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Abstract 

This essay investigates how two nonprofit Swedish organizations market themselves in social 

media. The foundation is different theories about how Internet in connection with Web 2.0 

has become a platform for social interaction and theories about what social media is 

prominent in terms of reaching out to many people. This essay focuses both on how 

organizations experience marketing in social media, what user behavior can be distinguished 

and how it might affect the viral spread of the organizations’ publications online. To gain 

insight, we performed interviews with representatives who are responsible for the 

organizations’ social media, and performed quantitative data gathering, in which we 

conducted statistics on their development in social media in terms of numbers. Based on 

theories about various aspects of social media and the qualitative and quantitative data, we 

could see several aspects that indicate that social media are outstanding when it comes to 

marketing online. 

 

Keywords: Social media, interactivity, marketing, Web 2.0. 

 

Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks två svenska ideella organisationer utifrån hur de marknadsför sig i 

sociala medier. Utgångspunkten ligger i olika teorier om hur Internet i och med Web 2.0 blivit 

en plattform för social interaktion och vilka sociala medier som når ut till många människor. 

Fokus ligger både på hur organisationerna resonerar kring marknadsföring samt vilka 

användarbeteenden som finns och hur dessa kan påverka den virala spridningen av 

marknadsföring på Internet. För att få en inblick i detta har vi utfört intervjuer med 

representanter med ansvar för sociala medier i de två organisationer som undersökts samt 

utfört kvantitativa datainsamlingar där vi fört statistik över organisationernas utveckling i de 

sociala medierna sett till siffror. Utifrån teorier om olika aspekter kring sociala medier samt 

den kvalitativa och kvantitativa datan har vi kunnat se mycket som pekar mot att sociala 

medier idag är framstående när det gäller marknadsföring på Internet. 

 

Nyckelord: Sociala medier, interaktivitet, marknadsföring, Web 2.0. 
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1. Inledning 

Idag är en stor del av den svenska befolkningen medlemmar på ett eller flera sociala medier 

vilket öppnat upp för nya möjligheter till marknadsföring. De sociala medierna växer i 

popularitet varje år (Findahl, 2011) och förutom de privatpersoner som skapat konton på de 

olika sociala medierna börjar både företag och organisationer använda sig av sociala medier 

som en naturlig del av arbetet med marknadsföring. Detta gör att det blir allt mer viktigt att 

belysa hur sociala medier kan hjälpa eller stjälpa avsändare av marknadsföring i sociala 

medier och det börjar bli allt viktigare för dessa avsändare att arbeta fram välutvecklade 

strategier när det gäller sociala medier som marknadsföringskanal. Facebook, Twitter, 

YouTube och bloggar är bara några av de sociala medier som finns att tillgå och många 

företag och organisationer medverkar på flera av dem. Mobiltelefoner med 

internetuppkoppling och bärbara datorer gör att människor ständigt kan hålla sig uppdaterade 

om vad som händer på de olika sociala medierna och detta öppnar upp för nya sätt att synas 

samt möjligheten att kunna få ut information snabbt till många personer samtidigt. Sociala 

medier erbjuder ofta gratis medlemskap och detta möjliggör gratis marknadsföring då vem 

som helst kan skapa offentliga profiler på de olika sociala medierna. Gratis, snabb och 

masskommunicerande marknadsföring blir en verklighet i de sociala medierna och de 

interaktiva funktionerna som tillhandhålls bidrar till nya lösningar för avsändarna av 

marknadsföring. 

 

Tidigare erbjöd Internet främst webbsidor och webbtjänster baserade på 

envägskommunikation i form av nyhetsflöden och publikationer utan 

återkopplingsmöjligheter, men i och med att Web 2.0 utvecklats har förbättrade 

tvåvägskommunikationssystem skapats och användaren blir allt mer i fokus (O ’Reilly, 2005). 

Genom att låta användarna styra över innehållet allt mer kan avsändarna av marknadsföring 

snabbt följa upp negativ och positiv kritik kring sina publiceringar då de hela tiden får respons 

av mottagarna. De interaktiva funktionerna på de olika sociala medierna tillhandhåller 

nämligen återkopplingssystem som möjliggör kommunikation mellan avsändarna och 

mottagarna. 

 

Ett antal olika interaktiva funktioner i sociala medier gör det möjligt för mottagare av 

publicerad information att kunna dela med sig av den till sitt egna nätverk och på så sätt bidra 

till företag och organisationers marknadsföringsprocess. Denna virala spridning ger 
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förutsättningar att sprida information på ett sätt som tidigare inte varit möjligt med 

traditionella marknadsföringsmetoder, som exempelvis köp av banners och annonser där 

återkopplingsmöjligheter saknats. Huruvida den återkoppling och spridning som möjliggörs är 

positiv eller skadlig för avsändarna av marknadsföringens budskap är något som kräver 

eftertanke och vetskap om varför man finns på de sociala medierna och hur man vill 

framställas i dem. 

 

Frågan är om sociala medier i framtiden kommer att vara den huvudsakliga 

marknadsföringskanalen. Allt fler internetbaserade tidningar använder sig av de sociala 

mediernas funktioner för kommentarer och återkoppling och även andra webbsidor tar del av 

de sociala mediernas interaktiva funktioner. Kommer det bli ett måste för organisationer att 

delta i sociala medier i framtiden eller kommer de traditionella marknadsföringsmetoderna att 

räcka till? 

 

I den här uppsatsen kommer vi att gå igenom de möjligheter och svårigheter som medverkan 

på de sociala medierna kan innefatta. Vi kommer också ta upp olika tekniska aspekter som 

ligger till grund för de sociala medierna, bland annat teorier kring användarna av sociala 

medier, kommunikationsmöjligheter och viral marknadskommunikation. Vi hoppas med detta 

kunna väcka intresse för vidare forskning inom ett intressant och aktuellt ämne. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur interaktionstekniker inom sociala medier 

används av Cancerfonden och Djurens Rätt för att skapa relationer med individer. Vi vill se 

hur detta relationsskapande kan bidra till frivillig informationsspridning samt viral 

marknadskommunikation. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur positionerar sig organisationerna med hjälp av sociala medier? 

 Hur kan interaktionstekniker inom sociala medier göra användarna till en del av viral 

marknadskommunikation?  
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1.4 Avgränsningar 

Betald marknadsföring i form av banners och annonsering är en del av marknadsföringen på 

Internet, men vi har valt att avgränsa oss till viral marknadskommunikation där reklam sprids 

frivilligt av dess mottagare. Studien som genomförts i denna uppsats har avgränsats till 

svenska ideella organisationer då vi ville fokusera på organisationer som har som mål att 

positionera sig via sociala medier utan att ha försäljning av produkter i fokus. 

 

1.5 Definitioner 

 

Applikation 

En applikation är ett digitalt tillämpningsprogram som har ett direkt syfte för användaren 

(Nationalencyklopedin, 2011). Applikationer används inom många Web 2.0-baserade 

webbsidor och även i stor utsträckning på mobiltelefoner där användaren själv kan ladda ner 

önskvärda applikationer och på så sätt få tillgång till olika funktioner. Ett exempel på en 

applikation är Facebook i mobiltelefonen. 

 

Sociala nätverk 

När vi använder detta uttryck syftar vi på datorbaserade nätverk som fungerar med hjälp av 

Internet och som innehar möjligheter till kommunikation och relationsbyggande. Exempel på 

ett socialt nätverk är Facebook där människor kan hålla kontakten med sina nätverk med hjälp 

av Internet. 

 

Taggar 

En tagg används som en slags etikett för att registrera vissa ord som man väljer att markera i 

en text. Det är även möjligt att använda taggar (kallas för att tagga) i syfte att lyfta de 

nyckelord i ett stycke text så att de ska kunna vara sökbara. Det är möjligt att koppla ihop 

olika sidor på Internet som går att relatera till varandra med taggar (Andersson, 2009). 

 

Traditionell marknadsföring 

I den här uppsatsen används begreppet traditionell marknadsföring främst syftande på 

marknadsföring som är uppbyggd på envägskommunikation och som inte är interaktiv på 

samma sätt som i sociala medier. Exempel på traditionell marknadsföring är banners och 

annonser som saknar möjlighet till interaktivitet. 
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Viral marknadskommunikation 

Viral marknadskommunikation, även kallat viral spridning och viral marknadsföring är ett 

uttryck som beskriver hur information på Internet sprids vidare frivilligt av dess mottagare. 

 

Word-of-mouth 

Detta uttryck beskriver hur individer sprider information till varandra (Silverman, 2001, s.6). 

Detta kan ske både i tal och i skriftlig form via olika interaktiva artefakter. På svenska brukar 

word-of-mouth översättas till ryktesspridning eller mun-mot-mun, men vi har i denna uppsats 

valt att använda den engelska översättningen då vi anser att uttrycket får mest reliabilitet i sin 

ursprungliga form. 

 

Marknadsföring 

I denna uppsats använder vi ordet marknadsföring främst syftandes på informationsspridning 

och synlighet. Det innebär att fokus i marknadsföringen inte ligger på försäljning av produkter 

eller tjänster. 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Sociala medier 

Lena Carlsson (2009, s. 10) beskriver sociala medier som ”plattformar för användargenererat 

innehåll, tillgängligt i ett öppet nätverk av människor” och hon ser sociala medier som en 

sorts mötesplats online där relationsbyggande, kommunikation och informationsdelning 

regelbundet sker. Enligt Findahl (2011) använder 81 % av den svenska befolkningen Internet 

dagligen. Av dessa dagliga Internetanvändare använder 62 % sociala medier och i åldrarna 

16-25 år är 96 % medlemmar i något eller flera sociala nätverk (Findahl, 2011). 

 

Sociala medier, i vilka innehållet genereras av dess användare, uppkom ungefär samtidigt som 

Tim O ‘Reilly myntade uttrycket Web 2.0 år 2004 (O ‘Reilly, 2005). Web 2.0 kom till efter en 

konferens där de deltagande hade tröttnat på det nuvarande Internet där popup-fönster och 

andra störningsmoment ledde till en rörig web som var ofruktbar för dess användare 

(O ‘Reilly, 2005). Deltagande från användarna och tvåvägskommunikation hamnade i fokus 

istället för den tidigare envägskommunikationen där återkopplingsmöjligheterna varit 

begränsade. Många nya webbsidor och webbtjänster skapades där innehållet helt och hållet 

byggdes upp på dess användares material, sidor där man helt förlitar sig på andra individers 

publiceringar (O ‘Reilly, 2005). 

 

Det finns olika samlingsbegrepp inom sociala medier. Sociala nätverk och mötesplatser finns 

inom flera olika intressegrupper och fungerar som forum där man kan knyta kontakter och 

diskutera, exempelvis Facebook. Andra sociala medier fokuserar på att användarna delar med 

sig av material, som exempelvis videodelning på YouTube. Bloggar är också ett 

samlingsbegrepp som går under sociala medier, samt mikrobloggar där man kan skriva inlägg 

på högst 140 tecken. Sociala medier som kan redigeras av dess användare och som fungerar 

som ett slags uppslagsverk kallas för wiki och exempel på ett sådant är Wikipedia där allt 

innehåll är öppet för användarna att redigera (Carlsson, 2009, s. 10-14). 

 

2.2 Urval av sociala medier 

Idag finns det flera olika kanaler för social media och nedan följer en beskrivning över 

funktioner och möjligheter inom några av de kanaler som finns att tillgå. Dessa sociala medier 

används både av privatpersoner och av organisationer i sitt informationsflöde på Internet. 
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2.2.1 Facebook 

Facebook skapades 2004 av Mark Zuckerberg och startade som ett nätverk för studenter vid 

Harvard. Idag har Facebook över 800 miljoner användare som loggar in minst en gång i 

månaden.Som medlem på Facebook finns möjligheter till interaktion med de personer och 

facebooksidor användaren väljer att kommunicera med och medlemmarna får tillgång till en 

personlig profilsida som kan innehålla information om exempelvis intressen, yrken, 

fotopubliceringar, samt möjligheten till att skriva inlägg i sin egen eller i andras loggar. En 

logg är en slags publiceringsfunktion som ger användaren möjligheter till kommunikation i 

form av kortare inlägg som kan kommenteras av övriga medlemmar. Facebook ger både 

privatpersoner och organisationer möjligheten till skapandet av en egen sida som andra 

medlemmar kan “gilla” om de finner den intressant. På så sätt kan de som gillat sidan få ta del 

av uppdateringar och inlägg i nyhetsflödet samt interagera med organisationer via 

kommentarer och inlägg (Facebook, 2011). 

 

Facebook erbjuder även traditionell annonsering i form av till exempel banners och annonser 

där sändaren kan rikta sin marknadsföring till specifika målgrupper. Exempelvis kan sändaren 

välja att visa annonser för enbart män, specifika åldersgrupper, intressegrupper, länder eller 

individer från utvalda områden. Det finns även möjlighet till annonsering där annonsen går ut 

till alla medlemmar på Facebook (Facebook, 2011). 

 

2.2.2 Twitter 

Twitter är ett socialt nätverk där användare kan publicera inlägg innehållandes maximalt 140 

tecken (Twitter, 2011). Publicerade inlägg går att applicera med taggar som gör att personer 

med samma intressen kan få uppdatering kring inlägg som rör dess intressegrupp. Att 

publicera ett inlägg på Twitter kallas att twittra och genom att lägga till flera twitteranvändare 

i sitt nätverk kan man följa andras inlägg, så kallade tweets (Twitter, 2011). 
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2.2.3 YouTube 

YouTube erbjuder tjänster som gör att användare kan ladda upp videoklipp, titta på videor, 

kommentera och ge betyg på videorna. Sidan erbjuder funktioner för delning i form av koder 

som kan bäddas in i andra sociala medier, exempelvis bloggar och innehar även 

länkningssystem och direktpublicering på sammankopplade medier som till exempel 

Facebook. Varje video tilldelas en så kallad “gilla”-knapp som ger tittaren möjlighet att välja 

om den gillar eller ogillar videon, vilket även rankar videons popularitet offentligt (YouTube, 

2011). YouTube startades i februari 2005 och hade i maj 2010 två miljarder visningar 

dagligen (YouTube, 2011). 

 

2.2.4 Blogg 

Ordet blogg är en förkortning av webblogg och kan vara personlig eller ha flera 

administratörer. En blogg kan vara privat eller representera ett företag eller en organisation. 

Det finns olika plattformar som kan användas för att skapa och driva en blogg, exempel på 

sådana är Blogger och Wordpress (Blogger 2011, Wordpress 2011). Innan plattformar som 

dessa blev tillgängliga fick bloggare skriva sina inlägg i HTML-kod vilket innebar att antalet 

användare blev begränsat, då en förkunskap i HTML krävdes (Wahlström, 2007, s. 26). På en 

blogg ansvarar användaren för allt publicerat innehåll. 

 

Interaktionen i en blogg sker i eventuella kommentarer från läsare. Kommentarsfunktionen 

går att styra genom att avsändaren av inläggen tillåter alla kommentarer, inga kommentarer 

eller kräver granskning av kommentarer innan de publiceras. Det finns också möjlighet för 

avsändaren av blogginläggen att bestämma vilka som ska ha möjligheten till att kommentera 

inlägg (Google, 2010). Enligt Mossberg och Sundström (2011, s. 300) bloggar organisationer 

och företag för att det genererar fler kunder, skapar affärstillfällen och för att det ger goda 

förutsättningar till kommunikation med mottagarna. 
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3. Teori 

 

3.1 Web 2.0 

Tim O ‘Reilly (2005) beskriver Web 2.0 som levande, där innehållet regelbundet uppdateras 

och där alla har chans att påverka dess karaktär. Det som utmärker Web 2.0 är att social 

interaktion kombineras med att användarna genererar innehållet i kanaler som kombinerar 

samarbete och deltagande (Marwick, 2010). Terry Flew beskriver några av de stora 

ändringarna som skedde mellan Web 1.0 och Web 2.0. Dessa var att innehållet blev en 

interaktiv process som ständigt pågick istället för att ha varit grundat på stora investeringar, 

att personliga webbplatser blev bloggar och att publicerandet blev en process grundad på 

deltagande och medverkan (Flew, 2008, s. 18-19). Wahlström (2007, s. 14) beskriver Web 2.0 

med att program i datorn ersätts med program som nås via Internet samt att fler filer sparas på 

webbservrar istället för datorns hårddisk. Andra faktorer som påverkat hur 

internetanvändningen utvecklats är det trådlösa Internet, samt Internet i mobiltelefonen som 

möjliggjort uppkoppling utan att användaren behöver vara stationerad vid en dator 

(Wahlström, 2007, s. 21-22). 

 

3.2 Tekniken som gjorde Web 2.0 möjlig 

Det är enligt Marwick (2010) främst två teknologier som gjort utvecklingen av Web 2.0 

möjlig och dessa är nya applikationer för webbläsare samt tillgången till bredband. I och med 

förbättringen av bandbredd blev även videor vanligare då de kunde spelas direkt från servern 

istället för att kräva nedladdning av filen. Ajax, förkortning för Asynchronous JavaScript + 

XML, och teknologierna inom detta beskrevs av Jesse James Garrett (2005) som en nyckeldel 

för Web 2.0. I Ajax-begreppet ingår tekniker som möjliggör dynamisk interaktion, asynkron 

datainhämtning, samt JavaScript där XMLHttpRequest är en viktig del. Även 

uppmärkningsspråken XHTML och CSS har tillsammans med Ajax bidragit till utvecklingen 

av Web 2.0. (Van Der Vlist, Ayers, Bruchez, Fawcett, Vernet, 2007, s. 37) Dessa tekniker gör 

att dataanvändandet inte är beroende av att en sida måste laddas om när man utför en handling 

som kräver ny information. Ajax-teknikerna fungerar som en mellanhand som gör att man kan 

interagera med programmet direkt oberoende av kontakt med servern (Garrett, 2005). 
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En annan teknisk faktor som bidragit till Web 2.0 är Open Source. Open Source kan 

översättas till öppen källkod och handlar mycket om öppenhet (Wahlström, 2007, s. 210), 

samt att källkoden ska vara tillgänglig för användarna (Golden, 2004, s. 5). Ett program som 

använder sig av Open Source måste godkännas av Open Source Initiative som grundades 

1998 (Open Source Initiative, 2012). Open Source Initiative har vissa krav som ett program 

måste uppfylla för att få en Open Source-licens. Dessa krav innefattar bland annat att hela 

källkoden måste publiceras och att den ska kunna användas fritt av vem som helst (Open 

Source Initiative, 2012). Wahlström (2007, s. 37) säger att ett syfte med Open Source är att 

öppna upp för utvecklingen av sociala medier då det är användarna som driver utvecklingen 

av applikationer framåt samt att oberoende och externa utvecklare kan hjälpa till att förbättra 

programmet. Han menar att detta bidragit till att många av dagens sociala medier är 

välfungerande och lätta att använda (Wahlström, 2007, s. 206). 

 

Ytterligare ett begrepp, som anses vara en del av Web 2.0, är Cloud Computing som kan 

översättas till molntjänster. Begreppet beskriver de tjänster som används via Internet och som 

inte är nedladdade program på datorns hårddisk (Helmersson, 2011). Sveriges IT Arkitekter 

tog under oktober 2009 fram olika definitioner på vad Cloud Computing är. Dessa är bland 

annat att Cloud Computing är tjänster och resurser som levereras över Internet, både mjukvara 

och systemvara (IASA, 2009). Miller (2009 s. 8) beskriver hur Cloud Computing lett till att 

man kan ha tillgång till dokument och filer från vilken dator som helst så länge som datorn 

har en internetuppkoppling. Detta leder bland annat till att material finns kvar även om datorn 

går sönder, i och med att det är lagrat på en server och inte på datorns hårddisk, samt att flera 

personer kan samarbeta med dokument i realtid. Begreppet “The Cloud” förklarar Miller 

(2009, s. 9) som ett stort antal datorer som är sammankopplade med varandra. Vaquero, 

Rodero-Merino, Caceres och Lindner (2009, s. 51) beskriver Cloud Computing som att 

tjänsterna och resurserna ska vara tillgängliga samt lätta att använda. Exempel på 

internettjänster som använder sig av Cloud Computing är Googles tjänster, exempelvis epost-

tjänsten Gmail och Google Docs (Miller, 2009, s. 10) som är en tjänst där man kan skapa och 

arbeta med dokument online (Google, 2012). 
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3.3 Ubiquitous Computing 

År 1991 skrev forskaren Mark Weiser en artikel om det vardagliga datoranvändandet. Weiser 

hade en vision om att datorer skulle gå från att vara ett arbetsredskap till något som alltid var 

med oss i vår vardag och myntade uttrycket “Ubiquitous Computing”. Ubiquitous kan 

översättas till allestädes närvarande medan computing kan innebära flera saker, bland annat 

datoranvändning eller olika datorbaserade tjänster. Weiser (1991) menade att vi skulle 

använda artefakter i olika storlekar, allt från stora skärmar till en blandning mellan pappersark 

och bärbara datorer och små artefakter som platsade i fickan.  Idag använder vi stora skärmar 

vid exempelvis möten och det finns surfplattor samt smarta mobiltelefoner som kan kopplas 

till den vision Weiser hade. Weiser ansåg att individen inte skulle begränsas av tekniken och 

behöva anpassa sig till dess funktionalitet, utan istället skulle tekniken anpassas efter 

individen. Detta skulle generera i ett datoranvändande som skedde obehindrat och vardagligt, 

utan reflektion över själva användandet (Weiser, 1991). 

 

3.4 Interaktionstekniker inom sociala medier 

Inom de sociala medierna utvecklas ständigt nya applikationer som möjliggör 

sammanlänkning av dem. Många av dessa applikationer gör att individer kan ta del av 

automatiska uppdateringar när ett inlägg publiceras på ett socialt medie som är sammanlänkat 

med ett annat. Exempelvis tillhandhåller Facebook applikationer som kan appliceras på 

webbsidor, bloggar och andra sociala nätverk. Dessa gör att användaren kan applicera 

Facebooks egna funktioner på andra sidor som är fristående från Facebook. Exempelvis 

”gilla”-knappen som Facebook skapat kan placeras under blogginlägg så att individer som vill 

rekommendera inlägget kan trycka på denna knapp och på så sätt automatiskt publicera 

länken till inlägget på sin facebooklogg (Facebook, 2011). Även Twitter tillhandhåller en 

likande applikation där en tweetknapp kan kopplas direkt till inlägg och skapar möjlighet för 

användaren att twittra om vad denne läst (Twitter, 2011). 

 

Ström (2010, s. 21) ser möjligheten att kunna koppla flera sociala medier till varandra som en 

chans för avsändare att kunna synas i flera forum samtidigt. Han tror att man kan skapa ett 

igenkännande hos kunden genom att skapa sammanhängande marknadsföring som går igen i 

flera olika sociala medier och kallar denna typ av strategi för korsmarknadsföring. 
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3.5 Viral marknadskommunikation 

Lena Carlsson (2009, s. 38-41) ser sociala medier som ett forum där företag och 

organisationer kan synas och skapa sig ett starkt varumärke via viral 

marknadskommunikation, även kallat viral spridning. Denna metod går ut på att en 

avsändares budskap sprids vidare med hjälp av dess mottagare och Silverman (2001, s. 105) 

beskriver denna virala spridning som en metod där idéer sprids så snabbt att det nästan är 

omöjligt att stoppa deras framfart. Silverman (2001, s. 110-112) jämför denna teknik med 

traditionell word-of-mouth där budskap sprids vidare mellan mottagare om intresset är 

tillräckligt stort. Dock ser Silverman (2001, s. 110-112) en stor skillnad mellan den 

traditionella word-of-mouth spridningen och viral marknadskommunikation gällande 

tidsåtgång och storskalighet. Mossberg och Sundström (2011, s. 299) ser den virala 

marknadskommunikationen som något ytterst gynnsamt för företag och organisationer då de 

kan marknadsföra sig billigt och storskaligt via enkla medel. 

 

“What kind of ideas are contagious and how can they be spread?” 

(Silverman, 2001, s. 105) 

 

Silverman (2001, s. 106) jämför viral marknadskommunikation med sjukdomar som sprids i 

snabb framfart och drar paralleller mellan viral spridning och pesten. Med detta försöker han 

beskriva hur viktigt det är att skapa ett begär hos mottagaren av reklamen som ligger till 

grund för en vilja att sprida budskapet vidare och en enkelhet i spridningsfunktionen för att 

individer ska kunna utföra detta utan närmare eftertanke och ansträngning (Silverman, 2001, 

s. 107). Viral marknadskommunikation är enligt Carlsson (2009, s. 37) till stor del uppbyggt 

av individanpassad reklam där mottagarna själva kan ta del av den information som anpassas 

utifrån dess egna behov. I inledningsfasen av marknadsföringen via sociala medier sänds 

masskommunikation ut i form av enkla budskap som tilltalar många individer, sedan skalas 

marknadsföringen ner till ett relationsbyggande plan där mer komplexa och individanpassade 

budskap kan levereras (Dahlqvist & Linde, 2009, s. 13). Silverman (2001, s. 117) 

understryker att det i inledningsfasen är viktigt att skapa unika budskap för att väcka intresse. 

Han anser också att marknadsföring som stannar på en tillfredställande nivå och som inte 

innehar något utöver det vanliga skapar en ovilja att sprida budskapet vidare då människor 

inte tenderar att prata om och sprida icke intresseväckande information (Silverman, 2001, s. 

117) 
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3.6 Återkopplingssystem och uppföljning 

Vid marknadsföring i sociala medier kan avsändaren följa upp resultat och effekt av sin 

marknadsföring på flera olika sätt. Eftersom sociala medier är centrerade kring deras 

användare erbjuder de många varianter av återkopplingssystem i form av kommentarfält, 

publiceringsverktyg och olika funktioner som visar om man samtycker till något eller inte. Ett 

annat sätt att kunna mäta effekten av sina sociala medier är Googles webbanalysverktyg 

Google Analytics som kopplas till exempelvis en organisations hemsida och ger information 

om var besökarna på hemsidan härstammar ifrån. På så sätt är det möjligt att se om besökarna 

hittat hemsidan via de sociala medierna eller på annat håll. (Google, 2011). 

 

Dellarocas (2003) tror att sociala medier ger företag och organisationer goda förutsättningar 

för bland annat kundförvärv, kvalitetssäkring och produktutveckling. Genom att regelbundet 

följa upp vilken marknadsföring och produktinformation som sprids av flest och ger bäst 

återkoppling, bland annat i form av kommentarer, tror Dellarocas (2003) att företag kan 

vidareutveckla sina produkter och marknadsföringsmetoder då de hela tiden får respons från 

sin målgrupp. Dellarocas (2003) anser att mottagarna av marknadsföring via sociala medier 

gynnas av dessa återkopplingsfunktioner då produkter får ökad trovärdighet när ren 

information kan blandas med individers åsikter kring produkten. Dellarocas (2003) säger 

också att han tror att detta tillför mer trovärdighet än vad en vanlig partisk recension från 

företaget ger. 

 

Dellarocas (2003) understryker det faktum att ett större nätverk bör vara inblandat i 

delningsprocessen för att ett system baserat på word-of-mouth ska vara effektivt sett ur ett 

samarbetsperspektiv kund och företag emellan. Dahlqvist och Linde (2009, s. 127) tror att ett 

välutvecklat och stort nätverk kan bidra till att kunderna snabbare kan bilda sig en uppfattning 

kring företag och använda referenspersoner inom nätverket för att kunna påverkas till eget 

handlande och opinionsbildande. 

 

Förutom ovannämnda möjligheter med återkopplingsfunktioner på Internet finns en del 

negativa aspekter som kan vara viktiga att ha i åtanke vid införande av sociala medier på en 

organisation eller ett företag. Ström (2010, s. 38) har sett ett mönster i att många företag och 

organisationer tagit bort kommentarfälten på sina bloggar då de utsatts för negativ kritik, men 

tror själv att negativ återkoppling till viss del kan tillföra trovärdighet och personifiering av de 

som står bakom inläggen. Silverman (2001, s. 119) tror att negativ kritik i större utsträckning 
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kan bli destruktivt för avsändaren då negativ kritik ofta sprids snabbare än positiv. Carlsson 

(2009, s. 112-114) tror att man kan förhindra framtida spridning av negativa budskap genom 

att följa upp kritik och besvara den professionellt och att återkopplingssystemen i sig inte är 

bekymmersamma om de följs upp regelbundet. 

 

3.7 Marknadsföring i sociala medier 

Wahlström (2007, s. 36) anser att sociala medier är skräddarsydda för marknadsföring. Detta 

då en person ofta registrerar sina intressen och konsumtionsvanor på det sociala medie som 

personen blir medlem på och denna information används för att skicka ut individanpassad 

marknadsföring. Wahlström (2007, s. 119) säger att sociala medier fungerar som en slags 

arena för återspegling av ett realistiskt konsumtionsmönster. Han menar att de 

återkopplingsmöjligheter som de sociala medierna tillhandhåller visar information om 

människor som företag och organisationer annars inte skulle ha tillgång till. 

 

Carlsson (2009, s. 37) tror att marknadsföring via sociala medier bidrar till att kunden hamnar 

i större fokus än tidigare då möjligheten till tvåvägskommunikation mellan avsändaren och 

kunden öppnar upp för fler kommunikationsmöjligheter än vid traditionell reklam. Hon anser 

att företag och organisationer behöver anpassa sig mer efter sina kunder då det i de sociala 

medierna är de som är i fokus. Carlsson (2009, s. 32) tror också att individer inte längre är 

intresserade av “standarförpackad information” utan att de istället är ute efter 

individanpassad information som görs tillgänglig när den efterfrågas. Enligt Wahlström 

(2007, s. 109) ger sociala medier företag och organisationer möjligheten att bli mer 

personifierade då de kan skapa offentliga profiler där allt ifrån deras arbetsrelaterade syfte till 

personliga intressen kan visas. Detta gör att de blir en del av samhörigheten på de olika 

sociala nätverken vilket Wahlström anser höjer dess trovärdighet (Wahlström, 2007, s. 109). 

 

Dahlqvist och Linde (2009, s. 51) tror att ett problem finns i att människor utsätts för reklam i 

stora mängder vilket leder till en nollmotivation till att ta in fler reklambudskap. De tror att 

brist på motivation hos mottagaren att ta in avsändarens information och marknadsföring kan 

leda till att ingen kommunikation mellan sändaren och mottagaren kan ske (Dahlqvist & 

Linde, 2009, s. 51). Ingen vilja finns då heller hos mottagaren att sprida budskapet vidare 

vilket förhindrar en word-of-mouth-effekt (Silverman, 2001, s. 117). Dahlqvist och Linde 

(2009, s. 52) tar upp en kommunikationsstrategi som kallas för nollmotivationsstrategin och 

den används i syfte att motverka denna ovilja till mottagande av reklam och används för att ta 



19 
 

bort den negativa synvinkel många individer idag har till reklam. Grusell (2006) tror denna 

negativa vinkel beror på att många uppfattar reklam som ett uttryck för påverkan och därför 

bedömer den med skepsis. 

 

3.8 Användare av sociala medier 

Findahl (2011) har kunnat ta fram en tydlig bild över vilka som främst använder sig av sociala 

medier i Sverige idag. Genom att jämföra statistik från år 2005 och framåt kunde en tydlig 

ökning av användande av sociala medier ses och i åldrarna 16-25 såg man en klar 

åldersmajoritet gällandes användande av sociala medier. Den åldersgrupp som använde sig av 

sociala medier till lägst grad i Sverige var åldersgruppen 66+, vilket kan förklaras med att 

denna åldersgrupp även var det segment som använde sig av Internet i lägst utsträckning 

bland de olika åldersgrupperingarna (Findahl, 2011). 

 

Bishop (2006) anser att det finns olika sociala aspekter som får människor att medverka i 

sociala nätverk beroende på vilken inställning de har till nätverket. Han menar att de många 

olika varianter som finns av sociala nätverk ofta har liknande mål och värderingar som 

motiverar människor till att bli medlemmar. Bishop delar upp deltagarna i sociala medier i 

olika kategorier och dessa är lurpassare, nybörjare, stammisar och de mest erfarna. De mest 

intressanta av dessa är enligt Bishop lurpassarna och de mest erfarna. Lurpassarna deltar inte 

aktivt i de sociala medierna, vilket han anser beror på att deras psykologiska och 

säkerhetsmässiga behov inte möts på nätverket. Lurpassarna kan ofta tro att deras deltagande 

inte är välkommet, speciellt om de försökt delta förut utan att få någon positiv respons. De 

mest erfarna är däremot mycket aktiva och här refererar Bishop (2006) till Maslow (1943) och 

hans “hierarki av behov”. För de mest erfarna möts behoven gällandes sociala aspekter och 

självkänsla. Nybörjarna är de som tidigare varit lurpassare, men som nu börjat lära sig mer om 

nätverket medan stammisarna är de som varit nybörjare men blivit mer etablerade på 

nätverket och nu känner sig bekväma i sitt deltagande där. 
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4. Metod 

Vi har undersökt hur de ideella organisationerna Cancerfonden och Djurens Rätt använder 

sociala medier i marknadsföringssyfte och hur de drar nytta av användarna på dessa 

interaktiva medier för att skapa spridning av sin information. Under denna studie har vi utfört 

kvalitativa intervjuer med representanter från organisationerna samt kvantitativa 

datainsamlingar där statistik över organisationernas utveckling i de sociala medierna 

redovisats. 

 

4.1 Urval 

Vi valde att undersöka och analysera hur två organisationer profilerar sig i sociala medier. 

Vad organisationerna arbetade för var inte väsentligt för vårt urval då det inte var 

organisationens syfte med sin egen verksamhet som var i fokus utan hur de arbetade för 

vidareutveckling via sociala medier. Genom att studera två olika marknadsföringsstrategier 

ville vi kunna dra paralleller mellan dem för en fördjupad kunskap kring hur viral 

marknadskommunikation kan påverka två olika ideella organisationer. De kriterier vi utgick 

från när vi valde organisationer var att de skulle vara aktiva på minst tre sociala medier och 

relativt väletablerade på dessa. Organisationerna skulle även arbeta ideellt då vi ville undvika 

säljfokusering och de skulle dessutom vara belägna i Sverige för underlättad kontakt och 

intervjusamordning. 

De organisationer som undersökts är Cancerfonden och Djurens Rätt och har båda som syfte 

att upplysa människor kring deras arbete och samla in pengar i välgörande syfte. Både 

Cancerfonden och Djurens Rätt deltar i fler än tre olika sociala medier, men vi valde att 

främst titta närmare på de sociala medier som organisationerna är mest etablerade i och som 

har tillräckligt många prenumeranter för att de ska kännas relevanta att undersöka. De sociala 

medier vi valt att titta närmare på är Facebook, Twitter, YouTube samt organisationernas 

bloggar. 

 

Vid samtalsintervjuer är centralitet en viktig urvalsprincip (Essaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud. 2007, s. 291) och därför valde vi att ta kontakt med anställda på organisationerna 

som hade som huvudområde att arbeta med sociala medier. Med etablerade kunskaper och 

relevant position inom organisationerna kan förhoppningsvis dessa personer bidra till ökad 

förståelse för hur sociala medier används inom större organisationer. 
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4.2 Kvantitativ datainsamling 

För att få en inblick i hur de olika organisationerna använder sig av sociala medier har vi 

utfört en kvantitativ datainsamling. Kvantitativ data över aktivitet och engagemang, dels hos 

organisationen och dels hos användarna, har samlats in för att få en överblick kring de sociala 

mediernas effektivitet. Denna datainsamling har skett vid tre olika tillfällen med två veckors 

intervall. Detta då en upprepad studie gav oss möjligheten att kunna följa upp 

vidareutveckling och tillväxt på de olika sociala medierna organisationerna arbetade aktivt i. 

 

Information har samlats in under samma tidpunkt och datum hos båda studieobjekten. Det 

som varit i fokus under datainsamlingen har varit kopplingen mellan organisationerna och 

dess intressenter. Vi har exempelvis tittat närmare på hur många som prenumererar på 

organisationernas uppdateringar på de sociala medierna, samt aktivitet, återkoppling, respons 

och effektivitet. Vi har även undersökt hur organisationerna kopplat samman sina sidor på de 

sociala medierna via länkning, taggar och andra funktioner de olika kanalerna erbjuder för att 

kunna följa upp till vilken grad dessa funktioner används. 

 

Inför den kvantitativa datainsamlingen har ifyllbara mallar utvecklats för att 

undersökningarna vid alla tre tillfällen skulle bli identiska. I dessa har siffror över antal 

prenumeranter, publiceringar, kommentarer, omnämningar och aktivitet antecknats för 

uppföljningsbar datainsamling. Denna statistik har förts i syfte om att kunna följa 

utvecklingen av organisationernas sociala medier sett till aktivitet och effektivitet under en 

längre period. 

 

4.3 Intervjuer 

Genom att utföra kvalitativa intervjuer ville vi få ökad förståelse kring hur sociala medier kan 

användas av organisationer i deras arbete med att sprida sin marknadsföring med hjälp av de 

tekniker som web.2.0 tillhandahåller. Vi ville få mer information kring organisationernas 

användning av sociala medier, resultat och marknadsföringsstrategier. Genom att samla in 

både kvantitativ och kvalitativ data hoppas vi kunna generera ökad reliabilitet till vårt resultat 

då de olika insamlingsmetoderna kan komplettera varandra (Bell, 2006, s. 116). 

 

De organisationer som valdes ut till intervjuerna kontaktades via e-post som skickades ut till 

de som framstod som ansvariga för sociala medier på något sätt inom respektive organisation. 

Ytterligare kontakt skedde när vi fått svar från de som kunde tänkas ställa upp för en intervju 
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och de fick båda grundläggande information kring studiens syfte och framtida användning av 

den insamlade datan. Även om vi fått samtycke till att använda de intervjuades hela namn har 

vi valt att benämna dem med endast förnamn i denna uppsats. Detta då vi inte ser något 

innehållsberikande syfte med att lägga ut personernas hela namn. 

 

För att tillföra struktur i intervjuernas upplägg delades frågorna i den kvalitativa 

datainsamlingen upp i olika frågeteman. Bell (2006, s.162) benämner denna form av intervju 

som en fokuserad intervju där de olika teman som används kan utvecklas med hjälp av 

följdfrågor för mer utvecklade och djupgående svar. Enligt Essaiasson, Gilljam, Oscarsson 

och Wängnerud (2007, s. 298) är det viktigt att både ha form och innehåll i åtanke vid 

konstruerandet av en intervju. Innehållet ska ha återkoppling till intervjuns syfte och formen 

skapar ett levande samtal där man upprätthåller den intervjuades motivation. Vi har med detta 

i åtanke försökt placera frågorna i den kvalitativa intervjun i kronologisk ordning för att få ett 

flyt i samtalet. Redan under den första kontakten med organisationerna fick vi grundläggande 

information kring huruvida det fanns existerande strategier för hantering av sociala medier, 

vilket visade sig skilja sig åt mellan organisationerna På grund av detta har intervjuerna 

anpassats efter om nuvarande strategier finns eller inte. Frågorna skiljer sig dock inte markant 

utan följer samma temamall. 

 

Under utformandet av vår temamall har vi utgått ifrån Essaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängneruds (2007, s. 299-300) exempel, men kategoriserat upp teman och frågor som fyller 

mer relevant syfte för vår undersökning. 
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4.3.1 Temamall för intervju 

 

Tema 1. Sociala medier i arbetslivet 

Bakgrund kring organisationen och intervjupersonen 

Tema 2. Införandet av sociala medier i organisationen 

Början av Web 2.0 

Tema 3. Sociala medier i realtid 

Synlighet i sociala medier 

Strategi för synlighet i sociala medier     

Korsmarknadsföring                                                                                                            

Möjligheter och svårigheter 

Tema 4. Kommunikation 

Värvning av nya intressenter                                                                                          

Kommunikation 

Tema 5. Resultat och återkoppling 

Framgångar och motgångar 

Återkopplingsmöjligheter 

Tema 6. Framtiden 

Utveckling och mål 

 

Intervjumallen finns i sin helhet, med kategoriserade frågor i kapitel 9.1, bilaga 1. 

 

4.4 Analys av insamlad data 

Med utgångpunkt från tidigare teoriavsnitt och den empiri som vi samlat in har en analys 

utformats där kvantitativ data ställts jämte resultatet från intervjuerna. Vi har även tagit hjälp 

av tidigare teoriavsnitt där vi har försökt hitta samband mellan de olika teorierna och empirin. 

Genom en jämförelse mellan kvalitativ och kvantitativ data hoppas vi kunna urskilja varför de 

olika organisationerna fått olika resultat på olika insamlingspunkter i den kvantitativa 

datainsamlingen. Teorin har vi använt för att kunna se ytterligare förklaringar till det 

olikartade resultatet som framkommit av intervjuerna och den kvantitativa datainsamlingen 

och har även använts i syfte att undersöka om de är relevanta i de organisationer som 

undersökts. 
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4.5 Metodkritik 

Under den kvalitativa datainsamlingen framkom det att alla de som intervjuats regelbundet 

raderar inlägg och kommentarer på deras respektive sidor på de sociala medierna. Detta kan 

påverka resultatet av vår kvantitativa datainsamling då vi fört statistik över bland annat 

återkopplingsfunktionerna som de sociala medierna tillhandhåller. Reliabiliteten i resultatet 

kan påverkas då vi inte vet hur många inlägg och kommentarer som raderats mellan de olika 

tillfällena som den kvantitativa datainsamlingen skett. Bell (2006, s. 21) tar upp några punkter 

som kritiserats när det gäller den typ av fallstudie som liknar vår kvantitativa 

datainsamlingsmetod och som kan kopplas till reliabiliteten i resultatet. Dessa är bland annat 

att det kan vara svårt att kontrollera resultatet, risken i att det blir skevt samt att resultatet kan 

vara svårt att generalisera (Bell, 2006, s. 21), vilket kan ha påverkat vårt resultat sett till att 

kommentarer kan ha blivit raderade. En annan aspekt att ha i åtanke är de intervjuades 

arbetsroll hos sina arbetsgivare. De som intervjuats är anställda med arbetsrollen att 

underhålla organisationernas sidor på de olika sociala medierna vilket kan ge dem en viss 

vinklad åsikt kring ämnet och de intervjuades åsikter behöver inte alltid stämma överens med 

de övriga anställa inom samma organisation. Då vi utförde samtalsintervjuer kan också vi, i 

vår intervjuroll, påverkat svaren omedvetet med exempelvis medhåll och andra saker som 

bidragit till vissa svar (Essaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 301). Vi 

spelade in båda intervjuerna och detta kan enligt Bell (2006, s. 165) hämma de intervjuade 

och få dem att svara annorlunda än de hade gjort om de inte hade blivit inspelade. 
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5. Empiri 
 
5.1. Resultat från kvantitativ datainsamling  

5.1.1. Kvantitativ datainsamling, Djurens Rätt 

 

5.1.2. Kvantitativ datainsamling, Cancerfonden 
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5.2 Modeller över sammanlänkning  

Dessa modeller visar hur Djurens Rätt och Cancerfonden länkat samman sina sidor på de 

olika sociala medierna samt respektive hemsida. Pilarna visar på hur webbsidorna länkas fram 

och tillbaka till varandra och vilka som har en länk till varandra. Enkelriktade pilar syftar på 

att länkningen endast sker i en riktning medan dubbelriktade pilar syftar på en länkning som 

sker åt båda håll. 

5.2.1 Sammanlänkning, Djurens Rätt  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Sammanlänkning, Cancerfonden 
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5.3 Resultat från intervjuer 

 

Tema 1. Sociala medier i arbetslivet 

Bakgrund kring organisationen och intervjupersonerna 

Både Cancerfonden och Djurens Rätt är ideella organisationer som arbetar för att bilda 

opinion och arbeta för att värva bidragsgivare till sina sakfrågor. Cancerfonden arbetar med 

att bidra till vidareutveckling inom svensk forskning om cancer och ger bidrag till olika 

forskningsprojekt inom cancerforskning. Djurens Rätt arbetar för djurens rättigheter och 

organisationens huvudsakliga frågor är djurförsök, pälsindustrin, lantbruk och 

konsumentfrågor som exempelvis veganism. 

 

Peter som representerar Djurens Rätt har varit webbredaktör och IT-ansvarig hos 

organisationen sedan 2004 och har ansvar för uppdatering av de sociala medier som Djurens 

Rätt använder. Peter har ensamt ansvar för Djurens Rätts blogg och uppdatering Twitter. 

Utöver Peter arbetar även en person halvtid med uppdateringar av Facebook. Peter lägger 

ungefär 10 timmar per vecka på arbete med uppdatering av de sociala medierna. 

 

Martina har arbetat som webbredaktör hos Cancerfonden under ett års tid och tar i januari 

2012 över ansvaret för organisationens medverkan på de sociala medierna. Cancerfonden 

representerades under intervjun även av Emelie som har arbetat halvtid med de sociala medier 

som Cancerfonden använder sedan mitten av augusti 2011. Martina är aktiv främst på 

Facebook, men även på Twitter och Cancerfondens huvudblogg och Emelie uppdaterar främst 

Cancerfondens facebooksida. Totalt är det fyra personer som skriver på huvudbloggen. 

Emelie och Martina lägger tillsammans ner ungefär 30 timmar i veckan på arbete med de 

sociala medierna. 

 

Tema 2. Införandet av sociala medier i organisationen 

Början av Web 2.0 

 

”Vi har alltid haft ambition om att alltid vara lite före. Lura tidigt innan alla andra hakar 

på.”                                                                                                                                              

– Peter om varför Djurens Rätt började använda sig av sociala medier. 
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Varken Djurens Rätt eller Cancerfonden har några exakta datum på när de gick med i de olika 

sociala medierna. Det som skiljer åt gällande anledningen till att de gick med är att Djurens 

Rätt ville vara lite före alla andra med att finnas på olika ställen medan Cancerfonden gick 

med för att de flesta andra redan var med. Cancerfonden gick med i Facebook först och att de 

senare även gick med i Twitter berodde på att de anser sig nå ut till en annan målgrupp där, så 

som branschfolk, media och myndigheter. Syftet med Djurens Rätts medverkan på alla olika 

sociala medier var att finnas där mycket ungdomar finns då de är en av deras största 

målgrupper. 

 

Både Peter och Martina ser stora fördelar med marknadsföring i sociala medier jämfört med 

traditionell marknadsföring. Peter argumenterar för att en organisation som inte har en stor 

budget ändå kan nå ut till fler personer än ett företag med mycket mer pengar. Martina menar 

på att den största fördelen är möjligheten till direkt feedback och att de som organisation kan 

vara varma och personliga samt bygga relationer med bidragsgivarna. 

 

Tema 3. Sociala medier i realtid 

Synlighet i sociala medier 

 

”Det har blivit jätteviktigt, nästan lite läskigt viktigt faktiskt.” 

– Peter, Djurens Rätt, om synlighet på sociala medier. 

 

Både Peter och Martina anser det vara viktigt att synas i sociala medier. Martina anser att det 

blir mer och mer viktigt internt inom organisationen och att fler börjar se fördelarna med att 

synas i de sociala medierna. Peter ger exempel på en bannerkampanj där Djurens Rätt köpt en 

annons och lanserat den samtidigt som de publicerat samma annons gratis på Djurens Rätts 

facebooksida. Annonsen fick synbart mer respons via gratistjänsten på Facebook. Martina och 

Emelie säger att deras huvudsakliga syfte med sin medverkan i de sociala medierna är att de 

ska fungera som en mötesplats för människor där de ska kunna prata och dela med sig. 

 

”Facebook är lite som ett fikarum, det är mysigt och man kan sitta och prata.” 

– Emelie, Cancerfonden, om Facebook. 
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Peter hänvisar till Djurens Rätts målgrupp där de riktat sig huvudsakligen till ungdomar och 

han säger att människor vill vara med i en organisation där de själva finns, exempelvis på 

olika sociala medier. Han säger att det är via deras profiler på de sociala medierna som de får 

in nya medlemmar till organisationen. 

 

För att kunna mäta effekten av organisationernas synlighet på de sociala medierna använder 

sig både Cancerfonden och Djurens Rätt av Google Analytics på sina hemsidor för att kunna 

följa upp var hemsidans besökare klickat sig vidare ifrån. Båda organisationerna får mest 

trafik till hemsidan från deras respektive facebooksidor.   

 

Strategi för synlighet i Sociala medier 

”Kommer det nya sidor försöker vi vara med och sen se hur det går lite. Vi säger aldrig nej 

till något ställe, aldrig nej till att vara med någonstans.” 

– Peter, Djurens Rätt, om medverkan på Sociala medier. 

 

Peter har bidragit till medverkan i flera olika sociala medier för Djurens Rätt, exempelvis 

Myspace, Google+, iTunes och Flickr. Organisationen har tidigare haft samarbeten med 

föregångare till de sociala medierna som exempelvis den svenska webbcommunityn 

Lunarstorm. Peter har utvecklat strategier för varje enskilt socialt medie som Djurens Rätt 

medverkar i. Cancerfonden har ingen nuvarande strategi för medverkan i sociala medier och 

Martina förklarar detta med att det är så nytt med sociala medier inom organisationen. 

Cancerfondens facebooksida och blogg startades år 2010 och Twitter började användas under 

början av 2011. Martina säger att det är först nu som organisationen är i behov av en strategi 

och först nu de förstått att en strategi för sociala medier är nödvändig. 

 

Martina ser Twitter som en möjlighet till en snabb dialog, att kunna vara rakt på sak och driva 

frågor som är viktiga för Cancerfonden. Här ges möjlighet till kontakt med intressenter som 

forskare eller anhöriga till personer som blivit diagnostiserade med cancer. Peter ser Twitter 

som en möjlighet att kunna vara med i "mediasnacket" och diskussioner som rör 

organisationens sakfrågor. Han ser en förändring då tidigare främst mediafolk, politiker och 

organisationer varit medlemmar på Twitter till att nu fler privatpersoner blir medlemmar och 

engagerar sig i opinionsfrågor. I och med uppgången i antal privatpersoner har Peter fått 

besvara fler frågor via Twitter och nu fungerar Djurens Rätts Twitter ibland som en slags 

kundtjänst där snabba svar kan ges. 
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Facebook innebär en chans för Cancerfonden att vara mer personliga och det är där den 

huvudsakliga kontakten med organisationens följare sker. För Peter innebär medlemskapet på 

Facebook en möjlighet till stor spridning av Djurens rätts namn och organisationen har en 

gång legat på tredje plats över svenska facebooksidor med flest följare. Både Cancerfonden 

och Djurens Rätt använder Facebook som sitt huvudsakliga sociala medie där båda 

organisationerna har som mest följare jämfört med deras profiler på de övriga sociala 

medierna. 

 

YouTube är ett socialt medie som både Peter och Martina ser utvecklingsmöjligheter i. Peter 

hävdar att det krävs en del för att kunna leverera bra filmer, men ser möjligheter till att lägga 

ut fler föreläsningar och tal med exempelvis organisationens ordförande. Idag har Djurens 

Rätt främst publicerat filmer från olika kampanjer. Cancerfonden använder i dagsläget 

YouTube som ett forum där de lagrar sina filmer, filmer som ofta är sammankopplade med 

olika insamlingskampanjer. 

 

Bloggen är det enda sociala mediet som Djurens Rätt har undertecknat med ett namn. På 

övriga sociala medier som Djurens Rätt använder står istället organisationen som avsändare. 

Peter motiverar detta med att bloggen på så vis får chans till personifiering då han står bakom 

alla inlägg och på så sätt kan skriva inlägg med starkare åsikter och värderingar utan att 

organisationen tar skada. Martina skriver på Cancerfondens huvudblogg tillsammans med tre 

andra personer. Blogginläggens innehåll varieras efter vem som skriver dem, men i huvudsak 

använder organisationen bloggen som ett nyhetsflöde. Martina ser dock en nedåtgående spiral 

i bloggens popularitet efter ett ökat fokus på organisationens profiler på Twitter och 

Facebook. Genom att personifiera den ytterligare och inte enbart publicera nyheter tror hon 

kunna motverka ytterligare bakslag. Martina anser att balansen mellan allvarliga fakta och 

glädje är viktig. Hon nämner detta ett flertal gånger under intervjun: 

 

”Det är en balansgång, kunna blanda fakta med lite adventsmys.” 

– Martina, Cancerfonden, om att vara personlig på sociala medier. 

 

”Jag tror det handlar om att hålla balansen, det är fortfarande allvarliga saker men det är 

klart det ska finnas värme.” 

– Martina, Cancerfonden, om att personifiera bloggen. 
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Korsmarknadsföring 

Varken Cancerfonden eller Djurens Rätt har någon strategi för sammanlänkning av de sociala 

medier som organisationerna använder. Martina anser att de olika sociala medierna innehar 

olika målgrupper vilket innebär att sammanlänkning inte får något relevant syfte. Peter 

försöker sammanlänka så många sociala medier som möjligt för att öka prenumeranter på de 

olika sociala medierna. En röd tråd finns inom de båda organisationerna, men samtidigt 

uppger både Martina och Peter att de valt att publicera olika slags information i olika sociala 

medier beroende på dess syften. 

 

”Jag har inte sett något behov av att länka samman allt, det blir lite kaka på kaka” 

– Martina, Cancerfonden, om sammanlänkning av sociala medier. 

 

Möjligheter och svårigheter 

Ord som deltagande, kommunikationsmöjligheter, diskussion och engagemang är 

återkommande ord inom båda organisationerna när det kommer till frågan om vad de båda ser 

för möjligheter med sociala medier. Martina ser sociala medier som en chans till en ”vi-

känsla” mellan dem som organisation och deras följare. Hon ser också en chans att komma 

bort från den myndighetsstämpel som Cancerfonden fått bland vissa och tror att sociala 

medier kan bidra till en varmare och mindre distanserad bild av organisationen. 

 

Peter ser sociala medier som en chans till kommunikation med motståndare till Djurens Rätt 

som organisationen annars kanske inte kommunicerat med. Han ger också andra exempel på 

fördelar med sociala medier: 

 

”Man kommer med i människors vardag och möter folk på ett annat sätt, det blir inte lika 

uppenbart som traditionell reklam då man möter människor i ett avslappnat skede.” 

– Peter, Djurens Rätt, om fördelar med sociala medier. 

 

”Folk är cyniska mot vanlig reklam och ser den nya med avslappnade ögon. Det finns även en 

möjlighet i att personer sprider vidare vårt budskap till sina vänner då man litar mer på de 

man känner.”    

– Peter, Djurens Rätt, om möjligheter med sociala medier. 
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När det kommer till svårigheter kring användande av sociala medier säger Peter att det ibland 

kan vara svårt att vara relevant och inte bli allt för personlig. Han anser att trovärdighet 

försvinner vid användandet av uttryckssymboler efter inlägg och att det gäller att hitta en 

balans i att vara tillräckligt intressant utan att bli allt för formell. Peter tror att meningslösa 

inlägg får människor att tappa intresset. 

 

Martina ser problem i att människor utifrån gör irrelevanta inlägg på deras olika sidor i de 

sociala medierna som inte stämmer överens med den stämning som organisationen vill 

förmedla, exempelvis publiceringar av stötande bilder. Stötande inlägg tas oftast bort, men 

ibland blir de liggande för länge och kan på så sätt skada bilden av organisationen. 

 

Tema 4. Kommunikation 

Värvning av nya intressenter 

Varken Cancerfonden eller Djurens Rätt har någon framarbetad strategi för hur nya följare ska 

värvas till deras sidor på de sociala medierna. Peter försöker att nå fler besökare i de befintliga 

sociala medierna genom att uppmuntra sina följare till vidarespridning och Martina säger att 

de har arbetat med material som varit fritt för vem som helst att låna och lägga upp på sin 

blogg eller annan webbsida. När intervjun genomfördes hade Cancerfonden en betald annons 

på Facebook som visades för dem som inte följde Cancerfondens facebooksida. 

 

Martina och Emelie försöker att skapa så intressant innehåll som möjligt för att användarna 

ska vilja sprida det vidare och använder ibland ”sprid-vidare-budskap”. Även Peter anser att 

det är väldigt viktigt med ett intressant innehåll och de har ibland tävlingar där man taggar 

dem i olika sammanhang och då kan vinna priser. 

 

Kommunikation 

Båda organisationerna lägger stor vikt i att svara direkt på kommentarer och inlägg på de 

olika sociala medierna, samt att de försöker svara på allt. Peter säger att de lägger mycket tid 

på att bevaka diskussioner som sker i de olika sociala medierna och Martina säger att de 

försöker hålla en balans i kommunikationen då cancer är ett allvarligt ämne. Deras huvudsyfte 

är att sprida kunskap och fakta och de försöker undvika att frångå ämnet.   
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Tema 5. Resultat och återkoppling 

Framgångar och motgångar 

Martina tycker att det kan vara svårt att se samband mellan insamlingsresultat och ökad 

synlighet i de sociala medierna, men samtidigt tror hon att synlighet på de sociala medierna 

kan generera en ökning av bidragsgivare till organisationen. Hon ger exempel på samarbeten 

med kända bloggare som hjälpt till med insamlingar och även ett evenemang på Facebook där 

människor fick skicka in en bild på sig själva klädda i färgen rosa som är Bröstcancerfondens
1
 

signaturfärg, vilket gav mycket goda resultat. Mindre bra har det gått vid kampanjer med för 

mycket teknik inblandat där individer kunnat köpa virtuella produkter till fördel för 

Cancerfonden över Internet som sedan inte fungerat som utlovat vilket lett till överbelastning 

av kundtjänstliknande frågor på Cancerfondens facebooksida. Peter arbetar med att försöka få 

fler att följa Djurens Rätt på de olika sociala medierna och ser både positiva och negativa 

effekter av detta: 

 

”Att ha 130 000 fans på Facebook behöver inte betyda att man får fler medlemmar. Förr såg 

man reklam hemma på tv om till exempel djurtransporter, blev arg och fyllde i en ansökan om 

att bli medlem. Det var det sättet man engagerade sig på. Idag går man in på vår 

facebookgrupp och blir ett fan och tycker då att man engagerat sig, steget därifrån till att bli 

medlem är inte alltid självklart. Samtidigt når vi fler idag än vad vi någonsin gjort” 

– Peter, Djurens Rätt, om effekten av sociala medier. 

 

Återkopplingsmöjligheter 

Både Peter och Martina ser konsekvenser med de återkopplingsmöjligheter som de sociala 

medierna tillhandhåller. Negativa kommentarer kring organisationernas arbete är 

återkommande och både Martina och Peter får regelbundet radera externa inlägg för att 

bibehålla den stämning som organisationerna vill förmedla. Radering av kommentarer sker 

även för att bibehålla relevant information på de sociala medier som organisationerna 

använder. 

 

När det kommer till organisationernas bloggar kan man på Djurens Rätts blogg kommentera 

anonymt eller med sitt eget namn. Cancerfondens blogg har kopplat sitt kommentarfält till 

Facebook vilket betyder att man måste vara medlem på Facebook för att kunna kommentera 

                                                            
1 Bröstcancerfonden är en underorganisation till Cancerfonden som har i syfte att samla in pengar till forskning 
inom området bröstcancer (Bröstcancerfonden, 2011) 
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ett inlägg. Peter ser anonyma kommentarer som en möjlighet för människor att våga fråga 

saker utan att synas, dock har organisationen en förhandsgranskning på alla kommentarer och 

kan på så sätt välja vilka kommentarer som ska bli synliga offentligt. Martina tror att en 

sammankoppling med Facebook kan öka spridningen på inläggen och tror dessutom att 

möjligheten till anonyma kommentarer tar för mycket interna resurser då förhandsgranskning 

tar tid och automatisk publicering av kommentarer genererar risker i form av stötande 

publiceringar. 

 

Cancerfonden har kopplat samman sin blogg till flera andra bloggar som väljs ut av 

organisationen utifrån ansökningsbrev och kontroll av bloggens innehåll. Hittills har inga 

problem uppstått med dessa bloggar i form av irrelevanta inlägg. 

 

Tema 6. Framtiden 

Utveckling och mål 

Framtidsmålen skiljer sig åt en del organisationerna emellan. Martina vill främst öka 

förståelsen och acceptansen internt för deras medverkan på sociala medier samt framställa 

klara syften och strategier med organisationens medverkan på de olika sociala medierna. Hon 

hoppas att året runt kunna arbeta på det sättet som Cancerfonden arbetar under kampanjer. 

Peter ska jobba för att antalet följare på Facebook ska öka då det avstannat en del. På Twitter 

tror Peter att mer kompetens kommer att behövas i framtiden för att svara på frågor inom 

olika områden och han har en dröm att på YouTube kunna starta ett studieprogram med 

föreläsare och diskussioner. 

 

Både Peter och Martina tror utan tvekan att sociala medier kommer att vara den huvudsakliga 

marknadsföringskanalen i framtiden. Peter säger att dyra helsidesannonser inte fungerar 

längre. På frågan om trender de tror kommer att märkas svarar Peter att han tror Twitter 

kommer att ta en del fokus från Facebook och att fler privatpersoner kommer att hitta dit. 

Martina svarar att hon tror att kvalitet i publiceringarna på de sociala medierna kommer att bli 

allt viktigare och att kvantitet kan komma att få motsatt effekt. För Cancerfondens del hoppas 

Martina och Emelie att förståelsen inom organisationen ska öka samt att de kommer att kunna 

visa på resultat gällande gåvor som kan kopplas till deras medverkan på sociala medier. 
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6. Analys 

6.1 Marknadsföring i sociala medier 

I och med de sociala mediernas framfart har möjligheter att marknadsföra sig på nya sätt 

öppnats. Peter och Martina ser båda mycket positivt på marknadsföring i sociala medier och 

de tror att detta kommer vara den huvudsakliga marknadsföringskanalen i framtiden. Innan 

Web 2.0 fanns många störande moment på Internet som exempelvis popup-fönster (O ‘Reilly, 

2005) och dessa innehöll ofta reklam. Peter säger att folk är cyniska mot vanlig reklam idag 

och att dyra helsidesannonser inte fungerar längre. Detta har inneburit att marknadsföring 

behövts moderniseras och anpassas och sociala medier har snabbt vuxit fram som ett 

alternativ till betalda annonser och liknande. Att marknadsföringen dessutom kan ske gratis, 

om man bortser från arbetstimmar, har gett organisationer som inte har en någon större budget 

möjligheter att synas bra ändå och Peter anser att detta är viktigt. Även Mossberg och 

Sundström (2010, s. 299) betonar att marknadsföringen i sociala medier är ett billigt men även 

ett enkelt alternativ. En annan aspekt som är gynnsam när det gäller marknadsföring i sociala 

medier är att organisationer får chansen att vara personliga i sin marknadsföring på ett annat 

sätt än tidigare och detta är något som både Wahlström (2007, s. 109) och Martina anser är 

bra. För representanterna från Cancerfonden är det viktigt med värme och personlighet för att 

göra speciellt facebooksidan välkomnande. Även Peter ser sociala medier som ett tillfälle att 

vara personlig, men ser främst bloggen som ett personligt social medie då det är här Peter 

själv ansvarar för innehållet och undertecknar med namn medan deras andra sidor på de 

sociala medierna undertecknas med organisationens namn. Personifierad marknadsföring 

skapar troligtvis större engagemang hos mottagarna då den blir med personligt inbjudande 

och detta stämmer överens med hur Dahlqvist och Lindes nollmotivationsstrategi (Dahlqvist 

& Linde, 2009, s. 52) fungerar i praktiken då marknadsföringen inte blir lika uppenbar. 

 

6.2 Kommunikation 

Kommunikation är något som genomgående nämns som en nyckeldel i användandet av 

sociala medier och Martina och Emelie ser möjligheten till direkt återkoppling, vilket sker i 

kommunikationen med följarna, som en av de största fördelarna med sociala medier. När 

mediet drivs framåt och innehållet genereras av användarna blir kommunikation centralt och 

O ‘Reilly (2005) menar att detta resulterar i en kombination av samarbete och deltagande som 

inte vore möjlig utan kommunikation och interaktion. När det gäller kommunikationens 

betydelse för marknadsföring i sociala medier så pekar mycket av vår insamlade data mot att 
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den är väldigt stor. Carlsson (2009, s. 37) anser att sociala medier har möjliggjort en 

tvåvägskommunikation som bidragit till relationsskapande kund och företag emellan. 

Kommunikationen mellan olika mottagare är också central och detta är en stor del av både 

viral marknadskommunikation och word-of-mouth. Både Djurens Rätt och Cancerfonden 

uppmanar sina följare att kommunicera med folk de känner i syfte att sprida budskapet vidare. 

Tvåvägskommunikationen, relationsskapandet och den virala spridningen är något som både 

Martina, Emelie och Peter tar upp som viktiga aspekter i sitt deltagande på sociala medier. De 

lägger stor vikt på att kommunicera med sina följare och försöker svara direkt om någon 

kommenterar organisationens inlägg på något av de sociala medierna. Likaså försöker de 

kommentera andras inlägg och försöker hela tiden hålla en levande diskussion på sina sidor på 

de sociala medierna. 

 

Utifrån den kvantitativa datainsamlingen kunde vi se att Djurens Rätt svarade en eller flera 

gånger på 48.7 % av inläggen på deras facebooksida under datainsamlingsperioden. Siffran 

för Cancerfonden under samma tidpunkt och period var 38.4 %. Då många av inläggen 

kommer från organisationerna själva, i Djurens Rätts fall alla inlägg, får man räkna med att 

stor del av denna siffra handlar om svar på andras kommentarer vilket bejakar diskussion och 

kommunikation. 

 

6.3 Viral spridning 

Resultatet från den kvantitativa datainsamlingen pekar på en ständig utveckling för både 

Cancerfondens och Djurens Rätts sidor på de sociala medierna. Båda organisationerna har 

ökat i siffror under nästan alla de punkter som data samlats. Som Silverman (2001, s. 105) 

säger, är det detta viral spridning handlar om då det är en metod där det är svårt att stoppa 

informationsspridningens framfart. 

 

Under den period som de kvantitativa datainsamlingarna skedde nämndes Cancerfonden av 

andra facebookmedlemmar 346 gånger medan Djurens Rätt nämndes av andra 

facebookmedlemmar 161 gånger. Under samma period publicerade Djurens Rätt 60 inlägg 

mer i sin facebooklogg än vad Cancerfonden gjorde. Vilka faktorer som gett utlopp för att 

Cancerfondens inlägg under denna period spridits av fler är oklart, men det är möjligt att 

Cancerfondens inlägg varit mer utöver det vanliga och haft fler intresseväckande faktorer än 

Djurens Rätt då detta, enligt Silverman (2001, s. 107), genererar ett begär hos mottagaren att 

sprida budskap vidare. Martina uppger att hon och Emelie arbetat mycket med uppmuntran 
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till vidarespridning och även lagt ut delbart material för att skapa så intressant innehåll som 

möjligt vilket kan vara en förklaring på denna spridning. 

 

Peter uppger med att han arbetat mycket med uppmuntran till vidarespridning av Djurens 

Rätts facebookinlägg, bland annat genom tävlingar som uppmuntrar människor till 

engagemang. Under perioden som den kvantitativa datainsamlingen utfördes ökade antal 

följare på Djurens Rätts facebooksida med 1471 personer medan Cancerfonden fick 427 nya 

följare på sin facebooksida. Istället för att sprida Djurens Rätts inlägg vidare i större grad på 

Facebook verkar Djurens Rätts mottagare på Facebook istället ”gilla” organisationens 

facebooksida vilket pekar på att även Peter verkar ha lyckats skapa intresseväckande inlägg 

som fått människor, om inte att dela dem vidare, till att följa organisationens uppdateringar på 

Facebook. Som Dellarocas (2003) ser på det, krävs ett större nätverk inblandat för att en 

effektiv delningsprocess av de budskap som sänds ut ska kunna ske och med detta i åtanke 

kanske ändå det faktum att Djurens Rätt får fler följare snarare än människor som nämner 

dem på Facebook är bättre i det långa loppet. Linde och Dahlqvist (2009, s. 127) tror 

dessutom att ett stort nätverk kan bidra till att människor snabbare kan bilda opinion och 

påverka andra till ett agerande, vilket till stor del är Djurens Rätts syfte som organisation. 

Under perioden 24/11-21/12 har Cancerfonden på sina 96 tweets fått 40 nya följare och detta 

innebär att de fått 2,4 nya prenumeranter per publicerat inlägg. Under samma period 

publicerade Djurens Rätt 337 tweets och fick 103 nya prenumeranter, vilket innebär att 

organisationen fått 3,6 nya prenumeranter per tweet.  Varför Djurens Rätt får drygt en ny 

prenumerant mer per inlägg än vad Cancerfonden får kan även det förklaras med Dellarocas 

teori om att ett större nätverk bör vara inblandat i delningsprocessen för att delning ska kunna 

ske effektivt (Dellarocas, 2003) då Djurens Rätt har 1451 fler personer som följer dem på 

Twitter än vad Cancerfonden har. 

 

6.4 Sammankoppling av sociala medier 

Ström (2010, s. 21) hävdar att sammankoppling av flera sociala medier kan bidra till en 

igenkännande faktor hos mottagarna om avsändarens inlägg och publiceringar på de sociala 

medierna följer ett sammanhängande mönster. Martina anser istället att de olika sociala 

medierna har så pass olika målgrupper att ett sammanhängande informationsflöde inte skulle 

ha något välmotiverat syfte. Peters tro på att en sammanlänkning mellan sidorna på de sociala 

medierna har påverkan på hur många som börjar prenumerera på deras uppdateringar verkar 

till viss del stämma om man ser till resultatet från den kvantitativa datainsamlingen. 
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Inom båda organisationerna har Google Analytics använts och visat på att de flesta besökare 

på organisationernas respektive hemsidor klickat sig vidare till hemsidan från Facebook. 

Cancerfonden hade under det sista tillfället av den kvantitativa datainsamlingen (21/12 2011) 

66 348 videovisningar på sin YouTube-kanal som de endast länkat till från sin hemsida. De 

besökare på Facebook som valt att inte klicka sig vidare till cancerfondens hemsida har då 

inte fått ta del av denna länk. Att Djurens Rätts YouTube-kanal länkas till ifrån organisationen 

hemsida, blogg och Facebook kanske är en förklaring på deras 93 492 videovisningar (21/12 

2011) trots att de endast lagt upp 5 fler videor än Cancerfonden. Som tidigare tagits upp i 

teoridelen skrev Weiser (1991) att ett datoranvändande ska kunna ske utan en direkt reflektion 

över själva användandet, något som blir möjligt om tydliga länkar till de olika sociala 

medierna som organisationerna använder finns att tillgå. Att tekniken bör vara anpassad till 

individen (Weiser, 1991) är något som stämmer överens med de sociala mediernas 

användarcentrerade funktioner där varje socialt nätverk anpassas efter varje enskild användare 

utan att användaren själv behöver anstränga sig avsevärt för att det ska vara genomförbart. 

 

6.5 Användarna 

Peter från Djurens Rätt uppger att de som organisation främst riktat sig till ungdomar och att 

uppger att det är delvis därför de medverkar i de olika sociala medierna. Enligt Findahls 

undersökning är det främst personer i åldrarna 16-25 som använder sig av sociala medier 

(Findahl, 2011), vilket pekar på att Djurens Rätt har rätt i sitt uttalande om att de kommer med 

i människors vardag och på så sätt möter sin målgrupp via sitt deltagande i de sociala 

medierna. 

 

Representanterna från Cancerfonden använder många beskrivande ord i vad de vill förmedla 

med sina sociala medier och ord som fikarum, mötesplats, vi-känsla och adventsmys används 

för att beskriva den stämning de vill uppnå. Dessa ord kan tolkas som att Cancerfonden ser 

sina sociala medier som något socialt då orden handlar om olika slags gemenskaper. Enligt 

Bishop (2007) är det inom deltagargruppen de mest erfarna som de sociala behoven och 

behovet av självkänsla möts och detta är något som stämmer in på Cancerfondens inriktning. 
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Bishop (2007) menar att människor inom samma sociala nätverk ofta har liknande värderingar 

som får människorna att delta och detta kan vara en förklaring till att båda organisationerna 

har ökat i antal medlemmar under den period den kvantitativa datainsamlingen ägt rum då 

Facebook alltid visar uppdateringar kring när någon i ens egna nätverk valt att följa nya 

facebooksidor. 

 

6.6 Inriktningar på olika sociala medier 

Både Peter och Martina anser att de olika sociala medierna riktar sig till olika målgrupper och 

publicerar därför olikartad information på sina kanaler. Twitter beskrivs som en sida där 

organisationerna kan nå ut till branschfolk, media och myndigheter. Vad det är som gör 

Twitter till en sida där inte lika många privatpersoner är medlemmar kan möjligtvis bero på 

begränsningen med 140 tecken per inlägg. Denna begränsning gör att man måste vara mer 

rakt på sak som Martina nämner att Cancerfonden är på Twitter. På Facebook publiceras 

inlägg som ofta inte är avsevärt mycket längre än på Twitter, men skillnaden är att det är 

möjligt att publicera längre inlägg på Facebook, samt att Facebook också erbjuder andra 

tjänster som exempelvis fotopublicering och skapandet av offentliga profiler med fördjupad 

information om varje medlem. Dessa utökade funktioner kan vara en bidragande faktor till att 

fler privatpersoner uppskattar Facebook mer än Twitter. Båda organisationerna säger att 

Facebook är det sociala medie som fått störst genomslag. 

 

6.7 Återkoppling 

Både Martina, Emelie och Peter följer regelbundet upp kommentarer och annan slags 

återkoppling på deras olika sociala medier, något som Carlsson (2009, s. 112-114) anser är 

viktigt för att kunna förhindra fortsatt spridning av negativa ord på de sociala medierna. Peter 

tror inte att folk alltid vågar kommentera om de inte får möjlighet att fråga utan att synas och 

med detta i åtanke kan Cancerfondens avsaknad av möjlighet till att kommentera anonymt på 

deras blogg vara negativt då återkoppling enligt Ström (2010, s. 38) tillför trovärdighet och 

personifiering av avsändaren, i detta fall Cancerfonden. Samtidigt kan negativa kommentarer, 

enligt Silverman (2001, s. 119) i större utsträckning bli destruktivt för en organisation, vilket 

kan förhindras med Cancerfondens kommentarfält kopplat till Facebook. Detta då de snabbare 

kan se och åtgärda negativ återkoppling på detta vis utan att behöva lägga ner resurser på 

förhandsgranskning av kommentarer. En fördel med att använda förhandsgranskning av 

kommentarer i en blogg är att det kan motverka att negativa kommentarer får chans att synas 

offentligt, vilket kan skydda en organisation från irrelevanta kommentarer som påverkar den 
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stämning som organisationen vill förmedla med bloggen. Martina tror som Silverman (2001, 

s. 119) att en viss typ av kommentarer kan skada organisationen om de blir liggandes ute 

offentligt under en längre period, något som kan hända när en bloggs kommentarfunktion är 

öppen för alla med ett medlemskap på Facebook. 
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7. Diskussion och slutsats 

Vårt syfte med den här uppsatsen var att ta reda på hur interaktionstekniker inom sociala 

medier kan användas av organisationer för att skapa relationer med individer samt att få en 

inblick i hur detta relationsskapande kan bidra till frivillig spridning av information. Utifrån 

vår kvalitativa och kvantitativa datainsamling har vi tydligt kunnat se hur sociala medier blivit 

något som är viktigt att delta och synas i. Att deltagandet erbjuder relationsskapande som 

ligger till grund för viral marknadskommunikation är något som varit ett återkommande 

påstående både i vår insamlade teori och i våra egna undersökningar. Utifrån detta har vi 

dragit slutsatsen att relationsskapandet är en av orsakerna till att sociala medier blivit en stor 

del av internetanvändandet. Att en organisation skapar relationer med sina mottagare bidrar 

antagligen till att mottagaren känner sig sedd och även att denna har en chans att påverka och 

medverka. Dagens sociala medier och de interaktiva funktioner som de erbjuder tror vi därför 

tillför mycket när det handlar om hur användaren bidrar till en viral spridning. En av våra 

frågeställningar handlade om hur de två undersökta organisationerna positionerar sig med 

hjälp av sociala medier. Detta har vi fått många exempel på i den data vi samlat in i de 

kvalitativa intervjuerna. Genom att delta i många olika sociala medier skapar organisationerna 

en synlighet offentligt som inte skulle varit möjlig med de tidigare traditionella 

marknadsföringsmetoderna. Att positionera sig via sociala medier verkar vara väsentligt då så 

pass många människor är medlemmar i de olika sociala nätverken och på så sätt kan ta del av 

de utsända budskapen från de olika sociala medierna snabbt. 

 

Om en strategi för medverkan i sociala medier är viktig eller ej är en fråga som är relevant då 

de sociala medierna så pass välanvända. Med tanke på Djurens Rätts framgång i de sociala 

medierna som tidigare getts exempel på, verkar en välutvecklad strategi vara viktigt för 

välfungerande värvning av prenumeranter på uppdateringar. Då vi fått flera resultat som pekat 

på att de olika sociala medierna har olika slags målgrupper är en strategi nödvändig för att rätt 

slags målgrupp ska kunna fångas upp i varje enskilt socialt medie. Då traditionell reklam till 

viss del verkar ignoreras av många kan sociala medier vara användbart då man syns där 

individer bygger nätverk och genom att bli en del av nätverket blir man en del av individen på 

ett annat sätt än vid traditionella reklambudskap som bygger på envägskommunikation. 

 

Huruvida det är nödvändigt för en organisation att vara medlem i något eller flera sociala 

medier är en avvägningsfråga. För Djurens Rätt, med relativt liten budget för marknadsföring, 
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skulle vi säga att det är nödvändigt att delta på de olika sociala medierna. Med en ung 

målgrupp når de sina intressenter där de finns. Cancerfonden har inte funnits lika länge i de 

olika sociala medierna, men har ändå lyckats samla in pengar till sin organisation via tidigare 

kampanjer i sociala medier. Trots organisationens framgång tror vi att även Cancerfonden når 

ut till fler genom att använda sig av både traditionell marknadsföring och profilering i de 

sociala medierna. Detta då vi tror att organisationen har en mer blandad målgrupp med många 

äldre personer som inte använder sig av sociala medier i lika stor utsträckning som den yngre 

generationen. Kanske är en kombination av de traditionella metoderna och marknadsföring i 

sociala medier nödvändigt ytterligare en period, innan verkligen alla människor deltar i de 

sociala medierna som finns att tillgå. Enligt Findahl (2011) är 62 % av Sveriges befolkning 

med i ett socialt nätverk och de 38 % som inte ännu är medlemmar bör kanske ändå 

fortsättningsvis kontaktas via traditionell reklam innan de gått med i något av de sociala 

medierna. 

 

Sociala medier verkar vara en mycket bra lösning när det gäller att nå ut till så många 

individer som möjligt och genom att finnas där internetanvändarna finns skapas relationer 

som leder till gratis marknadsföring för organisationer som saknar stora resurser. Vi tror att 

det i framtiden kommer vara väsentligt för både privatpersoner, företag och organisationer att 

synas i sociala medier. Att synas är viktigt för att människor ska veta vem du är och detta är 

något som sociala medier kan hjälpa till med. 

 

7.1 Vidare forskning 

Utvecklingen av sociala medier går ständigt framåt och med tanke på detta kommer de 

sannolikt se annorlunda ut i framtiden med nya funktioner och interaktiva möjligheter. 

Dagens marknadsförings-lösningar i de olika sociala medierna behöver inte alls vara de 

samma längre fram i tiden och den forskning som utförts i denna uppsats behöver därför inte 

vara aktuell någon längre period sett till hur de olika sociala medierna används. En intressant 

vinkel vore att göra om samma undersökning som utförts i denna uppsats om några år igen för 

att se om samma syn på marknadsföring i sociala medier finns då. Kanske nya funktioner 

kommer att göra det lättare eller svårare för marknadsföring i sociala medier i framtiden och 

det faktum att det i dagsläget innebär gratis synlighet att vara med i sociala medier idag 

kanske inte är en sanning längre fram i tiden. 
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Det resultat som framtagits i denna uppsats är inte generellt för alla organisationer utan visar 

på hur just Cancerfonden och Djurens Rätt använder sig av sociala medier. Denna 

undersökning skulle kunna praktiseras på fler organisationer för att få fram fler aspekter och 

tankar kring synlighet i sociala medier. En annan intressant vinkel vore att genomföra samma 

undersökning med företag med syfte till merförsäljning via sociala medier. Detta för att kunna 

se om de har samma prioriteringar i de sociala medierna och innehar liknande 

marknadsföringsstrategier som organisationer utan säljfokus. 
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9. Bilagor 

 

9.1 Intervjumallar för kvalitativ datainsamling 

 

Intervju med Martina och Emelie på Cancerfonden, 2011-12-15 

 

Tema 1. Sociala medier i arbetslivet 

Bakgrund kring organisationen och intervjupersonen 

– Kan du berätta kort om Cancerfonden? 

– Hur länge har du varit webbredaktör hos Cancerfonden? 

– Vad har du arbetat med innan du började hos Cancerfonden? 

Sociala medier inom organisationen 

– Är du aktiv på något socialt medie för cancerfonden i nuläget, eller sker allt detta 

först när du tar över ansvaret för sociala medier i januari? 

– Vem har ansvaret för de sociala medierna just nu? 

– Ungefär hur många timmar per vecka lägger Cancerfonden ner på sociala medier? 

– Hur många personer arbetar med uppdatering av de sociala medierna? 

 

Tema 2. Införandet av sociala medier i organisationen 

Början av Web 2.0 

– När började ni använda er av sociala medier? Hur kom ni igång med detta? 

– Hur länge har ni funnits i de olika sociala medierna? T ex. Facebook, Twitter. 

– Varför valde ni just de kanalerna? 

          – Sociala medier vs traditionell marknadsföring? Ser du någon stor skillnad? 

 

Tema 3. Sociala medier i realtid 

Synlighet i sociala medier 

– Hur viktigt är det för er som organisation att synas i sociala medier? 

– Hur ser ni på att sprida budskap via Internet? 

– Vilket är det huvudsakliga syftet med er representation på sociala medier? 

– Hur mäter ni effekten av synlighet i de sociala medierna? 

– Är det viktigt att vara interaktiv? 

– Vad har ni för mål just nu inom er marknadsföring? 
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Strategi för synlighet i Sociala medier  

– Varför saknas det en strategi för marknadsföring inom sociala medier idag? 

– Hur använder ni er av sociala medier idag? 

– Vilken sida uppdateras mest, och varför? 

Korsmarknadsföring 

- Följer ni en röd tråd i era olika sidor, exempelvis i kampanjer? 

– På vilket sätt kopplar ni samman de olika sociala medierna ni syns i? 

Möjligheter och svårigheter 

– Vad ser ni för möjligheter med sociala medier som marknadsföringskanal? 

– Vad ser ni för svårigheter med sociala medier som marknadsföringskanal? 

 

Tema 4. Kommunikation 

Värvning av nya intressenter 

– Hur värvar ni nya följare till era sidor på sociala medier? 

– Hur arbetar ni för att nå en så bred målgrupp som möjligt? 

– Hur engagerar ni era användare till vidarespridning av information som ni 

publicerar online? 

Kommunikation 

– Hur kommunicerar ni med användare/följare på era olika sidor? 

– Till vilken grad kommunicerar ni med användarna/följarna? 

 

Tema 5. Resultat och återkoppling 

Framgång och motgång 

– Har möjligheten till gratis synlighet online gett effekt på er som organisation? 

– Har ni växt som organisation efter ni börjat använda sociala medier? 

– Vad har ni sett för resultat sedan ni började använda er av sociala medier? 

– Vilket medie genererar mest framgång/spridning? 

– Finns det något ni gjort i sociala medier som nått extra hög effekt/spridning? 

– Vilka bakslag har ni råkat ut för? 

Återkopplingsmöjligheter 

– Har ni drabbats negativt av kommentarer? Om ja, vilka konsekvenser fick   

detta? 

– På er blogg kan man inte kommentera anonymt utan bara via sin facebooksida,     

 varför? 
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– Hur mycket uppsikt har över de privata bloggar som finns hos er? Har det någon 

gång uppstått problem med dessa?         

 

Tema 6. Framtiden 

Utveckling och mål 

– Vad har ni för framtida mål med er medverkan på sociala medier? 

– Tror ni att sociala medier i framtiden kommer att vara den 

huvudsakliga marknadsföringskanalen? 

– Ser du någon trend gällandes sociala medier som du tror kommer att växa? 

– Har du någon idé om hur cancerfonden skulle kunna utvecklas i de olika sociala 

medierna? 

– Vad hoppas du att se för effekter av en framtida marknadsstrategi inom sociala 

medier? 

 

Intervju med Peter på Djurens Rätt, 2011-12-06 

 

Tema 1. Sociala medier i arbetslivet 

Bakgrund kring organisationen och intervjupersonen 

– Kan du berätta kort om Djurens Rätt? 

– Hur länge har du varit webbansvarig hos Djurens Rätt? 

– Vad har du arbetat med innan du började hos Djurens Rätt? 

– Vilka ansvarsområden har du hos Djurens Rätt? 

Sociala medier inom organisationen 

– På vilka sätt är du aktiv på de olika sociala medierna för Djurens Rätt? 

– Hur många timmar per vecka lägger ni ner på sociala medier? 

– Hur mycket tid lägger ni ner på era sidor i sociala medier? 

– Hur många personer arbetar med detta? 

– På er blogg står det att du ansvarar för allt innehåll men att detta kan skilja sig från 

organisationens värderingar. Hur yttrar detta sig och gäller det för alla sociala medier 

ni är med på? 
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Tema 2. Införandet av sociala medier i organisationen 

Början av Web 2.0 

– Hur såg Djurens Rätts marknadsföring/representation ut online när du började år 

2001? 

– När började ni använda er av sociala medier? Hur kom ni igång med detta? 

– Hur länge har ni funnits i de olika sociala medierna? T ex. Facebook, Twitter. 

– Varför valde ni just de kanalerna? 

– Vilken sida uppdateras mest, och varför? 

– Sociala medier vs traditionell marknadsföring? Ser du någon stor skillnad? 

 

Tema 3. Sociala medier i realtid 

Synlighet i sociala medier 

– Hur viktigt är det för er som organisation att synas i sociala medier? 

– Hur ser ni på att sprida budskap via Internet? 

– Vilket är det huvudsakliga syftet med er representation på sociala medier? 

– Hur mäter ni effekten av synlighet i de sociala medierna? 

– Är det viktigt att vara interaktiv? 

– Vad har ni för mål just nu inom er marknadsföring via Sociala medier? 

Strategi för synlighet i Sociala medier 

– Vad har ni för nuvarande strategier?? 

– Hur använder ni er av sociala medier idag? 

– Vilken sida uppdateras mest, och varför? 

Korsmarknadsföring 

- Följer ni en röd tråd i era olika sidor, exempelvis i kampanjer? 

– På vilket sätt kopplar ni samman de olika sociala medierna ni syns i? 

Möjligheter och svårigheter 

– Vad ser ni för möjligheter med sociala medier som marknadsföringskanal? 

– Vad ser ni för svårigheter med sociala medier som marknadsföringskanal? 
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Tema 4. Kommunikation 

Värvning av nya intressenter 

– Hur värvar ni nya följare till era sidor på sociala medier? 

– Hur arbetar ni för att nå en så bred målgrupp som möjligt? 

– Hur engagerar ni era användare till vidarespridning av information som ni 

publicerar online? 

 

Kommunikation 

– Hur kommunicerar ni med användare/följare på era olika sidor? 

– Till vilken grad kommunicerar ni med användarna/följarna? 

Tema 5. Resultat och återkoppling 

Framgång och motgång 

– Har möjligheten till gratis synlighet online gett effekt på er som organisation? 

– Har ni växt som organisation efter ni börjat använda sociala medier? 

– Vad har ni sett för resultat sedan ni började använda er av sociala medier? 

– Vilket socialt medie genererar mest framgång/spridning? 

– Finns det något ni gjort i sociala medier som nått extra hög effekt/spridning? 

– Vilka bakslag har ni råkat ut för? 

Återkopplingsmöjligheter 

– Har ni drabbats negativt av kommentarer etc.? I så fall, vilka konsekvenser fick 

 detta? 

– På er blogg kan man kommentera anonymt, en funktion som många sidor tagit 

bort. Hur tänker ni gällande detta? 

 

Tema 6. Framtiden 

Utveckling och mål 

– Vad har ni för framtida mål med er medverkan på sociala medier? 

– Tror ni att sociala medier i framtiden kommer att vara den 

huvudsakliga marknadsföringskanalen? 

– Ser du någon trend gällandes sociala medier som du tror kommer att växa? 

– Vad hoppas du att se för effekter av en framtida marknadsstrategi inom sociala 

medier? 

 


