

” Vara aktivare, interagera mer” 
 
 
 
 
 
 
Även fast enkäten visade relativt positiva siffror så tyckte vi ändå att det inte överensstämde 

med den sista frågan. På enkäten verkade nästan alla förfrågande vara nöjda med Rädda 

Barnens interaktivitet, deras två-vägskommunikation samt samspel med målgruppen, men när 

ordet blev fritt verkade de mer missnöjda med dessa punkter. Vi tror detta beror på följande: 

När personer sitter vid en dator, och anonymitet utlovas, vågar fler öppna sig och säga vad de 

egentligen tycker. Webbenkäten i sig gav inte möjlighet till att vidareutveckla sina svar, så 

sista frågan fick fungera som en ”förklarings- och åsiktsfråga”. Fokusgruppsintervjun 

fungerade då bra som ett komplement för att personerna skulle kunna utveckla sina svar. 

Vi tror ändå att webbenkät var det bästa alternativet för att få in vårt material, då en 

pappersenkät både är tidskrävande, dyrare samt kan leda till mer bortfall. 

Hade vi utfört enkäten i Halmstad city fanns också risken att vi inte hade fått svar från dem 

som engagerar sig i Rädda Barnen och även här hade tiden spelat stor roll, då folk i centrum 

oftast är på väg till något och därför inte kunnat ge oss den tid vi behövde. 
 
Vi är numera vana att själva aktivt leta upp den information vi efterfrågar och de traditionella 

kommunikationsmedlen som brev och telefonsamtal ersätts i större uträckning av elektroniska 

tjänster bland annat webb, mail, Facebook och sms. Den största fördelen, enligt oss, är just 

två-vägskommunikationen, nu är tiden då man som företag eller organisation verkligen kan 

lyssna på sina kunder. Men även fast det är en stor fördel med två-vägskommunikation så är 

det ändå blandade reaktioner bland kunderna hur det verkligen fungerar. Detta kunde vi se på 

diagram nummer 7, då frågan var ”Inbjuder de till två-vägskommunikation?”, då endast 28 av 

100stycken svarade ”Instämmer helt”. 
 

”Aldrig förut har det funnits så goda möjligheter att faktiskt kunna lyssna till kunder och 

omvärld – dra nytta av det, lyssna, ta reda på vad kunderna tycker och tänker” (Carlsson 

2010:35). De sociala mediernas största styrka är just möjligheten till dialog. Dialogen anses 

vara det ”nya” och det som skiljer sociala medier från andra medier. Att nå ut till fler och nya 

målgrupper ses också som en styrka. Genom de sociala medierna kan organisationerna bredda 

sina kontaktytor och bygga relationer med fler människor. Här kan man även återkoppla till 

Treem & Leonarids teori om sociala medier och deras fyra tillämpningssätt, och nu syftar vi 
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framförallt på ”synlighet”. Synlighet leder i sin tur till ökad kundkrets, något som Holmström 
 

& Wikberg (2010) även nämnde i deras Sociala medier en marknadsföringshandbok. 

 

Vi anser att samtliga av Treem & Leonardis fyra tillämpningar kan appliceras på våra 

förfrågandes svar. Vi har redan nämnt ”synlighet” och ”redigerbarhet”, men även 

”uthållighet” och ”förbindelser” kan vara en avgörande del. 

Det är tackvare uthålligheten som informationen som läggs upp på sociala medier 

stannar, den blir bestående tack vare att folk fortsätter sprida vidare inlägg och når ut till 

fler. Tack vare att informationen stannar kvar stannar också kunskapen, och budskapet 

de ville förmedla, kvar (Treem & Leonardi 2012:155).  

 

Den sista tillämpningen, förbindelser, har att göra med det nätverk som de sociala 

medie-användarna har skapat. Deras vänner får ta del av deras information, så all 

kunskap sprids vidare.  

 

Dessa fyra tillämpningar hör ihop och tillsammans skapar de den ultimata medie-

strategin, enligt oss. Följer man dessa kan man undvika både fel och missförstånd, och 

de får på så vis en nöjdare kundkrets. Detta kan, i det långa loppet, leda till fler 

donationer och en ännu bättre framtid för Rädda Barnen i Sverige.   
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6. Slutdiskussion 
 
 
 
I detta kapitel presenteras vår slutdiskussion samt en kort sammanfattning om vad vi anser 

oss ha fått ta del av. Vi presenterar även förslag till framtida forskning. 
 
 
 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur Rädda Barnens ”anhängare”/medlemmar 

uppfattade organisationen via Facebook. Detta för att organisationen sedan skulle kunna 

utveckla en bättre strategi, som är mer utvecklad och mer inriktad på målgruppen. 
 
Respondenterna verkade positiva till att organisationen gjort sig tillgängliga via sociala 

medier, men de tycks sakna den dialog de hade förväntat. Det är viktigt som organisation att 

förstå sig på sociala medier och att ha färdiga mål, det är även viktigt både för organisationen 

och för målgruppen att ha dessa mål. Om inte företaget har ett mål med att finnas tillgängliga 

så blir det svårt för målgruppen att förstå dem och deras syfte. Som Treem & Leonardi (2012) 

nämner är detta det fjärde tillämpningssättet: förbindelse. 
 
Även själva marknadsföringen verkade ha en negativ inverkan på respondenterna då de ansåg 

att det var svårt att urskilja vad som var vad, varje inlägg Rädda Barnen lade upp fick därför 

granskas kritiskt innan de kunde avgöra. Ändå ansåg hela 71 % att det var bra att 

organisationen använde sig av sociala medier till sin marknadsföring. Som Holmström & 

Wikberg (2010) nämner handlar dessa inlägg om att få en slags vinst för 

organisationen/företaget. När man ser till Rädda Barnen kan dessa inlägg istället få motsatt 

effekt då försäljning av örhängen med utsatta barn passar dåligt ihop. Ett bättre sätt, för att 

undvika en missnöjd målgrupp, skulle kunna vara att formulera inläggen annorlunda. 
 
Då Rädda Barnen är en ideell organisation så är det otroligt viktigt att tänka på 

kostnadsbilden. Att göra sig tillgängliga och marknadsföra sig inom sociala medier är då ett 

väldigt enkelt och bra sätt att göra det på. World Wide Web, e-post och andra tjänster på 

Internet är kostnadseffektiva medel att kommunicera med kunder (Jakobsson 1998:28). Men 

man får inte glömma att även fast det är ett enkelt sätt att marknadsföra sig på så måste man 

tänka på vad kunderna vill, vad syftet är och vilket mål man vill uppnå. Det finns både för- 

och nackdelar med att använda sig av och kommunicera via Facebook, fördelen är, som vi 

nämnde tidigare, tillgängligheten men det är även billigt och smidigt att använda sig av. En 

stor fördel är miljöaspekten då många organisationer genom åren valt att ta kontakt med sina 
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medlemmar och potentiella medlemmar i form av brev eller informationsblad, vilket i många 

fall har varit ett stort slöseri både miljömässigt, ekonomiskt och tidsödande. 
 
En risk när man använder Facebook som företag/organisation är att inlägg ej censureras innan 

publicering i loggen. När någon är missnöjd kan denne direkt på deras Facebook-sida skriva 

ett inlägg om detta och sedan dela det vidare så att alla dennes vänner kan se det. Att göra en 

riskanalys före man väljer att ta steget att kommunicera genom Facebook kan vara att föredra. 

Även då sociala medier är en bra kommunikationskanal och når ut till många människor, så 

bör man innan man väljer ha en tydlig bild av hur företaget/organisationen vill profilera sig 

till sin målgrupp. Genom Facebook så gör man sig tillgänglig för resten av omvärlden, dygnet 

runt och året runt. Detta ställer höga krav på organisationen, man uppdaterar informationen 

fortlöpande och man vårdar kundkontakterna genom att svara på inlägg och frågor relativt 

omgående, då risken annars är att förtroendet skadas. 
 
 
 
Det är betydelsefullt att göra sin målgrupp delaktiga och bjuda in till interaktion. Just eftersom 

att det är en ideell organisation så är det viktigt att få människor att frivilligt engagera sig för 

att organisationen ska kunna utvecklas och fortsatt verka inom sitt arbetsområde. ”A more 

participatory media culture has always been one of the great promises of new media” (Flew 

2008:106). Det viktigaste av allt är att lyssna på målgruppen, det kan ge organisationen nya 

möjligheter. Bidragsgivarna har alltid haft en viss förväntan kring kommunikationen, så som 

den var förr är den inte längre. Vi tror att förväntningarna är ännu högre nu, då det är mycket 

lättare för privatpersoner att få tag på organisationen och i sin tur är det lättare för 

organisationen att besvara frågor och undringar, och detta vet givarna om. 
 
 
Sociala medier är ett verktyg skapat för att nå ut med sitt budskap, har man bara en strategi 

nära till hands för alla som arbetar med organisationen på Internet så kan dessa synpunkter lätt 

åtgärdas. 
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6.1 Förslag till framtida forskning 
 
 
 
 
Vidare så kan man gå djupare genom att bland annat göra intervjuer både med målgruppen 

och Rädda Barnen för att på så sätt få större inblick. Man kan även jämföra olika liknande 

organisationer och se hur deras strategi är uppbyggd. 
 
Då denna undersökning är en mindre men med belysning på omfattningen så uppmuntrar vi 

även till vidare forskning. Vi har nosat på paketet men ännu inte kommit innanför. 
 
 
 
 

6.1.2 Netnografi 
 
En annan metod som kan komma bli användbar när man undersöker målgruppen på Facebook 

är den som Ahrne & Svensson (2011) kallar för netnografi. Denna metod fokuserar 

uteslutande på de nätbaserade miljöerna och syftar till att skapa förståelse för det sociala liv 

och samspel som där äger rum. Forskare försöker då få fram sin information från 

användargenererade kommunikationskanaler, så som exempelvis Facebook. 

Med hjälp av netnografin kan man studera deras attityder och beteenden online. 
 
 
 
Vi tror att det är viktigt som forskare att ha en viss förförståelse innan man beger sig in i de 

sociala mediernas värld. Man måste veta hur allting fungerar, vad vissa sidor och val på 

sidorna innebär. En okunnig forskare kanske misstolkar den information som kommer fram 

och kanske går miste om information just för att denne inte vet vart man ska leta. Det betyder 

att forskaren så långt det är möjligt bör använda sina erfarenheter när denne närmar sig och 

blir en del av och lever med det aktuella forskningsfältet men även med dessa aktörer (Berg 

2011:123). 
 

Med rätt förkunskap kan man lättare få den information man söker och arbetet blir då inte lika 

tidskrävande. ”Netnografisk forskning präglas av att det empiriska materialet är 

lättillgängligt, och att det är lätt att förutsätta att det går för sig att använda det efter eget 

behag enkom av den anledningen att det är publicerat på nätet” (Berg 2011:129). 
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