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Abstract  
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Syfte:  Syftet är att ta reda på hur välgörenhetsorganisationer idag 

använder sig av sociala medier i sitt externa 

kommunikationsarbete.  

 

Metod och material: Enkätundersökning & expertintervjuer. 

 

Huvudresultat: Resultatet visar på att välgörenhetsorganisationer inte använder 

sociala medier till dess fulla potential. Det främsta syftet för 
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information och organisationens budskap. 
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1. Bakgrund och problemformulering 

Antalet välgörenhetsorganisationer har växt enormt under de senaste trettio åren (Pope 

Sterrett Islay & Asamoa-Tutu 2009). Detta har skapat ett större konkurrensfält av 

organisationer och en större tävlan om de ekonomiska resurser som finns att ta del av (Clark 

& Mount 2000). Organisationernas sätt att kommunicera med nuvarande och potentiella 

supportrar är därför av större vikt än någon gång tidigare. Framfarten av Webb 2.0 och sociala 

medier har öppnat upp möjligheter för såväl etablerade som mindre framstående 

organisationer att på ett enkelt och ett i många fall kostnadseffektivt sätt nå ut till en stor 

massa. 

 

Välgörenhet har också varit en bransch som varit snabb att tillämpa användandet av sociala 

medier då man procentuellt sett är i högre mån användare av sociala medier än många 

vinstdrivande branscher (Barnes & Adnonian 2011, se: Cho, Schweickhart & Haase 2014). 

Trots att man är aktiv på sociala medier behöver det nödvändigtvis inte betyda att man här är 

framgångsrik med sitt arbete. Det krävs mycket tid och kunskap för att bli en framgångsrik 

organisation på sociala medier. Just dessa aspekter kan vara särskilt svåra för 

välgörenhetsorganisationer att uppnå, då flera organisationer jobbar helt ideellt på frivillig 

basis. 

 

Då det finns stora ekonomiska krav på välgörenhetsorganisationer att den större delen av 

insamlade pengar måste gå direkt till ändamålet, har organisationerna inte mycket 

ekonomiska resurser att använda sig av för att synas eller marknadsföra sig själva. Till det 

adderas även det faktum att det har setts som något tabubelagt att fördriva marknadsföring 

inom välgörenhetssektorn tidigare då organisationernas nuvarande supportrar inte vill se sina 

bidrag gå till annat än direkt till ändamålet (Pope m fl. 2009). Även under denna aspekt har 

sociala medier öppnat nya dörrar för dessa organisationer.  

 

Studien kommer ta avstamp utifrån organisationernas perspektiv för att se hur och i vilket 

syfte sociala medier används. Det finns idag en begränsad kunskap och forskning inom detta 

område då tämligen få studier gjorts. Än mindre är forskningen kring ämnet utifrån 

organisationernas perspektiv (Nah & Saxton 2012). 
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att få en djupare inblick i hur välgörenhetsorganisationer idag använder 

sig av extern kommunikation. Specifikt kommer studien koncentrera sig på att se vilken 

funktion sociala medier fyller i deras externa kommunikationsarbete. Sociala medier har stor 

potential att vara en av organisationernas främsta kommunikationskanaler och det blir 

intressant att se om denna potential utnyttjas. Intressant blir också att titta på hur 

organisationernas externa kommunikation skulle kunna effektiviseras med de resurser som 

idag finns att tillgå.  

1.2 Frågeställning 
1. Hur används extern kommunikation idag av välgörenhetsorganisationer? 

2. Vilket är organisationernas huvudsakliga syfte med användningen av sociala medier? 

1.3 Avgränsningar 

Studien kommer att fokusera på organisationer som är verksamma inom välgörenhetssektorn 

stiftade för sjukdomar. Denna avgränsning har gjorts på grund av att det blir allt för många 

organisationer och för mycket data att anlysera om välgörenhetsorganisationer inom flera fält 

används. Studien är vidare avgränsad till organisationer som innehar ett så kallat 90-konto 

vilket innebär att organisationerna är godkända av Svensk Insamlingskontroll. Studien är även 

begränsad till organisationernas huvudorgan då de som innehar regionala utskott har 

förbisetts. Att just sektorn inom välgörenhet stiftade för sjukdomar valdes är på grund av att 

det är det är ett brett fält där ett lämpligt antal organisationer kan undersökas. En ytteliggare 

anledning till varför sjukdomssektorn valts över andra välgörenhetssektorer beror bland annat på 

svårigheterna som finns att ”marknadsföra” en sjukdom. Det ses som ett känsligt ämne med ett 

kommunikationsarbete som skiljer sig från den vinstdrivande branschen då man måste se till 

behov hos både ändamål och supportrar. Sjukdomssektorn har även under de senaste åren 

figurerat i flera olika kampanjer över sociala medier för att öka engagemanget kring ett visst 

ändamål. Dessa kampanjer innefattar bland annat cancerfondens ”mustaschkamp” och det 

virala fenomenet ”ice bucket challenge” till förmån för forskning kring muskelsjukdomen 

ALS. Detta gör sjukdomssektorn extra intressant för studien då den är starkt inriktad på 

användandet av just sociala medier.           

1.4 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen inleds med en bakgrund och problemformulering där en introduktion till vad som 

är intressant i ämnet och vad som ska undersökas presenteras. Aktuella fenomen kring sociala 

medier och välgörenhetsorganisationer tas upp. Därefter följer ett avsnitt kring tidigare 
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forskning och teoretisk referensram. Vad har forskare tidigare kommit fram till i studier kring 

liknande ämne? Med hjälp av den tidigare forskningen tas även ett teoretiskt ramverk fram 

som sedan används som referens i analys av studien. Senare presenteras vilka metoder som 

använts för att ta fram det insamlade materialet. Kapitlet inleds med att presentera 

enkätundersökningen för att avslutningsvis närmare gå in på genomförandet av 

expertintervjuer. Detta följs av en resultat- och analysdel. I detta kapitel kommer resultatet 

från till att börja med enkätundersökningen presenteras och analyseras. Kapitlet fortsätter med 

analys av expertintervjuer, för att alvslutas med en sammanfattning där både 

enkätundersökning och expertintervjuer behandlas. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion. 

Här diskuteras och reflekteras det kring de resultat som studien kommit fram till. Kapitlet 

avslutas med förslag på fortsatt forskning inom området.  
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2. Tidigare forsking och teoretiskt ramverk 

2.1 Sociala medier och välgörenhetsorganisationer 

 
2.1.1 Webb 2.0 
Sociala medier definieras av Kaplan och Haenlein (2010:61) som “En grupp av internet-

baserade applikationer som bygger på de ideologiska och teknologiska grunderna av Webb 

2.0 och tillåter skapande och utbyte av användargenererat innehåll”. Uttrycket Webb 2.0 

myntades första gången av Tim O’Reilly 2004 och kan definieras som ett sätt att bygga 

applikationer som tar tillvara på nätverkseffekten och på det sättet få fler personer att använda 

applikationen. Man kan se Webb 2.0 som ett samlingsnamn för mjukvaruprogram och 

internetsajter som främst använder sig av användargenererat innehåll, är användarfokuserade 

och är decentraliserade i termer kring kontroll (Flew 2008:16-18). Man kan nu se att Webb 

2.0 och de sociala nätverken inte är någon fluga, utan snarare verktyg och tekniker som har 

och kommer fortsätta att förändra välgörenhetsorganisationers sätt att kommunicera (Hart, 

Greenfield & Haji 2007). Den påverkan som internet och nya medier har haft på människor 

har i sin tur fått stor inverkan på hur organisationer planerar sina kommunikationsstrategier. 

Hur supportrar interagerar på sociala medier har blivit speciellt viktigt för kommunikatörer 

inom välgörenhetssektorn för att kunna designa lämpliga strategier (Fennemore & Quinton 

2012). 

2.1.2 Användandet av nya medier 

Enligt James E Grundig (2009) så används ofta nya mediekanaler till en början på samma sätt 

som gamla. När teven introducerades utnyttjades inte den rörliga bilden fullt ut, utan man 

använde den i princip på samma sätt som radion tidigare använts. Sociala medier används 

idag av kommunikatörer i mångt och mycket på liknande sätt som äldre 

kommunikationskanaler såsom annonsering eller utskick via e-post. Det vill säga att man 

fyller allmänheten med information. Grundig hävdar att om sociala medier används till dess 

fulla potential så kommer kommunikation bli både mer global, tvåvägsinteraktiv och mer 

socialt ansvarsfull (Grundig 2009). 

2.1.3 Svenskarna och internet 

Det som från början fick människor att koppla upp sig mot internet var den grundläggande 

funktionen att utbyta information via e-post, vilket än idag är den mest använda funktionen 

bland svenska internetanvändare. Enligt rapporten Svenskarna och internet(Findahl 2014) 

från 2014 använder hela 92 procent av Sveriges internetanvändare sig någon gång av e-post 
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och två av tre dagligen. Även skolbarn använder sig av e-post trots det växande utbudet av 

övriga kommunikationsmedier.  

 

De sociala nätverken ökar fortfarande i popularitet, om än inte lika snabbt som mellan åren 

2005 och 2010. 7 av 10 svenska internetanvändare har någon gång använt sig av sociala 

nätverk. Populariteten har ökat något det senaste året jämfört med de tre föregående och 

anledningen till detta är främst att användningen har ökat i de äldre åldrarna (46-75 år). 

Användningen av sociala medier fortsätter att öka i alla åldrar där Instagram står som den 

plattform som ökat mest i användning senaste året, från 15 till 28 procent sedan 2013. Twitter 

används av en femtedel men Facebook är fortfarande populärast bland svenskarna och 

används år 2014 av 68 procent av de svenska internetanvändarna (Findahl 2014). 

2.1.4 Användning av sociala medier för välgörenhetssektorn 

Sociala medier har förändrat välgörenhetsorganisationers sätt att kommunicera. Utifrån en 

studie genomförd av mjukvaruföretaget Sage 2012 med 613 respondenter ur Storbritanniens 

välgörenhetssektor, svarar 84 % av de tillfrågade att de i någon mån använder sig av sociala 

medier i sin externkommunikation. 73 % svarar även att sociala medier är mycket, eller 

relativt viktigt i deras strategi. Studien visar dock att stora brister finns i organisationernas 

användning av sociala medier. 69 % uppger att de inte är aktiva användare genom sina 

kanaler. Avsaknaden av hjälpverktyg eller någon kvalificerad ansvarig för sociala 

mediekanaler kan vara en orsak till att endast 46 % uppger att de är nöjda med resultatet av 

sin sociala medie-användning (van Camp 2012). 

2.2 Relationsskapande 
Mycket i den tidigare forskningen menar på att det är viktigt att skapa och upprätthålla en god 

relation med sina supportrar. Med sociala mediers framfart har nya möjligheter skapats för 

formandet av denna typ av relation. Redan vid tidigt tvåtusental talade Hart (2002) om 

internet som ett enastående och kostnadseffektivt sätt att stärka relationerna till sina 

supportrar. Hart menade att genom att vända sig till intressenter online genererades intresse 

för engagemang och support. Detta i sin tur genererar också mer insamlade pengar då 

människor enligt Hart är mer benägna att donera pengar till personer eller organisationer man 

känner en stark relation till. Välgörenhetsorganisationer ska se internet som ett 

kommunikationsmedium i första hand och ett verktyg för att samla in pengar i andra hand. 

När du bygger en relation med en potentiell supporter så har du en mycket större chans att få 

ett bidrag av denna person (Hart m fl. 2007). 
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2.2.1 Brand Communities 

Genom samverkan på sociala medier kan en starkare lojalitet utvecklas hos organisationernas 

intressenter (Needham 2008). Den lojalitet som utvecklas till en viss organisation eller ett 

visst varumärke skapar så kallade “brand communities”. Brand communities är en grupp 

människor som delar ett gemensamt intresse för en specifik organisation eller en viss produkt 

och på detta vis skapas en subkultur med egna värderingar, myter och ritualer kring 

organisationen (Cova & Pace 2006). Dessa communities försöker ofta på sociala medier 

hjälpa och inspirera andra genom att dela med sig av sina erfarenheter av organisationen eller 

produkten (Nambisan & Baron 2009). Enligt Park & Cho (2012) är en av de största 

anledningarna till att potentiella supportrar och utomstående går in på organisationers sociala 

medier för att läsa vad andra har för erfarenhet och uppfattning av organisationen.   

2.2.2 Kundrelationer 

Brand communities kan även ses som en viktig del i vad som kallas för organisationernas 

Customer Relations Management (CRM). CRM som teori har sedan länge existerat men vars 

användning på senare tid med ny informationsteknik och relationsskapande genom sociala 

medier är högaktuell. 

 

CRM går i stora drag ut på att ju bättre du känner dina kunder desto lättare kan du 

tillfredsställa deras behov samt upprätthålla lojalitet till din organisation. När man pratar om 

CRM som ett teknologiskt verktyg ses detta som ett sätt att skapa närmre relationer med sina 

supportrar (Rababah, Mohd & Ibrahim 2011). CRM genererar en kundorienterad kultur 

genom att införskaffa, förstärka lönsamheten av- och behålla supportrar. Detta för att skapa 

ömsesidiga fördelar för både organisationen och supportrar. 

 

Genom CRM försöker organisationerna skapa sig en uppfattning om vilka deras kunder är, 

hur de är och vad de gör. CRM fokuserar på att hålla sina kunder kvar i organisationen och 

utveckla de relationer man får med kunderna (Rababah m fl. 2011). Enligt Kutner och Cripps 

(se: Knox, Ryals 2001:538), så bygger CRM bland annat på att: 

 Kunder ska ses som viktiga tillgångar. 

 Olika kunder har olika värderingar och preferenser. 

Genom att förstå sina kunder eller supportrar kan organisationer skräddarsy sin 

kommunikation för att stärka lönsamheten. 
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2.3 Värdet av socialt kapital 
Putnam ger en för studien intressant syn på begreppet socialt kapital. Sociala nätverk ses som 

en viktig del i uppbyggandet av socialt kapital, som i sin tur ses som en byggsten för det 

moderna samhället. Putnams teori kring socialt kapital har framför allt använts inom stora 

områden i samhället, såsom kriminalvård och sjukvård (Luoma-aho 2009:231). Senare har 

hans teorier däremot också applicerats inom mindre områden, som till exempel 

kommunikation och PR. Då fysiskt kapital förklaras som innehav av objekt och kulturellt 

kapital som de egenskaper en individ besitter, definierar Putnam socialt kapital som de 

kontakter och nätverk individer innehar och ingår i. Det sociala kapitalet medför även normer 

om ömsesidighet vilket i sin tur för gruppen skapar en trygghet och trovärdighet (Putnam 

2000:19). Med socialt kapital drar Putnam en tydlig koppling till samverkan och samhälle. 

Det är det sociala kapitalets normer och förtroende som är förutsättningar för ett effektivt 

samarbete individer emellan. Vidare förklarat menar Putnam på att ett framgångrikt samhälle 

bygger på starka sociala nätverk och interpersonella relationer (Putnam 1996). Detta gäller 

även för organisationer som med förtroende och goda relationer med sina medlemmar besitter 

ett starkt socialt kapital.  

 

Den markanta ökningen av nya medier och informationsteknik resulterar i ett allt mer isolerat 

samhälle. Putnam menar på att i och med detta generationsskifte träffas folk allt mer sällan, 

allt mindre ingår i föreningar eller utför aktiviteter tillsammans. Dessa vardagliga möten och 

möjligheten att inom ett mindre socialt sällskap få skapa tillhörighet och förtroende är viktigt 

för att vidare kunna tillämpa detsamma ut i samhället (Putnam 1995). Ett gott samarbete 

kräver en botten upp-inställning, vilket på en samhällelig nivå menar på att hur staten och 

organisationer styrs blir oviktigt om man inte först ser till hur folket generellt kommunicerar 

och känner förtroende inför dessa (Louma-aho 2009).  

 

Då inte varje socialt nätverk utgör lika syfte och funktion görs dock skillnad på två typer av 

socialt kapital: sammanhållande socialt kapital och överbryggande socialt kapital (Putnam 

2000). Det sammanhållande sociala kapitalet är det som kommer ur och gynnar gruppen 

internt. När ett rikt sådant existerar inom en grupp förs god kommunikation och samarbete 

som bieffekt av trovärdighet. Det överbryggande sociala kapitalet är rikt då en organisation 

för en god kommunikation externt och samarbetar med sin omgivning. På detta sätt skapar 

man sig ett förtroende för och hos samhället utanför sin sfär. Det brobyggande sociala 
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kapitalet ses som svårare att uppnå men vid sin existens gynnar relationsskapande och 

samarbeten utåt (Putnam m fl. 2003:3).  

 

Det sociala kapitalet är starkt kopplat till samarbete då en god kommunikation och förtroende 

inom en organisation ökar viljan till arbete (Putnam m fl. 2003). Teorin blir för studien 

relevant på så vis att sociala medier kan vara ett viktigt verktyg för att återskapa de sociala 

nätverken, detta med det brobyggande sociala kapitalet. Minst lika viktigt blir för 

organisationerna att med normer och förtroende främja arbetsvilja och engagemang, hos 

supportrar såväl som i organisationens ledning. I förlängningen kan teorin kopplas starkt till 

både brand community och CRM, teorier som även de bygger på att förtroende och tillit är 

viktigt för en effektiv och stark organisation på alla nivåer.  

2.4 Word of Mouth och tvåvägskommunikation 
Mangold och Faulds (2009) menar att sociala medier är som en hybrid mellan business-to-

consumer och consumer-to-consumer-kommunikation på det vis att organisationerna kan 

använda det för att interagera med sina supportrar, men också att supportrar kan interagera 

direkt med varandra. Att personer interagerar med varandra över sociala medier kan ses som 

en ny form av så kallad word of mouth. Mossberg & Sundström (2011:28) förklarar word of 

mouth som ”All den informella kommunikationen som sker mellan personer angående en 

produkts positiva eller negativa egenskaper”. Produkt kan också bytas ut mot till exempel 

tjänst eller organisation. Man skulle på ett enklare sätt kunna förklara det som de rykten som 

sprids kring en viss produkt eller organisation. Sociala medier har förändrat word of mouth-

kommunikationen enormt mycket. Tidigare hävdade man att en missnöjd kund talar om detta 

för tio personer, med de nya sociala medierna är detta daterat då man nu har verktygen att 

istället säga det till 10 miljoner personer (Gillin 2007). Organisationerna har väldigt lite 

kontroll över supportrarnas kommunikation med varandra över sociala medier och Fennemore 

och Quintons (2012) undersökning visade att flera av de undersökta 

välgörenhetsorganisationerna var rädda för hur organisationen uppfattas på sociala medier och 

erkände att de tog bort/stoppade inlägg som var negativa mot organisationen. Trots det så 

framkom det i studien att de organisationer som var mer öppna och transparenta i sin 

kommunikation över sociala medier också var de som hade sett mest resultat i ökade intäkter 

och fler volontärer. 
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2.4.1Mest envägskommunikation inom sociala medier 

Trots att de nya sociala medierna har skapat större möjligheter har många organisationer varit 

blinda inför detta faktum (Cravens, Piercy & Baldauf 2009). Välgörenhetssektorn är bland de 

mest aktiva på sociala medier och har överstigit vinstdrivna organisationer med stor marginal 

(Barnes & Adnonian 2011, se: Cho m fl. 2014). Trots detta så används sociala medier än idag 

fortfarande mest som informationskanal och till understöd för de mer traditionella medierna, 

istället för att ta vara på de interaktiva fördelarna som sociala medier ger (Bortree & Seltzer, 

2009). Med detta sagt så visar Guo och Saxton (2014) i en aktuell undersökning hur speciellt 

Twitter är ett starkt kommunikationsverktyg i syfte om att informera. Man anser främst att det 

är ett effektivt verktyg när man ämnar informera och utbilda, dock mindre effektiv när man 

uppmanar till handling. Sociala medier påstår kunna hjälpa organisationer att engagera 

nuvarande såsom potentiella intressenter genom att dela, samverka och skapa direkt handling 

(Greenberg & MacAulay, 2009). Guo, Saxton (2014) visar i sin studie hur majoriteten av 

organisationer följer samma mönster i sin Twitter-användning. Man låter de flesta “tweets” 

vara av informativ karaktär följt av att engagera sina följare och skapa en ”online 

community”. När organisationerna engagerat en massa som tillsammans bildar denna online 

community uppmanar denna sedan till handling. Med detta mönster identifierat talar man 

sedan om en tredelad pyramid-modell. I botten av denna fokuserar man främst nå ut till 

massan, i mitten vidhålla intressenters engagemang och intresse för att i toppen fokusera på 

handling. 

2.5 Sammanfattning teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

En stor del i den tidigare forskningen visar på att välgörenhetsorganisationer bör skapa en 

stark relation mellan sig och sina supportar för att kunna bli framgångsrik. Trots att de sociala 

medierna öppnar stora möjligheter till just detta är fortfarande en majoritet av 

organisationerna dåliga på att interagera med sina nuvarande och potentiella supportrar genom 

tvåvägskommunikation över sociala medier. Det råder i princip konsensus i den tidigare 

forskningen att den främsta kommunikationen på sociala medier fortfarande består framför 

allt av att sprida information och organisationens budskap genom envägskommunikation. 

Detta kan bero på bristande kunskap inom organisationen eller brist på erfarenhet av 

kommunikation och marknadsföring (Pope m fl. 2009).  Nyckeln till att ha en stark interaktiv 

kraft på sociala medier är att ha en anställd med tid och kunskap för att kunna utföra arbetet, 

något som dessa organisationer ofta saknar (Pinho & Macedo, 2006). 
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Aktiviteten på sociala nätverk ökar fortfarande bland internetanvändarna i Sverige. De 

välgörenhetsorganisationer inom sjukdomssektorn som har en äldre generation som främsta 

målgrupp kan inte heller längre se förbi användandet av sociala medier. Statistiken visar att 

ökningen av popularitet av sociala medier det senaste året framför allt beror på att det spridit 

sig högre upp i åldrarna. 

 

Word of mouth är ett uttryck som har fått en helt ny innebörd i och med 

kommunikationsmöjligheterna på sociala medier. Både positiv som negativ feedback om en 

viss organisation kan sprida sig som en löpeld över internet. Detta kan vara en anledning till 

att organisationer fortfarande är något reserverade i sitt arbete med tvåvägskommunikation på 

sociala medier. Detta trots att den tidigare forskningen tyder på att de organisationer som 

tillåter inlägg och kommentarer även av negativ karaktär och är transparenta i sitt arbete, 

också är de som är mest framgångsrika i sitt arbete över sociala medier. 

 

Organisationerna kan få hjälp i sitt arbete med att skapa en bra relation och ett bra förhållande 

med sina nuvarande och potentiella supportrar. Detta genom att det skapas så kallade brand 

communities. Personer som ingår i ett brand community fungerar ofta som en förlängd arm av 

organisationen och har stor möjlighet att hjälpa till i rekryteringen av nya supportar. En stor 

anledning till att potentiella supportrar besöker en viss organisations sociala medier är för att 

läsa vad andra personer skriver om och har för uppfattning och erfarenhet av organisationen. 

 

Med insikter om vad som tidigare konstaterats i ämnet blir det intressant att se vad denna 

studie kan tillföra. Det finns flera aspekter att titta på och blir därför intressant att se om den 

svenska välgörenhetsbranschen på något sätt skiljer sig ifrån de fakta som konstaterats i den 

tidigare forskingen. Kvalitativa forskningsmetoder har valts framför kvantitativa för att kunna 

sär- och urskilja organisationernas varierande handlingsmönster (Trost 2010:32). 
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3. Metod och material 
Insamlingen av material kommer ske genom en tvåstegsmetod. Först kommer enkäter att 

skickas ut till för studien relevanta organisationer. Dessa enkäter kommer i sin tur samlas in 

och analyseras för att användas som underlag för ett antal expertintervjuer som sedan kommer 

genomföras. På grund av tidsbristen i studien kommer expertintervjuerna begränsas till 

personer ifrån fyra av de undersökta organisationerna. Enkäter och intervjuer har valts som 

metoder med anledning att det ger organisationerna själva möjlighet att besvara hur man 

använder sig av sociala medier i sin externa kommunikation. Sett till frågeställningen i 

studien ansågs därför dessa metoder som de två mest lämpliga.   

3.1 Enkäter 

3.1.1 Urval 

Det första steget i insamlingen av material blev att utforma och skicka ut enkäter till de 

välgörenhetsorganisationer som är stiftade för sjukdomar och innehar ett så kallat 90-konto. 

För att beviljas med ett 90-konto måste organisationerna granskas och godkännas av Svensk 

Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton 

till ideella organisationer som har offentlig insamling och uppfyller deras högt ställda krav. 

Dessa krav innefattar bland annat att organisationen ska vara politiskt obunden, är förenlig 

med lag och god sed, har sitt säte i Sverige och att det finns minst en auktoriserad revisor 

knuten till organisationen (Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto 2014). 

Urvalet gick till på så vis att Svensk Insamlingskontrolls sökmotor användes för att söka upp 

de organisationer som har ett 90-konto och arbetar inom fältet för sjukdomar. Sökkriterierna 

innefattade att organisationen var verksam i Sverige och alla alternativ som innefattade någon 

typ av sjukdom valdes. Sökresultatet på svensk insamlingskontroll var väldigt brett då en 

mängd organisationer arbetar för flera frågor och ändamål. Efter våra sökkriterier blev det 

hela 404 träffar. Vi valde dock att inrikta oss på de organisationer som endast arbetar i 

sjukdomssektorn och exkluderade de organisationer som arbetar med flera ändamål. I de fall 

där organisationerna hade regionala förbund förbisågs dessa och endast huvudorganisationen 

kom att användas i studien. Detta för att begränsa antalet organisationer. Genom detta urval 

framkom 40 stycken organisationer som enkäten skickades ut till. Värt att poängtera är att det 

handlar om organisationer som innehade ett 90-konto vid den 15 november 2014. Processen 

från distributionen av enkäterna till sammanställningen tog cirka två veckor. Under denna 

tidsrymd skickades två påminnelser via e-post samt ett påminnande telefonsamtal till de 

organisationer som inte svarat på enkäten efter den första kontakten.  
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3.1.2 Före utskick 

Innan enkäten skickades ut kontaktades även samtliga organisationer via telefon. Detta för att 

i förtid informera om en kommande enkät och på detta vis öka uppmärksamheten och 

intresset kring enkäten. Vid den första telefonkontakten uttrycktes även att besvarad enkät 

skulle belönas med att få ta del av studiens resultat, som hjälp i deras framtida arbete. Med 

detta hoppades bortfallet minimeras.  

3.2.3 Distribution och insamling 

Enkäten distribuerades och samlades in elektroniskt via e-post. E-post sågs i studiens fall som 

det mest effektiva tillvägagångsättet med fördelen att kunna jämföra enskilda svar 

organisationerna emellan. Även en webbaserad enkät övervägdes, men då man i dessa fall inte 

kan se vilken organisation som svarat vad på enkäten valdes istället distribution via e-post.  

Som tidigare konstaterat är e-post den internetfunktion som fortfarande är mest använd av 

svenska internetanvändare och sågs därför som det mest lämpliga samt mest kostnadseffektiva 

distributionssättet. Vid telefonkontakt efterfrågades en korrekt e-postadress till 

kommunikationsansvarig utöver e-postadress angiven på svenskinsamlingskontroll.se. Vid de 

fall då inte sådan fanns skickades enkäten till organisationens angivna e-postadress. I fall då 

enkäten skickades till organisationens allmänna e-post gavs även en grundlig förklaring med 

undersökningens syfte, hur resultat kommer att redovisas samt att den person med störst 

ansvar och kunskap i organisationens kommunikation bör besvara enkäten.  

3.2.4 Enkätens utförande 

Enkäten är av kvalitativ karaktär då studien intresserar sig av att försöka särskilja och urskilja 

handlingsmönster (Trost 2012:23). Enkäten innehåller fasta svaralternativ på samtliga frågor, 

med undantag för en avslutande fråga där organisationerna kan skriva fritt gällande studien 

eller ämnet i allmänhet. De tre första frågorna i enkäten innehåller utöver de fasta 

svarsalternativen även ett fält där möjlighet finns att ange ett specifikt svar om inget av 

svarsalternativen passar. Särskilt inriktar sig enkätfrågorna på att undersöka syfte och 

handlingsmönster kring organisationernas externa kommunikation i allmänhet och 

kommunikation på sociala medier i synnerhet. Majoriteten av frågorna i enkäten består av 

påståenden med svarsalternativ i form av en likertskala 1-4, där 4 står för fullt instämmande i 

påståendet. 

 

1. Stämmer inte alls 2. Stämmer till viss del 3. Stämmer relativt bra 4. Stämmer helt 
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Likertskalan 1-4 användes för att undvika intetsägande svar mitt i skalan. Detta för att 

organisationerna mer skulle fundera över påståendena istället för att ta det enkla alternativet 

att lägga sig i mitten. Av denna anledning undveks även alternativ som ”vet ej” eller ”ingen 

uppfattning”. Detta för att enkelt kunna analysera materialet och jämföra svar organisationer 

emellan. Mönster och variation i svaren från enkätundersökningen analyserades därefter och 

utgav underlag för expertintervjuernas utformande. 

3.2.5 Bortfall 

Vid användande av enkätundersökningar bör studiens bortfall hållas i åtanke. 

Enkätundersökningar hamnar ofta på en svarsfrekvens mellan 50-75 procent (Trost 2012:147) 

och är något man får ta i beaktning vid analys av insamlat material. För att minimera bortfall 

kontaktas således organisationerna i förväg via telefon i syfte att förklara studiens ämne, 

resultatredovisning och omfattning. 

3.2.6 Varför enkäter? 

Enkäterna används som en av metoderna för att det är ett effektivt sätt att nå ut till ett stort 

antal organisationer. Enkätundersökningen liknar i mycket de personliga intervjuerna. 

Personliga intervjuer med samtliga organisationer skulle vara att föredra, men på grund av 

tidsaspekten och resurser används istället enkäter, som i mångt och mycket påminner om den 

personliga intervjun. Den stora skillnaden mellan dessa två metoder är det faktum att 

respondenten själv reflekterar och noterar sina svar (Trost 2012:9). Då denna undersökning 

inte intresserar sig för personliga värderingar i ämnet kan detta förbises och enkäter effektivt 

användas som alternativ. 

3.2.7 Kodning 

Kodning av enkäterna gick till på så vis att svaren noterades organisation för organisation. 

Svaren sammanställdes senare för att se hur organisationerna sammantaget besvarat frågorna. 

Utifrån detta kunde sedan mönster och intressanta trender ses i svaren. Fördelen med e-

postenkät istället för webbaserad enkät blev här att man kunde se hur organisationerna 

besvarat alla frågorna och jämföra dem emellan. Till skillnad från en webbaserad enkät där 

resultatet istället redovisas fråga för fråga utan möjlighet att se vem som svarat vad. 

3.2.8 Brister i enkätundersökningen 

Tanken med de tre inledande frågorna i enkäten var att organisationerna skulle välja ett 

svarsalternativ. I och med att enkäten distribuerades via e-post fanns dock inte möjligheten att 

kontrollera hur svarsalternativen besvarades. Trots att det i instruktionerna i mejlet med 

enkäten informerades om att dessa frågor skulle besvaras med ett svaralternativ valde ett par 
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organisationer flera alternativ, bland annat i frågan kring vilket som är det huvudsakliga syftet 

med deras kommunikation via sociala medier. Detta medförde dock inga större problem i 

kodning och analys av enkäterna. Detta problem skulle möjligvis kunna undvikas om man 

istället genomfört en webbaserad enkät. Vi ansåg dock att fördelarna med en enkät via e-post 

övervägde, då resultatet blev enklare att jämföra.  

3.2 Intervjuer 

3.2.1 Planering av intervjufrågor 

Utifrån det analyserade materialet av enkätundersökningen utformades sedan intervjufrågor 

för expertintervjuer. Intervjuerna genomfördes för att få en djupare förståelse i ämnet med 

möjlighet till mer utförliga svar på frågorna. Enkätsvaren låg också som grund i utformandet 

av intervjufrågorna utifrån de mönster och avvikelser som kunde ses, både organisationer 

emellan och i förhållande till tidigare forskning. 

3.2.2 Intervjuns karaktär 

Kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär användes för att få en bredare bild och 

djupare svar än i en strukturerad intervju med standardiserade frågor. I den semistrukturerade 

intervjuformen finns det större möjligheter till en dialog med intervjupersonen (Aspers 

2011:143). Trots det så finns även möjligheten att använda sig av vissa standardiserade frågor 

även i den semistrukturerade intervjuformen för att enklare kunna jämföra svar emellan de 

olika intervjuerna. När man inte är helt bunden till ett frågeformulär tillkommer även fördelen 

om att ha möjligheten om att ställa frågorna i en viss ordning beroende på situationen och de 

svar man fått på tidigare frågor (Ahrne, Eriksson-Zetterquist 2012:40).  

3.2.3 Urval 

Organisationer för expertintervjuer valdes utifrån ett strategiskt urval. Detta strategiska urval 

skedde efter förutbestämda kriterier där varje intervjuperson representerade en organisation 

vars svar om sociala mediers roll för nämnda organisation skilde sig mot övriga 

intervjupersoners enkätsvar. Detta urval möjliggjordes av den värderingsskala i enkätens 

påståendedel där graden av i vilken mån man använder och värderar sociala medier enkelt kan 

mätas och jämföras. Intervjurespondenterna kommer således bestå av en organisation som 

besvarat påståendet kring att sociala medier är en stor del av deras externa kommunikation 

med en 1a, en organisation som besvarat påståendet med en 2a, och så vidare. Detta för en så 

heltäckande spridning i intervjuerna som möjligt och för att inte välja organisationer 

slumpmässigt. För att undvika att påverka intervjuobjektets svar var denne ovetande om sina 

enkätsvar i förhållande till totala enkätresultatet. 
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3.2.4 Intervjufrågors utformande 

Frågorna för expertintervjuer utformades främst utifrån intressanta skillnader och mönster i 

studiens enkätresultat. Vidare blev även ämnets tidigare forskning i perspektiv till studiens 

enkätresultat utgångspunkt i intervjuns frågeformulering. Detta för att åter knyta an till 

studiens ursprungliga forskningsfråga i hur välgörenhetsorganisationer använder sig av 

sociala medier och hur det påverkar deras externkommunikation.  

3.2.5 Telefonintervju 

På grund av att organisationerna är spridda på olika platser i landet så fanns varken tid eller 

resurser till att göra intervjuerna ansikte mot ansikte. Telefonintervjuer valdes istället som 

alternativ. Att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte är alltid att rekommendera, men då 

denna studie fokuserar på ett sakförhållande var även telefonintervjuen ett lämpligt alternativ 

(Ahrne, Eriksson-Zetterquist 2012:46). Telefonintervjuerna skedde i en stilla och privat miljö 

på Högskolan i Halmstad och intervjutiden varierade mellan 10-16 minuter. Efter samråd med 

samtliga intervjurespondenter spelades även samtalet in.  Efter avslutad intervju lyssnades det 

inspelade materialet igenom. Anteckningar fördes och exakta intressanta citat transkriberades. 

3.3 Metodernas giltighet 

Som ofta är fallet med kvalitativa studier så är det svårt att generalisera resultatet. Studien ger 

indikationer på hur arbetet ser ut för välgörenhetsorganisationer i sjukdomssektorn, men kan 

inte överföras till andra sektorer inom välgörenhetsbranschen utan vidare forskning.  

En vanlig kritik av validiteten, alltså metodens giltighet, kring kvalitativa intervjuer som 

forskningsmetod är möjligheten till att intervjupersonernas redogörelser kan vara falska. 

(Brinkman & Kvale 2014:301). Detta är en anledning till varför man ska vara försiktig med 

att generalisera ens resultat i en kvalitativ studie. Studiens validitet har hela tiden tagits i 

beaktning då frågorna i både enkätundersökningen och intervjuerna utgått från den tidigare 

forskningen och för att få svar på studiens forskningsfrågor.  

En invändning mot intervjuer som forskningsmetod är att det ofta är för få intervjupersoner 

för att kunna generalisera sina resultat (Brinkman & Kvale 2014:310). Genom 

enkätundersökingen har studien nått ett högre antal respondenter.  
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4. Resultat & Analys 

4.1 Enkätanalys 

I slutändan skickades enkäter ut till 40 välgörenhetsorganisationer inom studiens avgränsning 

och urval. Svarsfrekvensen av de 40 organisationer som enkäten skickats till kom att bli 

52,5%, (21 organisationer) vilket enligt Trost ligger inom ramen för vad som är att räkna med 

i en enkätundersöknings bortfall (Trost 2012:147). Med ambitionen att få ett så heltäckande 

svar som möjligt inom studiens avgränsning trots bristande tidsresurser valdes att innan 

utskickad enkät i förväg meddela om studien via telefon. Detta för att väcka intresse och 

vetskap om den kommande enkäten men även för att i förväg kunna skaffa en uppfattning om 

undersökningens möjliga bortfall. Att bortfallet blev förhållandevis högt kan till viss del 

förklaras av att flera organisationer under dessa telefonsamtal nämnde att arbetsbelastningen 

för tillfället var extra hög. Detta på grund av att de flesta välgörenhetsorganisationers 

arbetsbelastning ökar markant i samband med jul.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 21 organisationer som deltog i enkätundersökningen 

var följande: 

- Hjärt- och lungsjukas riksförbund 

- Riksförbundet Unga allergiker 

- Stiftelsen Parkinsonförbundets forskningsfond 

- Svenska Epilepsiförbundet  

- Stiftelsen Blodcancerfonden 

- Riksföreningen hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 

- Svenska Diabetsförbundets Forskningsfond 

- Förbundet Blödarsjuka i Sverige 

- Erikshjälpen 

- Diabetes Wellness Network Sverige 

- Cancerhjälpen 

- Insamlingsstiftelsen Alois Alzheimer  

- Neuroförbundet  

- Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning 

- Stiftelsen Henrik Superman 

- Barndiabetesfonden 

- Läkare mot AIDS forskningsfond 

- STROKE-Riksförbundet 

- Alzheimerfonden 

- Forskare mot Magsäckscancer 

- Cancer och Allergifonden 

 

De organisationer som fick enkäten men inte svarade 

var följande: 

- Cancerfonden 

- Barncancerfonden 

- Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation 

- CancerRehabFonden 

- Hjärt- och lungfonden 

- Insamlingsstiftelsen Njurfonden 

- Mag- och tarmförbundet 

- Prostatacancerförbundet 

- Psoriasisförbundet 

- Reumatikerförbundet 

- Astma- och Allergiförbundet 

- Barndiabetesfonden 

- Stiftelsen Demensfonden 

- Stiftelsen Noaks Ark 

- Hörselskadades Riksförbund 

- Insamlingsstiftelsen för MS Forskning 

- Insamlingsstiftelsen Världsinfektionsfonden 

- Psykiatrifonden 

- Svenska Sällskapet för Medicinsk forskning 
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De 21 välgörenhetsorganisationer inom sjukdomssektorn som slutligen utgjorde studiens 

totala antal enkätrespondenter menar alla förutom två att man i någon grad använder sig av 

sociala medier i sin organisations externa kommunikation. Majoriteten menar även på att man 

ser det som ett effektivt verktyg för relationsskapande med sina supportrar. Detta till trots 

tyder en djupare analys av enkätmaterialet på brister, visst missnöje och en okunskap i 

användandet av sociala medier som kommunikationsverktyg.  

4.1.2 Kommunikationskanaler 

Knappt hälften (43 %) av de undersökta organisationerna svarade att sociala medier idag är 

den främsta eller en utav deras främsta kommunikationskanaler. Lika många organisationer 

svarade också att sprida information och budskap via det personliga mötet ute på plats hos 

allmänheten tillhör en av deras främsta kommunikationskanaler.  

 

De frågor organisationerna fick svara på i enkätundersökningen var följande: 

- Vilken är idag er organisations främsta externa kommunikationskanal? 

- Vad är det huvudsakliga syftet med er användning av sociala medier? 

- Använder ni olika sociala medieplattformar för olika typer av kommunikation? 

Påståendena med en skala från 1-4 där 4 indikerar att man helt håller med i påståendet såg ut på följande 

sätt: 

- ”Sociala medier är en stor del av vår externa kommunikation” 

- ”Sociala medier är ett effektivt verktyg för att skapa relationer med våra supportrar” 

- ”Vi är nöjda med organisationens externa kommunikation” 

- ”Vi har en speciellt utsedd person inom organisationen som sköter den externa kommunikationen på 

sociala medier” 

- ”Eftersom vi arbetar med välgörenhet ses det som tabu att spendera delar av insamlade pengar på 

marknadsföring” 

- ”Våra supportrar har ett stort förtroende för organisationen” 

- ”Sociala medier har gjort det enklare att engagera våra supportrar i organisationens arbete” 

- ”Vi kontrollerar vad som skrivs om organisationen på sociala medier och raderar kommentarer som 

vi finner opassande eller skadar oss som organisation.”  

Figur 1 

n-värde=21 
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Det är anmärkningsvärt att de två mest skilda kommunikationskanalerna i tal om teknisk 

utveckling också är de två mest populära. En anledning till att informera och sprida budskap 

ute på plats fortfarande anses vara ett viktigt och populärt verktyg kan vara att i denna form av 

kommunikation finns möjligheten att interagera direkt med nuvarande och potentiella 

supportrar. Det påminner på det vis mycket av verktygen som också finns till hands i sociala 

medier. Putnam (1996) menar på sociala nätverk och interpersonella relationer är av stor vikt 

för framgången för organisationer. Både att sprida budskap på plats och att interagera på 

sociala medier är effektiva verktyg för att skapa sociala nätverk och på så sätt bidra till en 

organisations sociala kapital. Fördelen med sociala medier är emellertid att du har verktygen 

att nå oändligt fler individer på samma tid som organisationerna lägger på att istället vara ute 

och sprida budskap. Det faktum att sprida budskap på plats fortfarande är en populär 

kommunikationsstrategi hos organisationerna tyder på en medvetenhet om vikten av personlig 

kontakt. Ur detta kan likheten med sociala mediers kontakt och möjlighet till interaktion ses 

vilket är av stor vikt för att rekrytera och bibehålla supportar.  

 

Endast två av respondenterna uppger att sociala medier inte är en del av deras externa 

kommunikation. En av respondenterna uppger att deras största målgrupp inte rör sig på dessa 

medier men att man ändå kan se stor nytta av att närvara på sociala medier där större delen av 

befolkningen befinner sig. Som konstaterat i Svenskana och Internet (2014) så stiger 

dessutom användandet av sociala medier allt högre upp i åldrarna. Enligt Svenskarna och 

Internet (2014) så tillhör fortfarande även e-post den mest använda funktionen på internet och 

en tredjedel (33 %) av respondenterna svarar även att e-post tillhör en av deras främsta 

kommunikationskanaler. 

4.1.3 Syfte med användning av sociala medier 

Användningen av sociala medier i informativt syfte samt spridning av organisationens 

budskap hamnar högst i frågan kring sociala medier-användningens huvudsakliga syfte. I 

tidigare forskning råder det i princip konsensus att välgörenhetsorganisationer fortfarande 

använder sina sociala medier främst till envägskommunikation istället för att interagera med 

sina nuvarande och potentiella supportrar genom tvåvägskommunikation. Detta går i linje 

med denna undersökning. 18 av de 21 (86 %) undersökta organisationerna svarar att deras 

huvudsakliga eller ett av de mest huvudsakliga syftena för användningen av sociala medier är 

i antingen informationssyfte eller för att sprida organisationens budskap. Knappt en fjärdedel 

(24 %) av de undersökta organisationerna svarar att interagera med supportrar tillhör deras 
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huvudsakliga syften med användningen av sociala medier. Med ”interagera med supportrar” 

syftar studien till tvåvägskommunikation mellan organisation och supporter. Som tidigare 

nämnt ger kommunikationsvägar som att sprida budskap på plats och sociala medier en stark 

möjlighet att stärka en organisations sociala kapital. Detta genom att bilda relationer till sina 

nuvarande och potentiella supportrar. Detta till trots visar enkätsvaren på att både via det 

personliga mötet på plats och vid användning av sociala medier så kommer 

informationsspridning i första hand.  

 

 

4.1.4 Relationsbyggande genom sociala medier 

Som både Hart (2002) nämner och som beskrivs i teorin kring Customer Relations 

Management resulterar en nära relation organisationer och supportrar emellan också i ett mer 

effektivt och lyckat arbete. Sociala medier är precis som konstaterat i den tidigare forskningen 

ett starkt verktyg för att stärka dessa relationer. Trots att nästan två tredjedelar (60 %) av 

organisationerna svarade antingen en trea eller en fyra i påståendet kring att sociala medier är 

ett effektivt verktyg för att stärka relationen till supportar, så kan man från de tidigare svaren 

konstatera att trots att många organisationer stämmer in i detta så reflekteras det inte i deras 

arbete. Bara en fjärdedel (25 %) av organisationerna svarade att interagera med supportrar var 

ett av deras huvudsakliga syfte med användningen av sociala medier (se figur 2). Man kan här 

hävda att trots att man känner till sociala medier som ett starkt verktyg för relationsskapande 

med supportrar så använder man det inte till dess fulla potential. Som Nambisan och Baron 

(2009) talar om är sociala medier ett effektivt verktyg att låta supportrar emellan inspirera 

varandra och sprida organisationens budskap. De delar som enligt denna enkätstudie saknas i 

de undersökta organisationernas användande av sociala medier för att nå dess fulla potential 

kan möjligtvis vara just avsaknaden av dessa funktioner. Word of mouth är enligt tidigare 

Figur 2 

n-värde=21 
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forskning en stor del av fördelarna med sociala medier och något som organisationerna bör 

eftersträva att skapa för att få igång dessa funktioner.   

 

Även den gemenskap som supportrar emellan skapas i sociala medier, med möjligheten att 

dela åsikter, erfarenheter och inspiration kan kopplas till det faktum att supportrar som känner 

en starkare tillhörighet är mer benägna att engagera sig och donera pengar. Uppslutningen 

kring ett varumärke eller organisation benämns ofta som ett brand community och har visat 

sig resultera i känslan av gemenskap och viljan till större engagemang. Ett starkt brand 

community har även visat sig fungera som skyltfönster för utomstående då man som potentiell 

supporter tenderar att söka sig till organisationernas sociala medier för att läsa om andras 

erfarenheter.  

4.1.5 Användning av olika sociala medier 

Mer än hälften svarar att deras kommunikation tar samma form och syfte över samtliga 

sociala medier man använder sig av. Den femtedel av respondenter som uppger sig använda 

olika sociala medieplattformer för olika typ av kommunikation visar också i flera fall på 

kunskap om de olika plattformarnas fördelar och funktioner. Man visar på kunskap i Twitters 

fördelar som kommunikationsverktyg då man främst använder detta i informationssyfte och 

att sprida sitt budskap.  

4.1.6 Sociala medier och marknadsföring 

I frågan om man upplever det som tabubelagt att investera insamlade pengar på 

marknadsföring skiljer sig enkätsvaren mycket från den tidigare forskningen då endast två 

respondenter säger sig helt hålla med. Möjligen kan senaste årens ökning av organisationer 

och den konkurrens som detta har medfört gjort att synen på marknadsföring har förändrats, 

då vikten av att synas mer och mer har stärkts de senaste åren.  

Figur 3 

n-värde=21 
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4.1.7 Arbetet över sociala medier 

Enligt Pinho och Macedo (2006) är en av de stora nycklarna till ett lyckosamt arbete på 

sociala medier lika med att ha en speciellt utsedd person med tid och kunskap för att ta hand 

om organisationens sociala medier. Till skillnad från den tidigare forskningen där Pinho och 

Macedo (2006) menar på att långt ifrån alla välgörenhetsorganisationer har en speciellt utsedd 

för arbetet med externkommunikation, kan man mellan åren 2006 och 2014 se hur detta har 

förändrats markant. En trolig anledning till denna skillnad är just tillkomsten av sociala 

medier i organisationers externa kommunikation samt att även i detta fall hur man idag ser en 

ökad konkurrens. Vår studie visar på hur en stor majoritet av välgörenhetsorganisationer idag 

har en eller flera speciellt utsedda personer för arbetet, främst inom sociala medier. Även här 

visas tecken på hur organisationer sett vikten av sociala medier då en speciellt utsedd person 

inom extern kommunikation blev allt vanligare efter tillkomsten av dessa. Trots att 

majoriteten av organisationerna uppger sig ha en speciellt utsedd ansvarig, håller betydligt 

färre med i påståendet att man är nöjd med organisationens externkommunikation. Man kan 

här spekulera i det faktum att trots att flera organisationer har en sociala medieansvarig så 

finns det fortfarande en okunskap i användandet. Detta stämmer väl in på Grundigs teori från 

2009 att med tillkomsten av nya medier så tillkommer även en inlärningsperiod innan man 

kan utnyttja mediet på det mest effektiva viset.   

Figur 4 

n-värde=21 
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Jämförande tabell: (Siffrorna indikerar den använda likertskalan 1-4). 

(Organisationerna benämns 1-21 för att behålla anonymiteten av vilken organisation som 

svarat vad).  

Organisation ”Vi har en speciellt utsedd 

person inom organisationen 

som har hand om den 

externa kommunikationen 

på sociala medier” 

”Vi är nöjda med 

organisationens externa 

kommunikation” 

1 4 2 

2 4 3 

3 1 1 

4 4 2 

5 4 1 

6 3 2 

7 3 3 

8 4 4 

9 4 2 

10 1 2 

11 4 1 

12 1 1 

13 4 3 

14 4 3 

15 4 3 

16 4 2 

17 3 3 

18 2 3 

19 2 1 

20 2 1 

21 2 2 

 

4.1.8 Transparens  

Fennemores och Quintons kommer i sin undersökning 2012 fram till att flera av de 

undersökta välgörenhetsorganisationerna var rädda för hur de uppfattas på sociala medier och 

erkände att de stoppade eller raderade inlägg som de ansåg vara skadliga. Forskningen visar 

emellertid att de organisationer som är mest transparenta i sitt arbete på sociala medier också 

Figur 5 

Figur 6 

n-värde=21 
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är de mest lyckosamma med denna del av sitt arbete. Denna undersökning visar en stor 

spridning i svaren, då flera av de undersökta kontinuerligt uppmärksammar kommentarer på 

deras sociala medier, medan andra organisationer inte alls kontrollerar sina kommentarsfält. 

Man ser även ett samband i att de organisationer som uppger att de inte har någon ansvarig för 

sociala medier inte heller kontrollerar vad som skrivs. Om man ser till organisationerna som 

säger sig ha en utsedd person att sköta arbetet kan man även se att medvetenheten ökar då 

majoriteten av dessa uppger sig antingen kontrollera mycket av det som skrivs eller inte 

kontrollerar någonting alls. Variationen av dessa svar är dock stor vilket tyder på att det 

fortfarande finns olika åsikter inom sektorn om det är rätt att ta bort opassande inlägg eller 

vara helt transparenta i sitt arbete. Anledningen till att många organisationer är försiktiga i vad 

de tillåter visas på sina sociala medier kan vara att dagens word of mouth-kommunikation 

väger tungt i samhället. Trots att det kan vara en starkt positiv funktion om det är rätt saker 

som diskuteras, ser man att många organisationer är rädda för negativa kommentarer och 

inlägg då detta kan skapa ett negativt word of mouth. 

 

  

Figur 7 

n-värde=21 
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4.1.9 Nöjda med arbetet 

Vid jämförande av påståendena rörande att sociala medier är en stor del av organisationens 

kommunikation i perspektiv till påståendet att man är nöjd med den externa kommunikationen 

kan man se intressanta mönster.  

Jämförande tabell: (Siffrorna indikerar den använda likertskalan 1-4). 

(Organisationerna benämns 1-21 för att behålla anonymiteten av vilken organisation som 

svarat vad).  

Organisation ”Sociala medier är en stor 

del av vår organisations 

externa kommunikation” 

”Vi är nöjda med 

organisationens externa 

kommunikation” 

1 3 2 

2 4 3 

3 1 1 

4 3 2 

5 4 2 

6 2 1 

7 2 2 

8 2 3 

9 4 4 

10 2 2 

11 1 2 

12 3 1 

13 1 3 

14 2 3 

15 4 3 

16 2 3 

17 1 2 

18 3 3 

19 3 3 

20 1 1 

21 4 3 

 

De organisationer som säger sig instämma helt i att sociala medier är en stor del av deras 

kommunikation är även de organisationer som i största del är nöjda med sin kommunikation i 

helhet. Samtidigt som de organisationer som inte anser sociala medier vara stor del av den 

externa kommunikationen är i stor utsträckning inte heller nöjda med sitt externa 

kommunikationsarbete. En anledning till detta kan möjligvis vara att genom sociala medier 

får man i många fall direkt respons i sitt kommunikationsarbete. Detta till skillnad från de mer 

traditionella vägarna för kommunikation som e-post, brevutskick eller annonser. Denna 

respons, vare sig den är positiv eller negativ, kan sedan hjälpa en att utveckla sitt 

kommunikationsarbete. Sociala medier är i ställt till traditionella kommunikationsverktyg 

även ett mer kostnads- och tidseffektivt verktyg vilket kan bidra till att dessa också är mer 

nöjda med arbetet.    

 

Figur 8 
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4.2 Expertintervjuer 

Med avstamp i de svar, mönster och trender som uppdagats i sammanställning och analys av 

enkätundersökning utfördes följaktligen fyra expertintervjuer med kommunikationsansvariga 

företrädande utvalda organisationer. Urvalet för dessa gjordes som tidigare nämnt i 

metoddelen utifrån ett strategiskt urval. Detta med hjälp av den värderingsskala om i vilken 

mån organisationerna värdesätter och använder sociala medier i sin externkommunikation. 

Expertintervjuerna genomfördes med målet att få en djupare förståelse i enkätsvar och 

möjlighet till fler intressanta insikter i organisationernas arbete. Organisationerna hade här 

möjligheten att fritt utveckla och beskriva sitt arbete där ny information och insikter i ämnet 

framkom. 

 

Innan genomförd intervju lovades att i redovisning av materialet inte nämna organisationer 

specifikt vid namn. Vi kommer fortsättningsvis därför i intervjuanalysen att benämna 

organisationer efter det värde som satts i påståendet kring hur stor del sociala medier spelar i 

deras externa kommunikationsarbete. Den organisation som svarat lägst värde i påståendet 

kring att sociala medier är en stor del av det externa kommunikationsarbete benämns som 

organisation 1 och så vidare.  

4.2.1 Fördelar med sociala medier 

I frågan om vilka fördelar man ser med sociala medier går svaren från samtliga organisationer 

i samma ton. Möjligheten till snabb informationsspridning och att nå en större massa med 

direkt feedback ses som fördelar av samtliga organisationer. Överraskande är dock den 

betoning på relationsskapande och interaktionen med supportar som av samtliga 

intervjuobjekt läggs fram oavsett placering på värderingsskalan. Organisation 3 menar även 

på att:  

Det är också förtroendeskapande. Om vi finns där för deras frågor. Hela branschen kring 

välgörenhetsorganisationer bygger på förtroende, att man framstår som seriös. Jag tror att man 

kan få extra förtroendematerial från det.  

 

Att supportrar emellan har möjligheten att kommunicera med varandra är även det en fördel 

som organisation 2 ser:  

 

Våra supportrar på Facebook kommunicerar och engagerar varandra.  
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4.2.2 Medlemsantal 

Organisation 1 ger dock en för studien unik åsikt om att sociala medier till viss del kan ha en 

negativ påverkan på deras organisation. Sett till tiden innan sociala mediers tillkomst innebar 

ett medlemskap att man på så vis fick ta del av information, nyhetsbrev och deltagande i  

arbetet: 

Jag tror att sociala medier och överhuvudtaget att det är så lätt att komma över information. 

Man kan googla på vårt ändamål och man får jättemycket information. Det är en anledning till 

att medlemsantalen sjunker, för man behöver inte längre vara medlem för att få veta. 

 

Samma organisation förklarar även hur supportar gör det lätt för sig att visa stöd och 

engagemang enbart genom att följa eller gilla organisationens sida: 

 

Det här är en liten baksida av fördelarna med sociala medier, att man förlorar medlemmar. 

För att man känner att man inte har något behov av det, man får ju allt ändå. 

 

 Ovanstående är något som även diskuteras med organisation 2 som förklarar vidare:  

 

Jag tror inte det beror på de sociala medierna i sig, utan mer på samhällsutvecklingen som 

sådan. Att det mer kanske går emot kortare engagemang, mer än att man blir medlem i ett 

medlemsförbund, eller sätter sig i en ordföranderoll som sträcker sig i flera år framåt. Jag tror 

det är vanligare att yngre gör kampanjinsatser eller att man engagerar sig på ett annat sätt. 

Visst att sociala medier kan bidra till det, men det som vi har sett är att engagemanget inte har 

minskat, det är bara det att det tar sig andra uttryck. Där tycker jag snarare att sociala medier 

har varit en hjälp, att man verkligen kan nå andra målgrupper än genom det traditionella 

engagemanget.    

 

Organisation 4 talar om samma ämne men att deras organisation ser på sociala medier som 

enbart något positivt då deras medlemsantal har ökat stadigt de senaste åren. De anser att 

sociala medier är ett utmärkt sätt att nå ut till potentiella supportrar och har genom att bland 

annat marknadsföra diverse utbildningar som genomförs av organisationen fått mer deltagare, 

vilket i sin tur också resulterat i fler medlemmar. Däremot så säger sig organisationen att det 

såklart är svårt att se hur medlemsantalet skulle se ut utan sociala medier. Organisationen 

säger sig dock känna igen sig i påståendet kring att det är många individer som endast “gillar” 

eller delar material från organisationen utan att för den delen stödja de ekonomiskt. Detta har 

blivit mer uppenbart för organisationen på senare tid då man använt sig av en julkampanj på 

sociala medier där syftet är att dela ett inlägg och utmana tre personer att skänka pengar.  Man 
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märker här av att det är betydligt fler som endast delar inlägget än som faktiskt skänker 

pengar. De anser dock att det är uppmärksamheten kring initiativet som är det viktigaste, på 

grund av att det i längden även ökar engagemanget. Detta är även något som organisation 3 

kommit att se stort värde i. Organisation 3 var under 2014 ämne för en världsomfattande trend 

på sociala medier vars budskap gällde just insamling och uppmärkammande av 

organisationens ändamål. Trenden möjliggjordes och spreds enbart via sociala medier med 

miljontals användare. Trots den markanta skillnad i bidrag och donationer som av 

organisation 3 tydliggjordes enbart begränsades till perioden då denna trend var aktuell ses 

inte detta som viktigast. Det intresse och uppmärksammande av organisationens ändamål som 

denna trend medförde sägs av organisation 3 överstiga allt ekonomiskt stöd. Under den period 

då denna sociala medietrend var högaktuell var även ändamålet den mest lästa artikeln på 

Wikipedia under en vecka. Ett kvitto på att budskapet och information kring sjukdomen nått 

allmänheten enbart med hjälp av sociala medier. Intressant blir här att se hur organisation 3 

talar om spridningen av organisationens budskap i första hand och donationer och 

medlemskap som sekundärt. Organisation 1 ser istället medlemskap och personligt 

engagemang väga tyngre och diskuterar även dess minskning efter möjligheten att för 

allmänheten söka information om ändamålet på egen hand som negativt.  

4.2.3 Skapa förtroende 

Organisation 3 anser att skapa ett förtroende mellan organsationen och supportrarna är av allra 

största vikt. Man nämner till och med att det är än viktigare inom välgörenhetsbranschen än 

inom andra branscher. Detta på grund av att denna bransch lutar sig mycket på tillit, men trots 

det så finns det flera exempel på tidigare skandaler inom välgörenhetsbranschen vilket har 

gjort att denna tillit minskat. Detta betyder att teorin kring Customer Relations Management 

passar ännu bättre in på välgörenhetsbranschen än i någon annan bransch. CRM grundas i att 

bygga upp en relation med dina supportrar, för att på så vis kunna stärka ditt förtroende 

gentemot dem. Detta förtroendeskapande sker enklast genom tvåvägskommunikation och som 

tidigare konstaterat så är chansen till att få bidrag högre ifrån personer man har en stark 

relation till.  

 

4.2.4 Tvåvägskommunikation 

Som tidigare konstaterat så tyder i princip all tidigare forskning på att tvåvägskommunikation 

är det starkaste medlet för ett lyckosamt arbete på sociala medier. Både enkätundersökningen 

och expertintervjuerna tyder på att kännedomen om att sociala medier som relationsskapande 

kommunikationskanal är effektivt, trots det så används det fortfarande i hög grad som kanaler 
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för informationsspridning och envägskommunikation. En anledning till detta kan vara att som 

Grundig(2009) talar om så innebär tillkomsten av ny media en inlärningsperiod. Under denna 

period använder man det nya mediet på samma sätt som det föregående, innan man lärt sig det 

nyas fördelar och möjligheter för att kunna använda detta effektivt.  

4.2.5 Nya medier 

Det faktum att sociala medier är under ständig förändring samt att tillkomsten av nya medier 

försvårar inlärningsperioden och möjlighet att anpassa kommunikation och strategi. Detta har 

gjort att sociala medier används för att dumpa information på samma sätt som de äldre 

kommunikationskanalerna som annonsering i tidningar eller utskick via e-post. I frågan kring 

varför de två mest skilda kommunikationskanalerna i fråga om teknisk utveckling, det vill 

säga att sprida sitt budskap ute på plats och att använda sig av sociala medier också är de mest 

populära menar organisation 2 att det personliga mötet aldrig kan konkurreras ut. En 

reflektion kring detta är att ju större kunskap man får kring fördelarna med sociala medier, 

desto mer kan det komma att konkurrera med det personliga mötet ute på plats. Enligt 

organisation 2 kan det personliga mötet aldrig konkurreras ut, men utnyttjar man sociala 

medier till dess fulla potential kan detta ses till ett komplement till det personliga mötet då du 

har möjligheten att interagera med fler personer på ett effektivt sätt. 

4.2.6 Marknadsföring 

I frågan kring om marknadsföring ses som tabu skiljer den tidigare forskningen och 

enkätundersökningen sig åt. Organisation 2 anser att detta kan vara en generationsfråga. 

Organisationen nämner att reklam och marknadsföring är mer accepterat och självklart idag, 

vilket gör att den yngre generationen även är mer öppna inför det. Samma organisation talar 

även att som tidigare nämnt har konkurrensen i välgörenhetsbranschen ökat markant och 

organisationen säger sig därför inte ha råd att inte marknadsföra sig eller ha en stark 

kommunikation. Samtliga intervjuade organisationer menar dock på att det inte rör sig om 

några större summor då kraven på vad insamlade pengar får användas till från svensk 

insamlingskontroll är hårda. 

4.3 Sammanfattning Resultat & Analys 

Utifrån enkätundersökningen och expertintervjuer kan man se att kännedomen om 

tvåvägskommunikations fördelar över sociala medier är hög då flera av organisationerna anser 

att sociala medier är ett effektivt verktyg för att skapa relationer med sina supportrar. Däremot 

kan man hävda att kunskapen och förmågan att utnyttja det lägre. Detta syns i det faktum att 

en majoritet av organisationerna svarar att deras användning av sociala medier framför allt 
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inriktar sig på envägskommunikation genom informationsspridning. Från både 

enkätundersökningen och intervjuerna kan man se att organisationerna ser fördelar i sociala 

medier främst i tal om att kunna nå ut med sitt budskap till en stor massa på ett snabbt och 

effektiv sätt.   

 

Med utgångspunkt i Putnams teori kring vikten av det sociala kapitalet och de positiva 

effekter ett rikt sådant medför på en organisation såväl som på samhällsnivå blir avsaknaden 

av just detta påtaglig efter genomförd enkätundersökning och expertintervjuer. Med det 

sociala kapitalet växer normer, en känsla av tillhörighet och förtroende vilket i sammanhang 

som frivillighet väger tungt. Under expertintervju uttrycks från organisation 3 just att sociala 

medier ”skapar en helt annan närhet till givarna”. Egenskaper som både enligt teorin om 

Customer Relations Management och i Putnams teori kring socialt kapital är grundstenar för 

en välfungerande organisation. Förtroende och tillit byggs enligt Putnams teori genom 

interpersonella relationer. Hart hävdade redan 2002 att internet är ett effektivt verktyg för 

välgörenhetsorganisationer att stärka relationer till sina supportrar. Detta har ökat ytterligare i 

och med framkomsten av Webb 2.0 och har idag lett till att 7 av 10 svenska internetanvändare 

någon gång använt sig av sociala medier.  Enligt enkätsvaren framkommer även 

organisationernas vetskap om att sociala medier är ett effektivt sätt att skapa relationer. Om 

organisationerna skulle lägga lika mycket arbete med att bygga relationer och på det sätt 

skapa förtroende hos supportrarna som man idag gör på att dumpa information till dem, skulle 

de på så vis istället stärka organisationens sociala kapital. Något som både organisationen och 

supportern kan dra nytta av. Stora likheter kan ses mellan det som tidigare beskrivits som ett 

brand community kring en organisation och i det fall där en organisation besitter starkt socialt 

kapital. För att dra denna koppling ett steg längre skulle man kunna se hur en organisation 

som besitter de positiva egenskaper som ett starkt socialt kapital innefattar, går från att vara 

en organisation till ett brand community. Den samling individer som ingår i denna grupp med 

normer, förtroende och en gemensam viljestyrka att arbeta för ett visst ändamål stärker både 

organisationen såväl som medlemmarna.  

 

Ett uttryckt exempel i analysen kommer från organisation 1 som hävdar att sociala medier 

gjort att deras medlemsantal minskat. I enkäten svarar organisation 1 att deras huvudsakliga 

syfte med sitt arbete över sociala medier är att sprida information. I intervjun med 

organisationen nämner de även att antal ekonomiskt bidragande medlemmar minskat. Man 

kan här spekulera i om deras resultat sett annorlunda ut om fokus istället varit att interagera 
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med sina medlemmar genom passande kommunikationskanal och på detta sätt bidragit till 

ökat engagemang. Med det växande informationssamhället kan även spekuleras i till vilken 

grad informationsspridning och envägskommunikation gör någon nytta på sociala medier, då 

denna information ofta finns lättillgänglig på andra delar av internet. Som tidigare nämnt 

under expertintervjuerna så kan det hända att personer inte känner något behov att bli medlem 

i en specifik organisation, då man har all information om organisationen och ändamålet till 

hands på internet ändå. Skulle de sociala medierna mer användas till tvåvägskommunikation 

och relationsskapande skulle engagemanget från supportern öka. Ett ökat engagemang kan i 

sin tur leda till en större benägenhet att bli medlem eller på andra sätt stötta organisationen 

ekonomiskt.  

 

Anledningarna till att sociala medier fortfarande inte används till dess fulla potential utav 

välgörenhetsorganisationer kan vara många. En möjlig anledning kan vara att internet och 

sociala medier ännu är ett nytt medium och att det fortfaranade pågår en inlärningsperiod. 

Eftersom välgörenhetsorganisationerna till stor del arbetar på frivillig basis kan tidsbrist vara 

en anledning till att inlärningsperioden blir längre än för andra branscher. Även inom 

branschen kan stora skillnader märkas då storleken på organisationerna kan skilja sig enormt. 

Tids- och resursbristen är därmed än större för de minde organisationerna, vilket i sin tur kan 

resultera i en ännu längre inlärningsperiod. Problematiskt blir även att sociala medier är ett så 

pass nytt medium under ständig förändring och samtidigt tillkommande kanaler.  
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5. Slutdiskussion 
I det här kapitlet presenteras det resultat som framkommit genom analysen vilket vi även 

vidare kommer att reflektera över. Målet för studien var att undersöka hur 

välgörenhetsorganisationer använder sig av sociala medier i sin externa kommunikation samt 

hur detta möjligen kan effektiviseras.  

 

Med utgångspunkt i studiens forskningsfrågor kan man konstatera att flera olika kanaler 

fortfarande används i välgörenhetsorganisationernas kommunikationsarbete. Sociala medier 

tar en allt större plats i detta arbete hos flera av de undersökta organisationerna. Det är 

emellertid uppenbart att även ”äldre” sätt att kommunicera, såsom e-post och framför allt att 

sprida sitt budskap på plats ute i allmänheten, fortfarande prioriteras högt. Att på plats sprida 

organisationens budskap visar att det personliga mötet med nuvarande och potentiella 

supportrar är av största vikt. Det kan därför ses som anmärkningsvärt att ett så effektivt 

alternativ för skapandet av relationer som genom sociala medier, inte används till dess fulla 

potential. Personlig interaktion både ute i samhället och över internet bidrar enligt Putnam till 

att det överbryggande sociala kapitalet blir starkare. Genom ett starkt överbryggande socialt 

kapital ökar även förtroendet mellan supportrar och organisationen, vilket i sin tur gynnar 

arbetet för organisationen.  

 

 Med enkätundersökning och genomförda intervjuer blir det för studien uppenbart att de 

undersökta organisationerna främst använder sociala medier för envägskommunikation. 

Spridning av information och organisationens budskap överskuggar de fåtal fall där 

organisationer uppgivit att interaktion och relationsskapande skulle vara en stor del i deras 

användning och externa kommunikation. Trots detta visar de undersökta organisationerna i 

flera fall på kunskap om sociala mediers genomslagkraft, möjligheter och hur effektivt som 

verktyg det kan vara för relationsskapande. Putnam talar om hur den nya teknologin kommit 

att skapa ett allt mer isolerat samhälle där vardagliga möten, gemensamma aktiviteter, 

medlemskap i föreningar och sociala nätverk minskat drastiskt. Det kan diskuteras om sociala 

medier är en bidragande del i detta sociala samhällets förfall, eller om det istället är en väg ur 

det. Sociala medier har i detta fall öppnat för en möjlighet att effektivt skapa gemenskap, 

kontaktnät och framförallt ett socialt kapital och på detta sätt främja och uppmuntra till 

engagemang. Hart (2002) talar om att personer är mer benägna till att bidra med pengar till 

organisationer man har en relation till. Då de interpersonella relationerna minskat efter 

framkomsten av ny teknologi, skulle detta kunna ses som något negativt för 
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välgörenhetsorganisationerna. Samtidigt säger dock Hart också att internet är ett effektivt 

verktyg för att stärka sina relationer till supportrar. Sociala medier skulle i detta fall möjligtvis 

istället kunna vara en lösning på detta problem då det skapat nya vägar för relationsskapande 

över internet.  

  

Pinho och Macedo (2006) menar på att ha en speciellt utsedd person som sköter den externa 

kommunikationen är en nyckel till ett lyckat arbete. De skrev också att det inom 

välgörenhetsbranschen är ytterst ovanligt att ha en sådan person. Det faktum att majoriteten 

av de undersökta organisationerna idag har en speciellt utsedd kommunikationsansvarig för 

sociala medier tyder på att detta har förändrats och idag prioriteras. Samtidigt så framkommer 

det i enkätundersökingen att de organisationer som ser sociala medier som en stor del i sin 

externa kommunikation också är de organisationer som är mest nöjda med 

kommunikationsarbetet som helhet. Det är enkelt att bara lägga över ansvaret på någon person 

inom organisationen. En person som kanske inte har någon tidigare erfarenhet av liknande 

arbete. Undersökningen visar på att arbetet med externkommunikation över sociala medier är 

något att ta på största allvar, då det är en så stor del av dagens samhälle. Undersökningen visar 

på att de organisationer som är mest nöjda med sin externa kommunikation i stort är de som 

prioriterar sociala medier högt. Även inlärningsperioden av sociala medier underlättas med en 

erfaren person som sköter arbetet. Detta kan göra att organisationer som varken har en sociala 

medier-ansvarig eller är nöjda med sitt externa kommunikationsarbete hamnar ännu längre 

efter i arbetet jämfört med sina konkurrenter. Detta kan i sin tur kopplas till Costumer 

Relationship Management (CRM). Med den rådande envägskommunikation som majoriteten 

av de undersökta organisationerna tillämpar blir det omöjligt att införskaffa sig en kännedom 

om sina supportrar. CRM är starkt kopplat till relationsskapande som i sin tur är möjligt med 

en tvåvägskommunikation. CRM bygger som tidigare nämnt på att man genom bättre 

kännedom och relation till sina kunder och supportar har möjlighet att tillfredsställa behov 

och önskningar. Sett till Putnams teorier om det sociala kapitalet gynnar och utvecklar en 

sådan relation både supportar och organisationen som helhet. Har man också kännedom om 

vilka ens supportrar är och vilka behov de har, blir det också enklare att anpassa sin 

kommunikation efter denna. Det ter sig naturligt enklare att kommunicera om man ”talar 

samma språk”. Dessa relationer skapar också en lojalitet mot organisationen hos supportern. 

Lojalitet hos sina supportrar är något alla välgörenhetsorganisationer vill uppnå och genom att 

försöka skapa relationer med sina supportrar blir lojaliteten mer lättuppnåelig. För att skapa 

en lojalitet krävs det också att organisationen har ett starkt förtroende från sina supportrar. 
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Förtroende är något som nämns i en av expertintervjuerna som en av de absolut viktigaste 

aspekterna för en organisation. Extra viktigt är det i välgörenhetsbranschen som i många 

avseenden är en bransch som är uppbyggd kring förtroende. Organisationen nämner i 

intervjun att sociala medier är ett starkt verktyg för att skapa ett extra förtroendematerial.      

 

För att ytteliggare utgå ifrån studiens syfte och frågeställning kan antas att den majoritet av de 

undersökta organisationerna, likt James E Grundig (2009) förklarar, använder dessa nya 

mediekanaler på samma sätt som gamla. Organisationerna ser främsta fördel i möjligheten att 

nå en större massa med sin information. Enligt denna studie skulle lösningen för en mer 

effektiv kommunikation, ett rikare socialt kapital, med alla de fördelar som med ett sådant 

kommer, vara att fokusera på relationsskapande tvåvägskommunikation. Med en engagerad 

organisation kan man vidare tillsammans arbeta mot ändamålet. Genom att fokusera 

användandet av sociala medier till detta syfte, hade detta varit att använda verktyget till dess 

fulla potential.  

5.1 Förslag till framtida forskning 

Ett förslag på framtida forskning skulle vara att applicera liknande forskningsmetoder på 

andra sektorer inom välgörenhetsbranschen. Detta skulle vara en intressant aspekt på så vis att 

man då skulle kunna se om de mönster vi kommit fram till stämmer överrens även med andra 

sektorer.   

Det skulle även vara intressant se hur en liknande studie sett ut om man istället använt sig av 

innehållsanalys och på det viset analyserat användningen av sociala medier. Med denna form 

av studie skulle forskaren mer kunna bilda sig en egen uppfattning av hur organisationerna 

använder sina sociala medier, istället som i vårt fall lita på utsagor från enkätsvar och 

expertintervjuer. Denna studie skulle vara mer tidskrävande då ett omfattande arbete med att 

analysera olika organisationers sociala medier skulle krävts. En receptionsanalys av vad 

nuvarande och potentiella supportrar efterfrågar av organisationernas kommunikation är också 

av högsta intresse. Detta skulle vara intressant för att se om organisationernas syn på extern 

kommunikation är densamma som hos deras supportrar.   
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