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Abstract:  The purpose of this masters thesis is to investigate the engagement 

conveyed through the sharing of personal stories via social media. 
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storytelling in hashtags on Instagram initiated by non-profit 
organizations. Through the eyes of two people from the voluntary 
sector it also examines the driving forces they experience behind 
the posts in their hashtags and how trust and identity building can 
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  The study shows that the posts investigated occurs in different 
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personal stories, the voluntary sector can strengthen the internal 
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1. Sammanfattning 
 
Forskare inom strategisk kommunikation ser stora fördelar med att medarbetare spelar en 
aktiv roll i organisationens verksamhet och de förespråkar därför en horisontell 
organisationsstruktur snarare än en vertikal (Heide & Simonsson 2011, s.206-208). 
Storytelling har blivit ett sätt att lyssna in deltagare egna berättelser och få tillgång till den 
kunskap som finns inom organisationen (Heijbe 2009). I takt med de sociala mediernas intåg 
ser vi nya möjligheter för individer att ta del av och dela kunskap. Här erbjuds 
kommunikationsformer där mottagaren är aktiv och själv kan skapa eller påverka information 
som sänds till dem (Heide, Johansson & Simonsson 2012, s.223). Forskning visar att de sociala 
medierna genom deltagares eget engagemang också kan utnyttja personliga nätverk och på så 
vis skapa större tillit för det förmedlade budskapet (Rubin & Rose 2013, s.20). Dock har 
ideella verksamheter inte i någon större utsträckning använt dessa kanaler strategiskt för att 
sprida sina budskap (Heide, Johansson & Simonsson 2012, s.223). Forskare och debattörer har 
uppmärksammat att det finns skillnader i hur deltagare är aktiva på sociala medier (Li 2010, 
s.59-61; Stakston 2011, s. 46-51). Oro har också lyfts för vad som kommit att kallas 
clicktivism, ett mer passivt deltagande, och att det kan ha en negativ inverkan på det aktiva 
deltagandet (Lawson 2014; UNICEF). 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur delandet av personliga berättelser via det sociala 
mediet Instagram kan påverka engagemang och delaktighet för sakfrågor inom ideella 
verksamheter bland ideellt aktiva och sympatisörer. För att nå detta syfte undersöks 
deltagandet i 24 olika inlägg under åtta hashtags på Instagram som initierats av ideella 
verksamheter. Genom intervjuer med två personer från ideella verksamheter, en från 
föreningen Tilia och en från initiativet Invitationsdepartementet, undersöks på vilka sätt 
deltagares personliga berättande via Instagram kan bidra till att skapa engagemang för ideella 
verksamheter. 
 
Studien visar att det finns olika grader av engagemang i de undersökta inläggen i det sociala 
mediet Instagram. I en delning av inlägg med clicktivism-karaktär visar studien att 
deltagandet innehåller en mindre grad av berättande element. Det framgår även av studien att 
denna typ av inlägg genererar ett mer passivt deltagande både från avsändaren och 
mottagarna. Ideella verksamheter är därför förtjänta av att undvika inlägg som är av en 
clicktivism-karaktär och skapa kampanjer som uppmanar till delandet av personliga 
berättelser. Undersökningen visar också att genom att uppmuntra sina sympatisörer och ideellt 
aktiva att dela personliga berättelser kan ideella verksamheter stärka verksamhetens 
trovärdighet. Personliga nätverk karaktäriseras ofta av en stark tillit och kan i och med detta 
utnyttjas för att skapa förtroende för ideella verksamheters budskap och verksamheter. 
Utmaningen för ideella verksamheter är dock att leda deltagare på ett sätt så att deras 
engagemang och nätverk tas till vara och att deltagarna tillåts vara med och forma och 
definiera verksamheten. För att den ideella verksamheten ska vara trovärdig behöver 
deltagarnas definition av verksamheten också vara i samklang med den ideella verksamhetens 
egen identitet och varumärke.  
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2. Inledning 
 

2.1 Bakgrund 
 
En stor del av ideell verksamhet bedrivs av privatpersoner som engagerar sig och ger av sin 
tid och kraft på sin fritid. Även om svenska folket ligger i framkant vad gäller föreningsarbete 
visar tidigare forskning på en professionalisering inom sektorn vilket gör att ideellt aktiva får 
mindre inflytande över ideella verksamheter. Det har beskrivits som en rörelse ”från valt till 
betalt” eller ”från röst till service” när ideella verksamheter anställer allt fler, skapar mer 
kontroll över verksamheten och inspireras allt mer av näringslivet (Linderyd 2008, s.15-16). 
Trots att ideell sektor under 2000-talet på detta sätt fått högre omsättning och kunnat anställa 
mer personal har sektorn blivit mindre med sviktande medlemssiffror och färre antal 
medlemmar (Olsson 2011, s.23). Granqvist (2013) menar dock att vi inte bör tolka sjunkande 
medlemsantal som ett tecken på ett sviktande engagemang för ideella verksamheter överlag. 
Istället menar han att det minskande medlemsantalet bör ses som att människor i större 
utsträckning än tidigare engagerar sig på det sätt som passar dem bäst. I linje med detta kan 
engagemang innebära allt ifrån att riskera sitt liv för en sakfråga till att klicka "gilla" för att 
visa sympatier för ett inlägg i sociala medier (Granqvist 2013, s.12).  
 
Varför har då medlemsantalet hos ideella verksamheter minskat? Möjligen handlar det inte 
bara om vilka budskap som kommuniceras utan också om hur dessa kommuniceras, hur 
delaktig den enskilda individen tillåts vara i att definiera verksamheten och hur detta bidrar 
till att skapa förtroende för organisationer. 
 
Ett ökande antal organisationer inom den privata sektorn väljer att låta medarbetare dela sina 
berättelser om verksamheten med hjälp av storytelling. Detta kan ses som ett sätt att ”befolka 
ett varumärke” och visa att det finns ”människor bakom loggan”, vilket förmodas ge kött och 
blod åt organisationer. Ideella verksamheter är fulla av berättelser om varför de bedriver den 
verksamhet som de gör och hur detta tar sig uttryck. Traditionellt sett har ideella 
verksamheter också använt sig mycket av skildringar i form av narrativ, berättelser, för att 
föra fram sina budskap och skapa engagemang för sina frågor (Heijbe 2009). Generellt sett 
bygger den narrativa traditionen dock på en föreställning om en berättarprocess där det finns 
en sändare, en berättelse och en mottagare och ideella verksamheter är här inget undantag 
(Rehnberg 2014, s. 36-39). Storytelling från ideellt aktiva har därför inte varit så utbrett. 
 
Digitala kanaler gör det möjligt för ideella verksamheter att nå ut till fler personer på ett 
effektivare sätt än tidigare och de skapar också nya möjligheter att utveckla tidigare 
kommunikationsmetoder, bland annat historieberättande (Monsen 2012, s.12-13). Nya 
digitala kanaler kan användas på två sätt. Antingen som en förlängning av det redan befintliga 
kommunikationsarbetet, för att nå fler personer på ett mer effektivt sätt men med ungefär 
samma metod som tidigare fast genom nya kanaler. Detta förändrar dock inte arbetsmetoden i 
grunden. Den andra metoden är att använda de nya metoderna utifrån helt nya förutsättningar, 
webbkommunikation 2.0 och User Generated Contet (UGC) är metoder som skiljer sig från 
de traditionella då nya metoder utvecklats som hanterar de möjligheter och utmaningar som 
webbaserad kommunikation innebär (Kaplan & Haenlein 2010, s.61). Med utgångspunkt i 
dessa nya metoder kan storytelling i kombination med UGC och webbkommunikation 2.0 ta 
sig nya uttryck. Narrativet kan exempelvis samproduceras eller samlas i elektroniska 
berättarnätverk där flera berättelser skapar en helhet. De sociala medierna gör det möjligt för 
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sympatisörer och deltagare att inte bara vara mottagare av den enskilda organisationens 
berättelser om verksamheten och dess budskap, utan istället vara aktiva och medskapare av 
dessa. Detta ställer dock större krav på organisationer att hitta fungerande metoder för 
flervägskommunikation och slå sig fria från traditionella berättarmetoder (Monsen 2012, s.12-
13).  

2.2 Problemformulering 
 
2012 fick kommunikationsbyrån Pool i uppdrag av det ideella nätverket Soppkök Stockholm 
att sprida deras budskap om hemlösas utsatthet. Detta resulterade i kampanjen #matfördagen 
där Soppkök Stockholm skrev en kort text om hemlösas situation i Sverige under jultider på 
en papptallrik och publicerade den på sin hemsida och i sociala medier. Soppkök Stockholm 
uppmanade också sina sympatisörer att dela denna bild bland annat i det sociala mediet 
Instagram. Detta för att synliggöra hemlösas utsatta situation genom att använda olika 
hashtags (Rågsjö Thorell 2013).  
 
2014 startades det ideella initiativet Invitationsdepartementet som ett sätt att skapa 
möjligheter för nyanlända flyktingar och invandrare att träna sin svenska genom att delta vid 
arrangerade middag med etablerade svenskar. Detta gjordes genom att koordinera dessa 
personer att ses och bjuda varandra på middag. Verksamheten startade som en grupp på 
Facebook av Ebba Åkerman som själv arbetade som SFI-lärare. Initiativet har på kort tid 
utvecklats till ett etablerat nätverk med lokala ambassadörer runt om i landet. En del av 
upplägget med Invitationsdepartementet är att deltagarna uppmanas att själva lägga upp bilder 
från middagarna under hashtagen #invitationsdepartementet på Instagram, som ett sätt att dela 
sin berättelse om sin middag (Sveriges radio 2014, Invitationsdepartementet).  
 
Dessa två kampanjer är exempel på ideella verksamheter som försöker sprida sina budskap 
och skapa engagemang för sina verksamheter via Instagram. De kan verka snarlika men 
grunden till denna studie är om exempelvis dessa olika fall uppmanar till samma form av 
deltagande eller om de på olika sätt bidrar till att skapa mer aktiva eller passiva deltagare? 
 
Även om de sociala medierna innebär stora möjligheter visar forskning också att fenomen 
som clicktivism erbjuder nya och mer passiva sätt för individer att visa sitt engagemang för 
olika sakfrågor. Det vill säga att uttrycket att engagera sig har kommit att handla om ett 
”klick” eller ett ”gilla” i sociala medier. Här befaras clicktivismen, som ett exempel på passivt 
deltagande, ske på bekostnad av det engagemang som innebär ett mer aktivt deltagande 
(Lawson 2014).  
 
2013 genomförde exempelvis den ideella verksamheten Unicef en kampanj som gick ut på att 
sympatisörer genom att klicka ”gilla” i sociala medier inte bidrar till den faktiska 
verksamheten: ”Vaccin går inte heller att köpa för ”likes”, bidra med pengar till Unicef så är 
du med och räddar barns liv” (UNICEF) 
 
Höglund (2013) menar dock i en krönika i nättidningen Ajour att detta är en förenklad och 
missvisande bild av användandet av sociala medier. Han menar att det i detta sammanhang 
också är viktigt att se till forskning som visar att engagemanget ofta förhöjs efter att personer 
börjat gilla ett ”cause” på exempelvis Facebook. Att klicka ”gilla” kan i längden således 
generera en högre grad av engagemang (Höglund 2013). Hur organisationer använder sociala 
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medier för att möta sympatisörer med olika grad av engagemang blir här centralt, samt hur 
sociala medier används för att generera olika grader av deltagande.  
 
I exemplen #matfördagen och #invitationsdepartementet presenteras en bild med tillhörande 
text, vilket kan förmedlas på olika sätt och generera olika typer av engagemang. Frågan är 
dock hur olika berättarstilar kan påverka deltagarna att själva vara aktiva och bidra till en 
ideell verksamhet och om detta påverkar deltagares och sympatisörers förtroende för arbetet 
som bedrivs. Ideella verksamheter bygger trots allt på att deltagare identifierar sig med 
organisationen och känner att de genom denna gemenskap kan påverka större sammanhang. 
Vad krävs då för att förstärka denna känsla av delaktighet?  
 

2.3 Syfte  
 
I denna undersökning vill jag utforska: 
 

Hur delandet av personliga berättelser via det sociala mediet Instagram kan påverka 
engagemang och delaktighet för sakfrågor inom ideella verksamheter bland ideellt aktiva och 

sympatisörer. 
 

2.4 Frågeställningar 
 

• Vilka grader av berättande finns i de undersökta inläggen som deltagarna delat och hur 
påverkar detta engagemanget hos mottagaren?  

 
• På vilka sätt kan deltagares personliga berättande via Instagram bidra till att skapa 

engagemang för ideella verksamheter? 
 

2.5 Avgränsningar 
 
Endast kanal Instagram har undersökts i studien. Avgränsningen har gjorts för att skapa tydlig 
jämförbarhet och för att det är relevant för studien att hitta berättarkanaler som erbjuder ett 
deltagande som är lättillgängligt, enkelt, tids- och resurseffektivt. Instagram är också en kanal 
som möjliggör just ett lättillgängligt, enkelt och tidseffektivt berättande genom att kombinera 
bild och text. Det är också av betydelse för studien att undersöka en kanal som tillåter 
deltagarna att själva påverka informationsflödet i kanalen och där möjligheten till anonymitet 
är så stor som möjligt. Instagram förenar dessa funktioner på ett sätt som inte finns i samma 
utsträckning hos annan social media som exempelvis Facebook. 
 
Denna studie kommer inte att undersöka varför sympatisörer väljer att dela sina berättelser, 
detta då syftet är att studera hur delandet i sig bidrar till delaktighet. Här finns alltså inga 
ambitioner att studera varför kanalen inte används.  
 
I denna studie finns heller inga ambitioner att undersöka hur sympatisörer och deltagare själva 
upplever sin aktivitet eller passivitet. 
 
Fokus i studien ligger inte på att studera hur engagemang utvecklas över tid. Orsaker till detta 
är därför inte något som kommer att behandlas i denna studie.  
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Här kommer heller inte att behandlas de helt passiva sympatisörernas/betraktarnas 
engagemang i någon större utsträckning då de inte är centrala för studiens syfte och 
frågeställningar. 
 
Denna studie har inte tillgång till material på låsta Instagramkonton. De inlägg som studerats 
tillhör därför enbart konton som är öppna och offentliga.  

2.6 Disposition 
 
Kapitel 1 - Sammanfattning 
Studien summeras i en kortare sammanfattning.  
 
Kapitel 2 - Inledning  
I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund och en problembeskrivning. Sedan följer en 
redogörelse för syftet med studien samt frågeställningarna som den kommer att besvara. Efter 
det förklaras och motiveras de avgränsningar som gjorts för denna uppsats, en redogörelse för 
dispositionen av undersökningen görs här och slutligen förklaras ett antal begrepp som är 
centrala för studien.  
 
Kapitel 3 - Tidigare forskning och teori 
Studien kommer sedan belysa tidigare forskning som har relevans för studiens syfte och 
frågeställningar. Här presenteras forskning inom områdena ideella verksamheter, socialt 
kapital, strategisk kommunikation och engagemang, sociala medier, storytelling, narrativ och 
berättelser. Dessa teorier knyts sedan samman i ett teoretiskt ramverk som senare används för 
att analysera den empiri som ska undersökas. Här förs även en diskussion kring det teoretiska 
ramverket. 
 
Kapitel 4 - Metod 
Undersökningen fortsätter sedan med att redogöra för val av metod som tillämpats: dels en 
netnografisk observation och dels två semistrukturerade intervjuer. Metodval motiveras samt 
vilka etiska överväganden som gjorts i samband med datainsamling för studien.  
 
Kapitel 5 - Empiriska resultat och analys 
Studien går sedan vidare och beskriver det som datainsamlingen genererat. Dels genom den 
netnografiska observationen, dels genom de semistrukturerade intervjuerna, empirin analys 
även med hjälp av det teoretiska ramverket som presenterats i kapitel 3.  
 
Kapitel 6 - Diskussion och Slutsatser 
Slutligen förs en diskussion utifrån föregående kapitel, som kopplar tillbaka till studiens 
frågeställningar. Slutsatser som kan dras av resultatet redogörs för och några avlutande 
reflektioner presenteras i ett slutord. 
 
Kapitel 7 - Förslag till fortsatt forskning 
I de flesta studier upptäcks under resans gång ofta stickspår och nya undersökningsområden. 
Här beskrivs därför i korthet vilka områden som skulle vara intressanta att studera vidare i 
framtida forskning.  
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Kapitel 8 - Källförteckning 
Studien avslutas med en källförteckning där källor som refererats till i studien listas.   
 
Bilagor 
För att erbjuda fördjupning finns även två bilagor. I bilaga 1 finner läsaren de intervjufrågor 
som riktats till intervjupersonerna under de två semistrukturerade intervjuerna. I bilaga 2 ges 
en detaljerad översikt över de 24 Instagram-inläggen som studerats och deras innehåll. 
 

2.7 Begreppsdefinition 

2.7.1 Ideella verksamheter 
 
I denna studie kommer begreppet ideell verksamhet att användas. En ideell verksamhet kan 
definieras som en verksamhet som utgörs av en kollektiv sammanslutning av människor som 
sker på frivillig basis och som primärt inte drivs av vinstintressen, där ägandeskapet kan vara 
både löst och otydligt (Frumkin 2002, s. 18). Ideell sektor väljer jag att därför att definiera 
som en sektor som inte är vinstdrivande och som delvis eller helt drivs av ett ideellt arbete 
och engagemang.  
 
Den ideella sektorn utgör området mellan den statliga och den privata sektorn (Frumkin 2002, 
s. 18). Jag väljer här att inte definiera de som bedriver ideella aktiviteter som ideella 
organisationer. Detta görs för att inte definitionen ska bli för snäv då aktörer inom den ideella 
sektorn omfattar en stor variation av verksamheter. Istället används begreppet ideella 
verksamheter.  

2.7.2 Deltagare och sympatisörer 
 
I denna undersökning studeras olika aktörers aktiva och passiva deltagare. De mer aktiva 
personerna definieras i undersökningen som deltagare medan de mer passiva deltagarna 
betraktas som sympatisörer. Sympatisörer ses som intressenter som oftare tillhör den externa 
kontexten medan deltagare betraktas som intressenter som oftare tillhör den interna kontexten. 
Här finns dock inga tydliga eller statiska gränsdragningar för om deltagare och sympatisörer 
tillhör den ena eller andra kontexten. Inom dessa två grupper finns det intressenter som tillhör 
både den interna och externa kontexten. En mer djupgående definition av deltagare och 
sympatisörer finns att finna i samband med figur 3 under rubrik 3.6 Teoretiskt ramverk.  

2.7.3 Storytelling, narrativ och berättelser 
 
När en organisation använder historieberättande, så kallade narrativ, för att definiera sin egen 
verksamhet så kallas det ofta för storytelling. Narrativet definieras som den kollektiva 
identiteten som organisationen här förmedlar. Storytelling kan också innebära att ta tillvara på 
de personliga berättelser som finns i organisationer (Boje 2008, s.1-2, 4).  
 

3. Tidigare forskning och teori 
 
Inom området som här ska undersökas finns flera olika forskningsområden som är relevanta 
vid en teoretisering. Jag kommer i detta kapitel att beskriva den tidigare forskningen som 
utgör byggstenarna i det teoretiska ramverket som ska användas i studien. Den tidigare 



 
 
 
 

7 

forskning som kommer användas finns inom följande områden: Ideella verksamheter, socialt 
kapital och engagemang, strategisk kommunikation och deltagande, sociala medier samt 
storytelling, narrativ och berättelser. Jag går sedan vidare till att beskriva hur dessa 
forskningsområden används i det teoretiska ramverket och för också en diskussion gällande 
detta. 
 

3.1 Ideella verksamheter  
 
Då det är verksamheter inom den ideella sektorn som här ska undersökas utgör ideella 
verksamheter en central del, och det är därför relevant att skapa förståelse för vad ideella 
verksamheter avser och i vilka kontexter de verkar. 
 
Icke vinstdrivande sektor, idéburen sektor, den tredje sektorn, den oberoende sektorn, 
filantropisektorn, icke-statliga organisationer, eller civilsamhällsorganisationer. Kärt barn har 
många namn. (Ott & Dicke 2012, s.10; Olsson 2011, s.14). 
Så vad är då den ideella sektorn? Ideella verksamheter och ideell sektor har visat sig 
svårdefinierade. Vanligast har varit att definiera ideella verksamheter utifrån vad de inte är 
snarare än utifrån vad de är (Ott & Dicke 2012, s.1). Handy (1988) definierar den ideella 
sektorn genom att säga att den inte är vinstdrivande, den är inte statligt driven och den har 
ingen enskild ägare (Handy 1988, s.10). Dock kan det vara problematiskt att definiera denna 
typ av organisationer utifrån vad de inte är då dess specifika egenskaper och dess bidrag till 
samhället i stort inte går att fånga genom att definiera med negativ (Otta & Dicke 2012, s. 3). 
Frumkin (2002) menar att: ”The nonprofit and volontary sector is the contested arena 
between the state and the market where public and private concerns meet where individual 
and social efforts are united.” (Frumkin 2002, s.17) 
 
Handy (1988) varnar för att här försöka hitta en allomfattande definition då det finns en stor 
variation av typer av organisationer inom ramen för vad vi definierar som ideella 
verksamheter (Handy 1988, s. 11). Frumkin (2002) är inne på samma spår och menar att trots 
att det finns en relativt tydlig bild av förtjänsterna med ideella verksamheter så är den här 
typen av organisationer problematisk att generalisera kring och se som en helhet, detta då den 
ideella sektorn spänner över så många olika former av organisationer. Från de mest etablerade 
och institutionaliserade till de lösaste nätverk. Frumkin (2002) menar dock att det går att utgå 
ifrån tre tydliga egenskaper. Ideella verksamheter tvingar inte till delaktighet eller deltagande, 
verksamhetens främsta drivkraft är inte att skapa profit till ägare eller delägare och ideella 
verksamheter kan existera utan enkla och entydiga direktiv gällande ägandeskap och ansvar 
(Frumkin 2002, s.18).  
 
Den definition som Handy (1988) gör och som också är användbar för denna studie är hans 
kategorisering där han delar in ideella verksamheter i fem olika kategorier. 
 
1) De som erbjuder olika typer av service 
2) De som ägnar sig åt research och verkar som försvarare eller förespråkare 
3) De stödgrupper som ger stöd i olika sakfrågor 
4) De stödgrupper i form av nätverk där deltagare delar samma intressen och entusiasm för en 
fråga eller ett ändamål. 
5) De som förmedlar volontära tjänster och som bistår gällande kunskap och råd i 
policyfrågor.  
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Inte heller här råder vattentäta skott utan en organisation kan tillhöra en eller flera av dessa 
kategorier samtidigt (Handy 1988, s.10).  
 
De aktiviteter som verksamheter som dessa utför menar Handy (1988) kan vara att de agerar 
som ömsesidiga stödnätverk vilka ger support, förståelse och uppmuntran runt specifika 
sakfrågor. Det kan också vara att de levererar tjänster och hjälp. Eller det kan vara att 
kampanja för sin sak och utöva påverkan på olika sätt. Även här kan ideella verksamheter 
erbjuda flera av dessa kategorier av aktivitet inom ramen för samma verksamhet. I relation till 
detta menar Handy (1988) också att volontärer, eller ideellt aktiva om man så vill, spelar olika 
roller beroende på den organisatoriska kontext som de är verksamma inom. I en del ideella 
verksamheter kan ideellt aktiva utgöra de mest sakkunniga, inom andra verksamheter är 
ideellt aktiva organisationen då de utgör både de som erbjuder hjälp eller en tjänst och de som 
tar emot den samma. Slutligen kan ideellt aktiva ha rollen av att ge organisationen 
trovärdighet. Detta genom att de leder organisationen även om de sedan låter professionella 
sköta det dagliga löpande arbetet(Handy 1988, s.11-12).   
 
Ideella verksamheter har både interna och externa målgrupper. Här menar Olsson (2011) att 
bland annat redan existerande medlemmar och/eller aktiva deltagare kan betraktas som en 
intern målgrupp (Olsson 2011, s. 55). Heide, Johansson och Simonsson (2012) menar att det 
inte längre går vattentäta skott mellan intern och extern kommunikation. 
Internkommunikation har en extern påverkan och externkommunikation har en intern 
påverkan. De menar vidare att gränsdragningar är extra svåra att dra när det gäller 
kommunikation av immateriella värden (Heide, Johansson & Simonsson 2012, s. 201). 
Ett sådant immateriellt värde är organisationsidentitet. Begrepp som image och identitet blir 
för organisationer allt mer centralt. Vad står organisationen för och vad gör den unik? När 
medlemmarna i organisationen är överens om kärnbudskapet kan det komma att fungera som 
ett klister som knyter samman organisationens medlemmar. "Identitet ses som 
organisationens verklighet, och unika egenskaper som visar sig i de interna och externa 
bilder som kommuniceras..." (Heide, Johansson & Simonsson 2012, s. 204) 
 

3.2 Socialt kapital och engagemang 
 
I denna studie spelar engagemang och deltagande i ideella verksamheter en central roll. Det är 
därför relevant att förstå hur kollektiva handlingar inom ideella organisationer tar sig uttryck 
och vad som ligger till grund för dem. Socialt kapital är ett begrepp som använts av många för 
att på olika sätt undersöka grunden till kollektiva handlingar och dess betydelse. Sociologen 
James Coleman (2009) har exempelvis hävdat att det sociala kapitalet är en resurs som finns i 
nätverken mellan människor vilket bidrar till och underlättar för människor att utföra 
kollektiva handlingar (Coleman 2009, s.101).  
 
Forskningen inom socialt kapital kan sägas gå i två riktningar. Å ena sidan den 
statsvetenskapliga som använder begreppet för att förstå hur samhällsmedborgare kan förmås 
att agera kollektivt och på så vis bidra till att skapa goda demokratier, å andra sidan har 
sociologer använt begreppet för att undersöka hur individer kan skaffa sig fördelar genom att 
ingå i sociala nätverk. Begreppet socialt kapital har även använts för att hitta verktyg mot 
självdestruktivitet. Världsbanken har också använt begreppet i arbetet med 
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fattigdomsbekämpning. Begreppet socialt kapital är dock omstritt och det finns ingen enighet 
i en tydlig definition eller användning av det (Schnider 2009, s. 203).  
 
Trots de många definitionerna av socialt kapital innehåller de alla tre element: nätverk, tillit 
och normer/kulturer. Nätverk kan ses som det band som människor och organisationer 
använder återkommande för att få tillgång till resurser som de behöver (Schnider 2009, s. 
203). Gällande tillit menar Putnam (2000) att det finns olika sorters tillit. Den massiva tilliten 
är den typ av tillit som är förankrad i personliga relationer, den tunna tilliten är den typ av 
tillit som vi skapar med främlingen vi nickade till på caféet förra veckan (Schnider 2009, s. 
206; Putnam 2000, s. 143). Slutligen ser Putnam (2000) kulturer och normer i den betydelsen 
att han gör skillnad på ett överbryggande och ett anknytande socialt kapital. Överbryggande 
socialt kapital utgörs av nätverk som har en gränsöverskridande kultur, vilken är utåtriktade. 
Anknytande socialt kapital utgörs å andra sidan av homogena kulturer som är inåtriktade och 
exkluderande (Putnam 2000,s. 143). 
De tre element är relevanta för denna studie på flera sätt. Användandet av de personliga 
nätverken är en aspekt som påverkas av aktiviteten hos deltagare och sympatisörer. Vilka 
ringar på vattnet detta ger påverkas av vilken typ av tillit som finns i kommunikationen. 
Slutligen sker här också en påverkan på kulturen inom den ideella verksamheten. 
 
Putnam (2000) kopplade i sin bok ”Den ensamma bowlaren” samman socialt kapital med 
ideella verksamheter och hävdade att det sjunkande medlemsantalet inom ideella 
verksamheter i USA kunde knytas till ett minskat engagemang och ett försvagat socialt 
kapital. Enligt Putnam (2000) förutsätts människor utveckla socialt kapital genom att delta i 
frivilliga sammanslutningar och att detta deltagande fungerar som byggstenar för medborgligt 
engagemang och sunda samhällen (Putnam 2000; Schnider 2009, s. 203). Putnam (2000) 
menar att individer lär sig samarbeta och känna tillit i samverkan med andra, detta sker 
exempelvis i föreningslivet. Föreningslivet är därför särskilt viktigt när det gäller 
överbryggande socialt kapital (Putnam 2000; Harding 2012, s. 29). Håkansson (2011) tar i sin 
avhandling upp kritik gällande Putnams (2000) resonemang och väljer här att se tillit som ett 
resultat som genereras av relationerna som byggs snarare än en faktor i sig (Håkansson 2011, 
s. 60). Granqvist (2013) utgår ifrån tesen att det är individens egen drivkraft som måste 
tillvaratas för att ett ökat engagemang ska bli verklighet. Han förkastar också Putnams (2000) 
teori om att det personliga engagemanget medborgare känner för samhällsfrågor minskar i 
samma utsträckning som medlemsantalet i många organisationer de senaste åren (Granqvist 
2013, s.16). Granqvist (2013) menar istället att det funnits andra anledningar som gjort det 
svårt för organisationer att fortsatt bibehålla befintliga medlemmar och attrahera nya 
(Granqvist 2013, s. 17) 
Granqvist (2013) menar vidare att för att studera engagemang behöver vi också studera den 
mänskliga naturen. Tongivande för denna är att den varken är enbart altruistisk eller egoistisk 
utan att det här finns en ömsesidighet, men en ömsesidighet som saknar kompass. Finns 
individen i sammanhang där solidaritet är tongivande blir individen mer benägen att utföra 
solidariska handlingar. Finns individen å andra sidan i en osolidarisk kultur tenderar individen 
att i större utsträckning utföra osolidariska handlingar (Granqvist 2013, s.41).  
 
I forskning som rör engagemang finns det också flera forskare, så som Li (2010) och Stakston 
(2011), som utformat teorier om engagemangets olika nivåer. Inte minst har detta blivit 
centralt i takt med digitaliseringen då engagemang tagit sig nya uttryck för företag så väl som 
ideella verksamheter. Li:s (2010) engagemangpyramid är utformad för att analysera kunders 
engagemang för privata företag (Li 2010, s.58-59). Hon har definierat fem olika grupper som 
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utgör grader av engagemang där betraktaren befinner sig i pyramidens botten och följs av 
delare, kommenterare och producenter. Högst upp i pyramiden finner vi kureraren eller 
förvaltarna om man så vill (Li 2010, s.59-61). Stakston (2011) har utformat en snarlik 
engagemangspyramid för att beskriva engagemang i ideella verksamheter. Med observatörer i 
botten, följd av delare, kommenterare, den som bidrar, den som ger kompetens och slutligen 
de som leder verksamheten. Hon visar därmed att engagemangspyramider med fördel även 
kan användas för att kategorisera och mäta engagemang inom ideella verksamheter (Stakston 
2011, s. 46-51). I linje med detta menar Granqvist (2013) att även om det är irrelevant att ha 
åsikter om varför människor engagerar sig och hur de gör det, så är det viktigt att i en 
undersökning av engagemangets effekter inte jämställa att engagera sig aktivt i en 
organisation med att gilla densamma på exempelvis Facebook och att: "Medan det senare inte 
kräver mer än en fingerrörelse kräver det förra att man har en orsak att engagera sig." 
(Granqvist 2013, s.71) 
Det är med andra ord skillnad på engagemang och engagemang.  
 

3.3 Strategisk kommunikation och deltagande 
 
För att undersöka deltagandet i olika ideella verksamheter bland deltagare och sympatisörer är 
det också relevant för denna studie att studera vilken typ av strategier som ligger till grund för 
den ideella verksamheten och vad effekterna av dessa strategier upplevs ha genererat för 
deltagande från deltagare och sympatisörer. Här blir det centralt att tydliggöra i vilken form 
kommunikationen tar sig uttryck och vad syftet är med den. 
 
Det finns två grundläggande sätt att se på kommunikation och som samtidigt går att se som 
varandras motpoler. Här ses antingen kommunikation som överföring av ett budskap eller 
som delning av ett budskap. Det går att se på kommunikationen som antingen en transmission 
där kunskap och information transporteras mellan individer, eller en transinformation där 
individerna genom kommunikationen är delaktiga i konstruktionen av identitet, mening och 
kunskap. Utifrån detta går det även att dela upp kommunikation i synkronisk och diakronisk 
kommunikation där den synkroniska metoden försöker påverka andra att komma i samma 
psykologiska tillstånd som en själv medan den diakroniska kommunikationsmetoden syftar 
till att utgöra ett gemensamt medel för att nå ett resultat som inte sedan innan är definierat. 
(Heide, Johansson & Simonsson 2012, s. 27-28).  
 
Inom strategisk kommunikation i exempelvis privat sektor syns ett ökat intresse för 
medarbetaren som en resurs och en aktiv part som bidrar till och medproducerar både 
verksamhet och varumärken (Heide & Simonsson 2011, s. 202). I skandinavisk 
ledarskapsforskning belyses fördelar med ett mer horisontellt ledarskap där medarbetare står i 
centrum och där ledaren faciliterar verksamheten och arbetar tillsammans med medarbetarna 
snarare än tar rollen av den ensamma hjälten vars axlar verksamheten vilar på (Heide & 
Simonsson 2011, s. 206-208). Här ligger fokus alltså på att göra medarbetarna mer aktiva. 
Detta i kontrast till ideell sektor som nu genomgår en professionalisering och på så vis 
riskerar att få en mer vertikal organisation. Om man ska använda Heide och Simonssons 
(2011) utgångspunkt i denna kontext skulle detta även göra medlemmar, deltagare och 
sympatisörer mer passiva. 
 
Det finns även annan forskning som fokuserat på detta med aktivt deltagandes relevans för 
kommunikationsstrategier. Rubin och Rose (2013) menar exempelvis i sin bok ”Return on 
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relationship” att organisationer som inte skapar någon form av virtuell gemenskap online går 
miste om något väldigt viktigt. Reklam och att berätta för världen hur bra och förträffligt ett 
företag eller en organisation är anses inte längre vara intressant. När en organisation istället 
försöker odla relationer byggda på förtroende, transparens och ärlighet är människor också 
redo att dela med sig av sina upplevelser av organisationen med sina vänner och resten av sitt 
sociala nätverk:”If you want to continue reaching your prospects in the social media-age, 
your market focus needs to return to building relationships.” (Rubin & Rose 2013, s.20) 
 
Stakston (2011) tar upp tre olika former av media som organisationer kan använda sig av. Ägd 
media, köpt media och förtjänad media. Ägd media innebär att organisationen själv äger 
mediet, köpt media innebär att organisationen betalat för att få figurera i mediet och förtjänad 
media innebär att någon annan än organisationen själv, och utan att ta betalt för detta, 
förmedlar organisationens budskap. Stakston (2011) menar här att förtjänad media är den som 
är billigast och effektivast för att nå ut med sina budskap och få uppmärksamhet. Den är 
också extra fördelaktig att använda för ideella verksamheter som ofta har mycket begränsade 
resurser (Stakston 2011, s.40). Vad ett företag eller organisation säger om sig själva menar 
Rubin och Rose (2013) är inte längre intressant. Vad andra säger och de erfarenheter de delar 
i sina nätverk om organisationen är vad som idag spelar roll: ”You as a brand no longer 
control the conversation, and the sooner you wake up to that fact, the better of you’ll be” 
(Rubin & Rose 2013, s.22) 
 
Jenkins (2008) har i sin bok ”Konvergenskulturen, där gamla och nya medier kolliderar” 
beskrivit konvergensen som ett kulturellt skifte där konsumenten numera uppmuntras att vara 
aktiv genom att söka ny information och själv foga samman innehåll (Jenkins 2008, s. 15). I 
detta sammanhang kan konsumenten betraktas som en hybrid mellan konsument och 
producent, en så kallad prosument. Begreppet prosumens myntades av Toffler 1980 och 
hänvisar till en konsument som helt eller delvis själv skapar de produkter som hen 
konsumerar (Burmann & Arnhold 2008, s.75)  
 

3.4 Sociala medier 
 
För att göra en studie av deltagande via sociala medier behövs också en generell förståelse för 
vad sociala medier är. Sociala medier är som idé egentligen igen nyhet. Internet i sin 
begynnelse började som en gigantisk anslagstavla som möjliggjorde utbyte av mjukvara, data 
och meddelanden. Sociala medier erbjuder dock en ny och annorlunda form av virtuell 
informationsdelning som vi inte tidigare sett men som visat sig vara svårdefinierad. Det finns 
olika åsikter om vad som bör inkluderas i begreppet. Begrepp som ofta hörs i dessa 
sammanhang är Web 2.0 och User Genreated Content (UGC). Web 2.0 kan ses som en 
plattform där innehållet löpande modifieras av alla användare på ett deltagande och 
samverkande sätt. UGC kan å sin sida ses som ett sätt att beskriva de olika sätt som sociala 
medier används på, det vill säga olika typer av medialt innehåll som är offentligt tillgängligt 
och skapade av slutkonsumenten (Kaplan & Haenlein 2010, s.61).  Kaplan och Haenlein 
definierar sociala medier på följande sätt: "Social media is the ideological and technological 
foundations of Web 2.0 and that allows the creation and exchange of User Generated 
Content." (2010, s. 61) 
 
Sociala medier innebär en möjlighet för ideella verksamheter att nå ut till sina intressenter till 
en låg kostnad. För att skapa sociala förändringar menar Holm (2014) att ideella verksamheter 
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måste engagera sig i att skapa samtal och att de sociala nätverken som skapas via sociala 
medier här kan fungera som en kanal för organisationer att skapa just samtal bland sina 
intressenter: "The question today is not so much a question of if but how to use sociala media" 
(Holm 2014, s.1). 
 
Genom att använda sociala medier hoppas många organisationer kunna åstadkomma en mer 
demokratisk kommunikation där organisationen kan ta del av den interna kunskapen och att 
organisationsmedlemmar ska ge uttryck för sina erfarenheter och tankar. Samtidigt verkar det 
sällan ligga grundliga behovsanalyser bakom valet för organisationer att börja använda 
sociala medier. Snarare ligger pådrivningen bakom ett beslut att börja använda sociala medier 
i att organisationer är väldigt trendkänsliga och tar efter det som verkar fungera för andra 
organisationer (Heide, Johansson & Simonsson 2012, s. 223).  
 

3.5 Storytelling, narrativ och berättelser 
 
I denna studie kommer berättande i olika inlägg på Instagram att undersökas och 
kategoriseras. Det blir därför nödvändigt för studien att också skapa förståelse för olika 
former av berättande, dessas påverkan och vad berättandet som form har för betydelse för 
kommunikationen i den ideella verksamheten. 
 
En vanligt förekommande definition av narrativ, berättelser, handlar om att det är ett 
organiserande av händelser till en handling. Narrativ innehar specifika formella egenskaper 
och funktioner (Bergström & Boréus 2012, s.229). Berättande kan också definiera som en 
enhetlig skildring av ett enhetligt händelseförlopp (Bergström 2012, s. 16). Det finns ett brett 
spektrum av definitioner av narrativ och hur en forskare väljer att definiera ett narrativ beror 
väldigt mycket på analysmaterialets natur: ”Olika sorters material innehåller olika sorters 
narrativer” (Bergström & Boréus 2012, s.323). 
 
Storytelling är ett begrepp som används för att beskriva hur berättande kan bidra till att skapa 
gemenskap och dela kunskap inom organisationen och på så vis ta tillvara på resurser och 
stärka förtroendet för organisationens varumärke (Heijbe 2009). Denna undersökning kommer 
att ta fasta på Bojes (2008) definition av narrativ och spridda berättelser. Boje (2008) menar 
att alla organisationer är berättande organisationer. Trots det vet vi väldigt lite om hur 
berättandet tar sig olika utryck i olika sammanhang, hur det fungerar, hur det påverkas av den 
kontext det befinner sig i och hur det går att påverka (Boje 2008, s. 4). Boje (2008) gör i sin 
bok ”Storytelling organizations” skillnad på narrativ och story/berättelse. Han menar att det 
inom berättande organisationer finns två krafter, den kontrollerande narrativa och det spontant 
spridda berättandet. Ett narrativ är här ett sätt att forma förflutna händelser till erfarenheter för 
att användas i ett sammanhang som skapar trovärdighet för verksamheten. Storyn/berättelsen 
handlar istället om att sprida erfarenheter om händelser i nuet eller om förväntningar som ska 
uppnås i framtiden. De processer som sammanhanget i narrativet genererar och den spridning 
som berättandet ger menar Boje (2008) interagerar och det är detta som gör att saker och ting 
får en annan betydelse för människor. Dessa två krafter; narrativ och story/berättelse är 
varandras motpoler. Narrativet är en monolog medan berättelsen är mer av en dialog (Boje 
2008, s.1-2, 4).  
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3.6 Teoretiskt ramverk 
 
Det teoretiska ramverket är studiens sätt att koppla samman den relevanta tidigare 
forskningen som presenterats i detta kapitel med den insamlade empirin. Syftet är att genom 
de tre analysverktygen, som finns visualiserade i figur 1 till 3, erbjuda en analysmetod för att 
besvara studiens frågeställningar. 
 
De ideella verksamheterna som figurerar i studien kommer att undersökas utifrån Handys 
(1988) fem definitioner (se 3.1 Ideella verksamheter). Detta för att kategorisera de olika typer 
av verksamhet som undersöks och säkerställa att de går att definiera som just ideella 
verksamheter. 
 
Det är inte möjligt att genom denna undersökning dra generella slutsatser gällande hur ideella 
verksamheter bör använda sig av digitalt berättande via multimodala kanaler, detta då den 
ideella sektorn spänner över olika former av verksamheter. Dessa har således en specifik 
kontext att förhålla sig till och formerna och förhållandet till deltagare ser väldigt olika ut. Det 
går därför inte att hitta en metod för delaktighet genom delning av digitala berättelser som 
passar alla ideella verksamheter. Dock har de alla gemensamt att kärnverksamheten inte är att 
generera profit till ägare, samt att verksamheterna vill nå ut med ett budskap och här är 
relationen med intressenter central för att uppnå detta. 
 
Utgångspunkten i denna studie är att kommunikationen som här ska undersökas är av 
karaktären transinformation. Här finns inte en statisk ordning i en sändare, en berättelse och 
en mottagare. Mottagaren är aktiv och kan själv aktivt delta, interagera och vara med och 
skapa berättelser och även ändra berättelsens innebörd och berika handlingen (se figur 2.). I 
studien används begreppet prosument, med vilket avser en slutkonsument som både 
konsumerar och producerar innehåll och information. Begreppet används för att teoretisera 
aktivt deltagande genom att dela med sig av en berättelse. Ur denna interaktion uppstår en 
relation som, i linje med Håkansson (2011) (se 3.2 Socialt kapital), genererar tillit. Detta gör 
att det skapas ett förtroende både för sändaren men också för sändarens budskap. 
Prosumenten drivs, i linje med Granqvists (2013) tes (se 3.2 Socialt kapital och engagemang), 
av både egoistiska och altruistiska motiv. Exempelvis kan en prosument som delar ett 
Instagram-inlägg på #mrr drivas av en stolthet över att ha gått upp tidigt på morgonen och 
löpträna i 40 min, men hen kan också vilja inspirera/peppa/hjälpa andra att träna och må bra.  
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Figur 1. 
 
Den tunna tilliten som Putnam (2000) talar om (se 3.2 Socialt kapital och engagemang) är ett 
första möte, en relativt svag länk. Det är sedan upp till organisationen och deltagarna i den 
ideella verksamheten att stärka detta förtroende så att det skapas en upplevd eller verklig 
massiv tillit. Genom att utnyttja deltagarnas nätverk av personliga relationer kan ideella 
verksamheter på kort tid få tillgång till massiv tillit. Här kan sociala medier fungera som en 
metod för att åstadkomma detta. En annan förtjänst med sociala medier är att de möjliggör en 
dialog med intressenter vilka kan användas för att lyssna in deltagarnas behov och egna 
definitioner av verksamheten och dess budskap. 
 
Genom att samla och sprida berättelser blir de en del av ett större sammanhang och inte längre 
begränsade till bara den enskilda upplevelsen. Inspirerad av Boje (2008) (se 3.5 Storytelling 
och berättelser) utgår undersökningen ifrån att det finns olika former av berättande.  
Berättandet i en organisation, här en ideell verksamhet, består dels av verksamhetens egna 
monologa narrativ som förmedlar bilden av vem den är, verksamhetens identitet, och dels av 
de spridda berättelserna som är här och nu, en dialog, som interagerar med det monologa 
narrativet. Här kan vi alltså se två olika former av kommunikation i form av transmission och 
transinformation. Hur narrativet och berättelserna samspelar och speglar varandra påverkar 
hur stark eller svag identifieringen med verksamheten blir. På så vis bidrar berättandet till att 
bygga upp den ideella verksamhetens identitet och stärka dess kultur. Om narrativet förmedlar 
ett annat budskap eller en annan identitet än den de spridda berättelserna förmedlar kan det 
dock skada verksamhetens trovärdighet, leda till en svag identifiering och således påverka 
engagemanget negativt. Lyckas organisationer å andra sidan skapa ett samspel mellan narrativ 
och de spridda berättelserna kan det ha en positiv inverkan på engagemanget hos deltagare 
och sympatisörer (se figur 2).  
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Figur 2. 
 
Utöver den rent altruistiska handlingen i att engagera sig ideellt, där individen konkret hjälper 
och bidrar till ett kollektivt mål finns också en egoistisk drivkraft bakom ideellt engagemang 
som genererar välbefinnande. Utgångspunkten i denna undersökning är således att individer 
genom att aktivera sig ideellt kan stärka sitt sociala kapital och därigenom känna 
välbefinnande. I linje med detta finns här den ömsesidighet mellan altruism och 
egoism/egenintresse som Granqvist (2013) är inne på (se 3.2 Socialt kapital och 
engagemang). För att förstå hur individer väljer att engagera sig måste vi därför också förstå 
och tolka deras drivkrafter. Då syftet med denna studie bland annat är att studera hur 
personligt berättande kan påverka engagemang inom ideella verksamheter blir det 
överbryggande sociala kapitalet av vikt för att förstå hur metoden som ska undersökas bidrar 
till ett stärkt socialt kapital och därmed generera tillit. I likhet med Granqvist (2013) används 
här socialt kapital med individen som utgångspunkt snarare än strukturen. I linje med 
Håkansson (2011) (se 3.4 Socialt kapital och engagemang) ses relationen inom ideella 
verksamheter, med och/eller mellan deras deltagare och sympatisörer, som en faktor som kan 
generera tillit och därmed få sympatisörer att känna större delaktighet i organisationens 
verksamhet.  
 
Utgångspunkten här är att det är både en intern och en extern organisationskontext som ska 
undersökas och att det, framför allt i den interna kontexten, är positivt med aktivt deltagande 
snarare än passivt, precis som Heide och Simonsson (2011) är inne på (se 3.3 Strategisk 
kommunikation och deltagande). 
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Figur 3.  
 
Ideella verksamheter kan se väldigt olika ut och som Granqvist (2013) är inne på är 
utgångspunkten här att det kan vara missvisande att mäta engagemang och aktivt deltagande 
genom att begränsa sig till att mäta medlemskaps uppgång och nedgång (se 3.2 Socialt kapital 
och engagemang). Att engagera sig i en ideell verksamhet kan ske på olika sätt och i olika 
utsträckning (se figur 3). Frågan är snarare hur ideella verksamheter lyckas förvalta detta 
engagemang och kanalisera det så att det bidrar till den egna verksamheten. Denna studie 
kommer därför att utgå ifrån deltagare och sympatisörer och analysera engagemanget inom 
dessa grupper. Här är inte förhållandet mellan dessa målgrupper och kontexterna statiska utan 
deltagare kan verka både i den interna och externa kontexten. Likaså finns sympatisörerna 
emellanåt i den interna kontextens utkanter. Graden av aktivism rör sig även den och de olika 
formerna av engagemang i förhållande till kontexterna är inte heller de statiska. Slutligen kan 
en deltagare och sympatisör engagera sig i flera aktiviteter parallellt. En producent kan också 
vara en delare, en betraktare kan bli en kommenterare eller till och med en producent men det 
betyder inte att den nödvändigtvis fortsätter vara aktiv som producent. I figur 3 presenteras en 
alternativ visuell figur över engagemang som inspirerats av både Stakstons (2011) och Li:s 
(2010) engagemangspyramider (se 3.2 Socialt kapital och engagemang). Den är utformad 
utifrån den kontext inom vilken deltagare och sympatisörer verkar på Instagram och använder 
inte formen av en pyramid då detta på ett missvisande sätt kan spegla en statisk avancering 
mellan de olika stegen. I studien används istället en moln-illustration för att ge en mindre 
statisk och mer flytande beskrivning av hur olika aktörers engagemang förhåller sig till olika 
kontexter. Vad som dock kan utläsas av figur 3 är att deltagarna befinner sig närmare den 
interna kontexten än sympatisörerna och att deltagarna generellt sätt är mer aktiva och 
sympatisörerna mer passiva. Vidare finns här fem olika kategorier av deltagande där den mest 
passiva är betraktare som kan ses som en åskådare. Den tysta betraktaren går i denna 
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undersökning inte att studera i någon större utsträckning då den inte lämnar några ”spår” efter 
sig i det sociala mediet. När sympatisören/deltagaren blir mer aktiv kan den ”gilla” eller 
kommentera ett inlägg, det är först här vi ser att engagemanget tar en aktiv form om än svagt. 
De personer som själva delar inlägg går att definiera som producenter. Dessa är genom sina 
inlägg med och producerar för att stärka den ideella verksamhetens syfte och mål. Detta kan 
ske medvetet eller omedvetet men oavsett så har deras inlägg på ett eller annat sätt en 
inverkan på verksamheten. I den aktiva kärnan av den inre kontexten placeras kurerarna. 
Dessa kan utgöras av styrelseledamöter, ambassadörer, volontärer och liknande. Dessa kan 
ses som navet i det ideella engagemanget i verksamheten. Dessa deltagare är, som vi kommer 
tillbaka till i diskussion och slutsatsen, en ovärderlig resurs för en ideell verksamhet. 
 

3.6.1 Teoridiskussion 
 
I denna studie kombineras relevant forskning inom en rad forskningsområden i ett teoretiskt 
ramverk. Ramverket beskriver en process och är således inte utformat för att ange någon 
ensam faktor, situation eller handling som har en ensam avgörande betydelse för att passiva 
sympatisörer övergår till att vara aktiva deltagare eller tvärt om. Utifrån användningen av 
detta verktyg går det därför inte att finna någon enskild faktor som kan betraktas som den 
avgörande för att öka eller minska en deltagares engagemang. 
 
En annan variabel som ramverket inte kan erbjuda en analys av är den externa kontextens 
påverkan på deltagarnas engagemang. Detta är svårt att avgöra men har naturligtvis också en 
påverkan på hur engagemanget tar sig uttryck. Genom att utgå ifrån att solidariska kulturer 
skapar bättre förutsättningar än osolidariska kulturer för altruistiska handlingar, vilket 
Granqvist (2013) är inne på, skapas en viss möjlighet till analys av den externa kontexten. 
Detta är dock inget som går att utforska med hjälp av detta teoretiska ramverk i någon större 
utsträckning. 
 

4. Metod och datainsamling 
4.1 Metod och metodval 
 
En kvalitativ studie är vanligtvis mer fokuserad på ord än siffror. Den är induktiv på så vis att 
teorin skapas baserad på det praktiska forskningsresultatet snarare än tvärtom. Den är att 
betrakta som kunskapsteoretisk då tyngden i studien ofta ligger på att skapa en förståelse för 
en social verklighet, detta baserat på deltagarnas egen tolkning av en viss miljö. Slutligen 
finns i en kvalitativ studie ofta också en konstruktionistisk ståndpunkt där sociala egenskaper 
ses som resultatet av ett samspel mellan individer snarare än att de sociala egenskaperna är 
sedan innan givna och statiska (Bryman 2011, s.340).  
Denna studie består av ett begränsat antal objekt som undersöks på ett djupgående sätt. För 
undersökningen har valts att använda en kvalitativ forskningsmetod då syfte och 
frågeställningar kräver en större förståelse för hur det sociala samspelet i det aktuella sociala 
mediet påverkar deltagarnas engagemang samt hur detta deltagande kan fångas upp av ideella 
verksamheter för att skapa och kanalisera engagemang för deras verksamheter. Här finns det 
med andra ord behov av en metod som både kan spegla samspel mellan deltagare, dessas 
tolkning av detta, samt konstruerade sociala egenskaper i denna specifika miljö. 
Utgångspunkten är därför inte att det är statiskt eller förutbestämt hur exempelvis ett inlägg på 



 
 
 
 

18 

Instagram kommer att mottas av sina deltagare, snarare sker denna aktivitet i ett socialt 
sammanhang och i ett samspel mellan deltagarna.  Samspelet formas i stor utsträckning av 
deltagarna och deras agerande, något som också kan komma att påverka deltagande i den 
ideella verksamheten. Detta innebär även att den ideella verksamheten i sig utgör en 
konstruerad och påverkbar miljö. 
 
Vid tillvägagångssätt för att bedriva forskning finns det olika sätt att förhålla sig till processen 
som styr relationen mellan teori och praktik. Den deduktiva och den induktiva. Den deduktiva 
teorin följer ett mönster där teori föregår en hypotes som appliceras på en praktik för att 
slutligen utmynna i att hypotesen förkastas eller antas, denna process lämpar sig väl för 
mellan-teorier, det vill säga teorier som befinner sig på en lägre abstraktionsnivå. Den 
induktiva teorin å sin sida är ofta en del av resultatet. Där följs teori av observation och 
resultat men kan sedan utmynna i nya teorier. Induktiv teori befinner sig dessutom på en mer 
abstrakt nivå än deduktiv teori (Bryman 2011, s. 26-29). I denna studie har jag studerat 
tidigare forskning, vilket följts av utforskning av empiri vilket sedan applicerats i ett teoretiskt 
ramverk, bestående av tidigare forskning. Detta för att på så vis kunna besvara studiens 
frågeställningar. Jag har med andra ord använt mig av en induktiv syn på förhållandet mellan 
teori och praktik. I viss mån blir därför mitt teoretiska ramverk också en del av resultatet av 
studien. Denna syn på relationen teori och praktik lämpar sig väl för denna studie då den 
använder sig av teorier med både högre abstraktionsnivå, som exempelvis socialt kapital, och 
lägre abstraktionsnivå, som exempelvis Handys (1988) teori och ideella verksamheter.  
 
Bryman (2011) menar att bilden av den kvalitativa forskningsmetoden och tillvägagångssätt 
blir en aning komplex då det inom denna typ av forskning ofta används flera olika metoder i 
en och samma undersökning (Bryman 2011, s.344). I linje med detta har valts en 
triangluering, det vill säga en kombination av flera forskningsmetoder, nämligen en 
netnografisk observation och semistrukturerade intervjuer. Metodvalet har gjorts baserat på 
att det som ska undersökas kräver en djupare förståelse för både det kontextuella 
sammanhanget i de olika nätgemenskaperna som skapas under de olika hashtagsen som 
undersökts, samt för hur detta deltagande kan påverka deltagande och engagemang i olika 
ideella verksamheter.  
Kozinets (2011) menar att en blandning av netnografi och etnografi (som kan ta sig form i 
exempelvis intervjuer) kan erbjuda rika skildringar av en företeelse och avslöja intressanta 
tysta element i ett beteende (Kozinets 2011, s.97-98). Genom en triangulering av kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer och netnografiska observationer finns således stora möjligheter 
att skapa en djupare förståelse för den faktiska internetbaserade-kommunikationen som ska 
undersökas här samt hur ideella verksamheter kan använda detta kommunikationsstrategiskt. 
 

4.2 Datainsamling 
Studien består alltså av två delar. I den netnografiska observationen studeras 24 inlägg under 
åtta hashtags på Instagram initierade av ideella verksamheter. I de två semistrukturerade 
intervjuerna samt två semi-strukturerade intervjuerna har representanter för två ideella 
verksamheter intervjuats om sina upplevelser och erfarenheter av att använda sig av deltagar-
producerade berättelser via Instagram. 
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4.2.1 Netnografisk observation 
 
Netnografi är en variant av etnografisk observation som utvecklats för att genomföra 
fältarbete inom internetbaserad-kommunikation för att bättre förstå kulturer och kollektiva 
fenomen som används vid datorstödd kommunikation (Kozinets 2011, s.89).  
Etnografens roll kan vara både deltagande eller i form av en fullständig observatör (Bryman 
2011, s.389). Studiens författare har under den netnografiska observationen haft rollen som en 
fullständig observatör och har på inget sätt påverkat eller deltagit i samspelat med personer i 
de studerade miljöerna.  
 
I denna del av undersökningen kommer 24 inlägg under åtta hashtags att analyseras. De 
utvalda hashtagsen har initierats av ideella verksamheter via det sociala mediet Instagram. 
Kanalen Instagram är uppbyggd runt bilddelning i kombination med kortare texter, så kallad 
micro-bloggning. För att analysera vad inläggen under de olika hashtagsen skildrar kommer 
här att studeras hur kanalen används och i vilken omfattning den genererat deltagande och 
berättande.  
 
Då varje hashtag innehåller ett större antal bilder har här valts ut tre inlägg under varje 
hashtag som är representativa för de inläggskategorier som kartlagts under den aktuella 
hashtagen.  
 
Hashtagsen som kommer att analyseras är: 
 
#antiscampi 
#matfördagen  
#invitationsdepartementet 
#minresaräknas 
#psynlig 
#umr15 
#nejtillcancer 
#fairadise 
 
Centralt för de undersökta inläggen är att skapa en kategorisering av graden av delandet av 
egna upplevelser och berättelser. Detta då det ger en möjlighet att kategorisera deltagarnas 
engagemang. Med utgångspunkt från Bergström och Boréus (2012) (se 3.5 Storytelling och 
berättelser) har en narrativ metod för att analysera berättandet i bild och text använts som 
passar för just denna studies aktuella kontext. Bergström (2012) menar att berättelser rör sig 
på två plan: Handlingsplanet, dvs. ”vad som händer” och berättarplanet, dvs. ”hur det händer” 
(Bergström 2012, s. 18). I boken ”Textens mening och makt” har författarna Bergström och 
Boréus (2012) även definierat dessa två plan som historia och diskurs. Historia då det skildrar 
1) händelser som inträffar och 2) existenser dvs. gestalter och företeelser som är kopplade till 
presentationen av händelsen. Diskurs handlar om med vilka medel innehållet förmedlas. Ett 
narrativ är således mer än en struktur och påverkas av sociala praktiker och genrer (Bergström 
& Boréus, s. 229). Den netnografiska observationen kommer ske i form av narrativ bild- och 
textanalys där inlägg analyseras genom att besvara följande frågor:  
 
 
Vad 
När utspelar sig handlingen? 
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Vad är det för situation som skildras? 
Vilka deltar i berättelsen? 
Vad finns det för "rekvisita" i bilden? 
Vad förmedlar bilden, i kombination med text, för handling? 
 
Hur 
Vem är sändaren?  
Vem vänder sig inlägget till? 
Vad är syftet och dess drivkrafter? 
Vilka retoriska grepp används? Ethos, pathos eller logos? 
Hur kommenteras betydelsen av handlingen av sändaren? 
På vilket sätt förmedlas handlingen? 
Vad kan vi utläsa att inlägget genererar för interaktivitet? 
 
De retoriska begrepp som används kan definieras på följande sätt: 
 
Ethos - förstärker vem som är avsändaren och lägger vikt vid karaktären hos sändaren och 
dennes trovärdighet.  
 
Pathos - friar till känslorna hos mottagaren. Och hänvisar till tidigare erfarenheter och 
associationer. Denna metod används ofta i visuell retorik. 
 
Logos - talar till mottagarens förnuft och byggs ofta upp med hjälp av logik. Detta kan 
exempelvis vara genom grafiska element.  
 
Grupp A4 (2013) vid Linköpings universitet menar i sin beskrivning av arbetsprocess för 
utformning av en grafisk profil att dessa tre begrepp kan användas var för sig eller i 
kombination då de när de kombineras med varandra oftast skapar en ännu starkare effekt 
(Grupp 4A 2013, s.2).  

4.2.1.1 Urval 
 
Gällande urval i en etnografisk observation är det relevant att fråga hur representativt urvalet 
av objekt och/eller respondenter är. Ett sannolikhetsurval är här, enligt Bryman (2011), 
väldigt ovanligt framförallt på grund av restriktioner och svårigheter att kartlägga de grupper 
ur vilka det slumpmässiga urvalet gjorts. Detta gör det omöjligt att ställa upp en 
urvalsram:”Etnografer måste istället säkerställa att de får tag i så många individer som 
möjligt som är relevant för den aktuella frågeställningen, så att olika perspektiv och 
aktivitetsformer kan komma i fokus.” (Bryman 2011, s.394) 
 
Mot bakgrund av detta har jag valt att göra ett teoretiskt urval både av de hashtaggs jag valt 
att observera men också de inlägg jag valt ut för studien. Med teoretiskt urval menas att 
urvalet är utformat utifrån teoretiska kriterier snarare än statistiska vilket lämpar sig väl för 
just kvalitativ dataanalys (Bryman 2011, s.394). 
 
Här har valet av hashtags och ideella verksamheter för denna studie föregåtts av en 
omvärldsanalys om vilka ideella verksamheter som bedriver kampanjer och verksamhet via 
hashtags på Instagram. Olika hashtags och inlägg har också studerats och jämförts för att hitta 
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hashtags och ideella verksamheter som speglar det undersökningen har för avsikt att 
undersöka. 
 
Urvalet av de olika hashtagsen har gjorts utifrån att de har initierats av ideella verksamheter i 
syfte att få deltagarna att dela inlägg som är relevanta för de budskap som verksamheterna 
förmedlar. Jag har valt att begränsa antalet kanaler till ett och samma. Dels då Instagram är en 
vanligt förekommande multimodal kanal inom sociala medier, dels för att kunna skapa en viss 
grad av jämförbarhet mellan de olika kampanjerna och deltagandet. Valet av kampanjer har 
gjorts utifrån att de ska spegla en så stor variation som möjligt, både gällande engagemang 
som genereras och metoder för deltagande som använts, detta för att kunna undersöka 
samband mellan olika faktorer och hur dessa påverkar till aktivt och passivt deltagande.  
 
Centralt för denna studie har varit att undersöka hur berättandet och delandet av berättelser 
kan påverka deltagande och engagemang i interaktionen via det sociala mediet. Vad som 
också har varit centralt är deltagarnas eget ägandeskap i förhållande till flödet. Det 
multimodala sociala mediet Instagram har valts då detta är ett socialt medium som 
kombinerar text och bild, med tonvikt på bild, vilket gör att personer på ett enkelt och 
effektivt sätt kan dela med sig av händelser i sin vardag. Detta är inte fallet på exempelvis 
Facebook eller Twitter. Multimodala kanaler är mer tillgängliga och förmodas därför nå fler 
potentiella sympatisörer och deltagare, och kan således förutsättas ha lätt att generera 
engagemang. Då detta är en studie av delaktighet och interaktivitet har det varit nödvändigt 
att studera en kanal som möjliggör delaktighet för så många deltagare och sympatisörer som 
möjligt. Vad som också var tydligt gällande Instagram var att ägandeskapet för publika 
hashtags i stor utsträckning tillhörde deltagarna snarare än initiativtagaren. Detta gjorde att 
deltagarna själv formade det flöde som skapades under de olika publika hashtags som 
undersökts. Detta var exempelvis inte fallet på Facebook där det alltid finns en eller flera 
administratörer som har möjlighet att styra flödet, något som i denna studie skulle inneburit 
en begränsning av deltagarnas ägandeskap.  
 
Då det är en stor variation av mängden inlägg under de olika hashtagsen, från 68 till flera 
hundratusen, har här gjorts ett teoretiskt urval för att kartlägga olika kategorier av deltagande 
och engagemang både från de som skapat inläggen men också från dem som responderat på 
dessa. Urval av inlägg har gjorts baserat på exempel på inlägg som kan vara representativa för 
dessa olika kategorier.  
 
Då syftet med den netnografiska observationen är att få en variation som ger möjlighet att 
beskriva olika metoder finns här ingen ambition att beskriva alla sorters inlägg som finns i de 
undersökta flödena, det tillåter inte tidsramarna för denna undersökning. De olika inlägg som 
valts har därför valts främst utifrån att de ska utgöra ett varierat underlag för en senare analys. 
Ambitionen är också att de, i någon mån, ska vara representativa för det flöde de ingår i med 
det förbehållet att det inte innebär att alla olika typer av inlägg i dessa flöden finns 
representerade i de 24 inlägg som finns presenterade i empiri-kapitlet och i bilaga 2. 
 
 

4.2.2 Semistrukturerad intervju 
 
Etnografiska tillvägagångssätt är vanliga inom exempelvis sociologi, konsumentforskning och 
andra samhällsvetenskapliga områden. Etnografin är förknippad med fallstudier där det 
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specifika och partikulära står i centrum men den förknippas också med andra metoder så som 
exempelvis intervjuer och samtalsanalyser (Konzinets 2011, s.87-88). I linje med detta består 
denna studie också av två semistrukturerade intervjuer. Här intervjuas representanter för två 
ideella verksamheter som står bakom varsin hashtag, vilka även figurerat i den netnografiska 
observationen. Genom semistrukturerade intervjuer med en representant från vardera 
verksamheten undersöks närmare upplevelsen av delaktighet genom medproduktion från 
deltagare och sympatisörer i den aktuella hashtagen. Intervjuerna har följt en intervjuguide 
som finns att finna som bilaga 1. Intervjupersonerna har intervjuats i ungefär två timmar 
vardera. Intervjuerna har spelats in för att intervjupersonerna ska känna sig trygga med att det 
de säger återges på ett korrekt sätt i empirin. Intervjuerna har sedan transkriberats. Slutligen 
har båda intervjupersonerna fått tillgång till och godkänt den empiri-del som rör deras 
verksamhet och även kunnat ge förslag på korrigeringar. 
 
Vid intervjuerna har de intervjuade även fått Li:s (2010) engagemangspyramid visualiserad 
och förklarad för sig. 
 
Värdet av denna del av studien ligger i att få en bättre förståelse för hur organisationerna 
upplever att arbetet med Instagram som verktyg fungerar. Hur de upplever att delaktigheten, 
engagemanget och varumärket påverkas av att deltagare delar med sig av sina upplevelser i 
form av personliga berättelser. 
 

4.2.2.1 Urval 
 
När det gäller valet av intervjupersoner och ideella verksamheter är urvalet grundat på att 
både Invitationsdepartementet och Tilia är ideella verksamheter som är aktiva på Instagram 
och har tagit initiativ till hashtags där inläggen i stor utsträckning är berättande. Det faktum 
att så många av inläggen var av en sådan karaktär var intressant och det var därför relevant att 
undersöka hur någon i verksamhet upplevt detta aktiva deltagande.  
 
På Invitationsdepartementet är Ebba Åkerman den enda anställda så valet av intervjuperson 
var givet. Att hon dessutom är aktiv ambassadör var en fördel då hon även hade det 
perspektivet. Louise Aronsson är också hon ideellt aktiv som volontär och mentor på Tilia 
och hon är även mycket involverad i föreningens kommunikationsarbete. Därför upplevde jag 
Aronsson som en bra representant för att beskriva Tilias arbete med #psynligt.  
 

4.3 Etiska överväganden 
 
I denna studie finns inga bilder då det utav upphovsrättsliga skäl inte varit möjligt att få 
tillåtelse att publicera de undersökta Instagram-inläggen med tillhörande bilder.  
 
Även om alla inlägg som undersökts i studien är publika och tillgängliga för allmänheten har 
kontoinnehavarna till dessa inte kunnat ge sitt godkännande av den netnografiska 
observationen. Jag har därför valt att hålla kontoinnehavarens alias konfidentiella samt valt att 
ta bort ursprungliga alias för kontoinnehavarna i studien. Samma sak gäller för personer som 
kommenterat de inlägg som undersökts.  
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Deltagarna i intervjuerna har tillfrågats huruvida de vill figurera med sina riktiga namn i 
undersökningen. Innan uppsatsen färdigställts har de också fått godkänna citat och empiri som 
rör den intervju där de figurerar. 
 

4.4 Metoddiskussion 
 
Att mäta det engagemang som deltagarens medproducerande i sociala medier genererar kan 
vara riskabelt. Vad är det för faktorer som styr antalet "gilla", kommentarer eller delningar? 
Här finns det många faktorer som spelar in och jag upplever det därför svårt att skapa någon 
större mätbarhet. Det är heller inte centralt för vare sig studiens syfte eller anpassat för det 
metodval som gjorts. Vad som dock kan undersökas med denna metod är vad som engagerar 
deltagare och sympatisörer mer eller mindre i den kontext som de befinner sig i samt hur de 
intervjuade ideella verksamheterna upplever sig kunna dra nytta av detta. 
 
Att välja ut en mindre antal inlägg att representera ett väldigt stort antal löper risk att inte 
kunna fungera representativt. Jag vill därför tydliggöra att det avgörande i användningen av 
de utvalda inläggen i denna studie inte ligger i att bilderna är representativa eller inte. 
Metodvalet har framför allt gjorts utifrån dess förmåga att spegla den mångfald av berättande 
som finns under de aktuella hashtagsen och undersöka hur detta påverkar engagemang och 
deltagande. 
 
Då ett flöde under en hashtag på Instagram i stor utsträckning blir det deltagarna gör det till 
kan det vara en problematisk informationskälla. En hashtag kan starta som en kampanj men 
av olika anledningar utvecklas till exempelvis en allmän anslagstavla. Ambitionen i denna 
studie är inte att kategorisera hashtag-flöden i sin helhet utan att kategorisera de 24 
undersökta inläggen som utgör en variation av deltagarproducerade inlägg samt koppla detta 
till ideella verksamheters förmåga att skapa engagemang för olika frågor via det sociala 
mediet Instagram. 
 
Det är omöjligt att veta vem människan bakom alla inlägg, ”gilla” och kommentarer är. I 
teorin kan en och samma person öppna hur många fiktiva alias som helst på Instagram och 
vara aktiv på olika sätt. På samma sätt kan en liten skara entusiaster vara väldigt aktiva och få 
flödet att spegla en hög grad av engagemang. Det finns därför en risk att en undersökning 
baserad enbart på underlag från sociala medier som Instagram kan bli missvisande om det 
tolkas som att antal inlägg, likes och kommentarer motsvarar antalet deltagare. Vad som dock 
går att utläsa ur ett sådant underlag är att, oavsett om det kommer från en hashtag med många 
eller få inlägg och även om det är ett begränsat antal personer som deltagit, så säger det något 
om engagemanget i dessa flöden.  
 
Som problematiserats ovan blir det lätt missvisande att börja jämföra de olika ideella 
verksamheterna och de berättelser och det engagemang dessa genererat. Således är det också 
riskabelt att dra några längre komparativa slutsatser av orsaker och samband mellan de 
undersökta kampanjerna och inläggen. Beroende på den enskilda verksamhetens kontext kan 
det dessutom vara missvisande att tolka antal likes som förutsättningslöst positivt. Om 
inlägget har en positiv eller negativ betoning speglar sig detta också i gensvaret från 
sympatisörer. Ett inlägg som ger en hjärtskärande skildring av ett svårt hälsotillstånd kan 
förmodas generera färre ”gilla” än ett inlägg om någon som precis sprungit ett maraton. Dock 
är det möjligt att, genom att samla och sammanställa uppgifter som går att relatera till 
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deltagares och sympatisörers engagemang, sedan analysera detta. Utifrån den rådande 
kontexten är det sedan möjligt att skapa en bild av vilka olika typer av engagemang hashtagen 
genererat, hur engagemanget skiljer sig åt under de undersökta hashtagsen samt vad detta kan 
tänkas bero på.  
 
Det blir i undersökningen också tydligt att det inte går att mäta antalet betraktare som 
inläggen genererar eftersom de helt passiva sympatisörerna inte går att bedöma. Det är dock 
möjligt att göra en bedömning av det deltagande som genererar engagemang genom olika 
former av aktivitet.  
 
Bergström (2012) menar att det ofta finns en ovilja att analysera bilder då resultatet riskerar 
att bli subjektivt och möjligen säger mer om den som analyserar än om objektet som 
analyseras. Han menar också att här finns en paradox i att vi genom att analysera ett fotografi 
tvingas ändra formspråk från bild till text och att en viss information och kunskap då går 
förlorad (Bergström 2012, s.210).  
En text kan möjligen inte alltid på ett rättvist sätt återge vad en bild förmedlar men genom att 
fragmentera bilden och studera bildens olika delar kan vi förstå och beskriva delarna och 
deras relation till varandra och helheten. 
 

5. Empiriska resultat och analys 
 
I detta kapitel presenteras resultat från den empiri som inhämtats i denna studie. Dels från den 
netnografiska observation som gjorts av 24 inlägg under åtta utvalda hashtags på Instagram 
och dels från de två semi-strukturerade intervjuer som jag gjort med representanter från de två 
ideella verksamheterna Invitationsdepartementet och Tilia. Resultaten presenterats och 
analyserats här. Underlag till det empiriska resultatet finns också presenterat i bilaga 1 och 2. 
 
 

5.1 24 inlägg under åtta hashtags på Instagram 
 
Instagram är en applikation som används som ett internetbaserat kommunikationsverktyg via 
datorer, smartphones och andra mobila enheter. Här finns möjlighet till deltagande med olika 
aktivitetsgrad. Med hjälp av hashtags kategoriseras inlägg som sedan går att tyst betrakta eller 
aktivt gilla eller kommentera. Vem som helst kan öppna ett Instagram-konto och det är gratis. 
Instagram-användaren kan använda vilka hashtags den vill för att koppla sina inlägg till olika 
flöden. Instagram erbjuder både öppna och privata konton, detta är något som användaren 
själv reglerar. Inlägg från öppna konton kan alla se medan inläggen från ett låst, privat, konto 
enbart kan ses av någon som kontoinnehavaren bekräftat som följare av dess konto. I denna 
undersökning studeras enbart inlägg från öppna konton. 
 
De numreringar som anges för respektive inlägg hänsyftar till numreringen i bilaga 2. 

5.1.1 Hashtag Nr. 1 #antiscampi 
 
#antiscampi är en Instagram-hashtag som initierats av Naturskyddsföreningen och ingår i en 
konsumentinriktad kampanj som Naturskyddsföreningen driver där de uppmanar allmänheten 
att inte äta jätteräkor på grund av den negativa miljöpåverkan odling av jätteräkor har.  
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Naturskyddsföreningen är en ideell förening som genom folkrörelsearbete, nationella och 
globala samarbeten och nätverkande försöker påverka och förbättra naturskydd och miljövård. 
Detta görs genom politisk påverkan, påverkan av konsumenter, samt inspiration genom 
aktiviteter som skapar en naturkänsla. De utformar också material för skolor 
(Naturskyddföreningen). Naturskyddsföreningen kan därför ses som en ideell verksamhet som 
framför allt utgör en stödgrupp för individer som delar ett gemensamt intresse, samt är också i 
viss utsträckning en verksamhet som ägnar sig åt research för att förespråka en sakfråga.  
 
Hashtagen #antiscampi hade den 31 maj 2015 totalt genererat 211 inlägg. Bland dessa finns 
två huvudsakliga kategorier. Den ena utgörs av inlägg som förmedlar sändarens upplevda 
händelse. Den andra är företag och/eller restauranger som vill marknadsföra att de inte 
serverar jätteräkor. De inlägg som undersöks under hashtagen #antiscampi är dels två inlägg 
ur den förstnämnda kategorin (inlägg nr. 1 och nr. 2) och dels ett ur den sistnämnda (inlägg 
nr. 3).  
 
I inlägg nr. 1 som undersökts ser vi en bild på en take away box med sushi som bland annat 
innehåller jätteräkor. I den tillhörande texten står det:  

” @XX äter scampi och sover således på soffan i natt". 
 
I inlägg nr. 2 som undersökts ser vi en bild på en take away box med sushi, här finns inga 
jätteräkor. I den tillhörande texten står det:  
"Vi har ett hål-i-väggensushi ställe i Årsta och eftersom det ligger före ICA blev det en åtta-
bitars ikväll istället för godis. Och så klart inga jätteräkor, för de är skadliga både för oss 

och för miljön.” 
 
I inlägg nr. 3 som undersökts ser vi en bild på en arbetsbänk med nygjord sushi. I den 
tillhörande texten står det:  

"Restaurangen Rå Epok i Lund erbjuder stor lunch med diverse ingredienser men ingen 
rödlistad fisk och inga jätteräkor" 

 
Inlägg nr. 1 och nr. 2 innehåller båda en handling och deltagare, samt anger var och när 
handlingen utspelar sig. Personerna som deltar i handlingen är också avsändare av inläggen.  
 
Retoriskt skiljer sig inlägg nr. 1 och nr. 2 åt. I inlägg 1 skapas ingen trovärdighet för 
deltagaren utan snarare kan sändaren antas vilja få mottagaren att skratta åt sig, vilket gör att 
inläggets retorik framför allt blir pathos. I inlägg nr. 2 skapas både ett förtroende för 
deltagare/sändaren som motiverar sitt val att inte äta jätteräkor, vilket också gör att det 
retoriska greppet ethos tillämpas.  
 
I inlägg 3 finns inga deltagare, inlägget beskriver en situation men har ingen handling. Det 
framgår var och när detta äger rum. Sändaren är ett företag.  
 
I inlägg nr. 2 och nr. 3 som undersökts under hashtagen #antiscampi finns både en altruistisk 
drivkraft i form av en altruistisk handling och ett egenintresse. I inlägg 1 finns enbart ett 
egenintresse.  
 
De tre inläggen har genererat olika hög interaktivitet och i olika form. Inlägg nr. 3 från sushi-
restaurangen har fått 40 ”gilla” men inga kommentarer. Inlägg nr. 1 och nr. 2 har fått 21 och 
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18 ”gilla” och inlägg 1 har dessutom genererat 4 kommentarer. Högst interaktivitet av de tre 
undersökta inläggen har med andra ord inlägg nr. 1 genererat. 

5.1.2 Hashtag Nr. 2 #matfördagen 
 
Hashtagen #matfördagen initierades av den ideella verksamheten Soppkök Stockholm. 
Soppkök Stockholm startade 2012 som ett initiativ som skulle skapa en mötesplats för 
hemlösa i Stockholm. En gång i månaden slog de upp tält och delade ut mat till hemlösa. I 
maj 2014 fick de dock inga nya polistillstånd för sina aktiviteter och fick inte längre tillstånd 
att dela ut mat (Metro 2014). Den 7 september 2014 genomförde Soppkök Stockholm därför 
sitt sista soppkök. Verksamheten kan definieras som kategori 1 i Handys (1988) definition av 
ideella verksamheter, det vill säga en verksamhet som erbjuder en viss typ av service (för mer 
information se 3.1 Ideella verksamheter).  
 
Hashtagen hade den 31 maj 2015 genererat 699 inlägg. Bilderna som delas är i de allra flesta 
fall en replikation av det ursprungliga inlägget som Soppkök Stockholm själva delat på 
Instagram och sin blogg. Syftet med hashtagen var att genom att använda olika mat- och 
måltids-hashtags kidnappa andra hashtags runt jultid. Dock var det inte många som använde 
andra hashtags utöver #matfördagen och #soppköksthlm.  
 
Inlägg nr. 4 som undersökts visar en bild på en person som sitter på marken i ytterkläder med 
vantar på händerna och en filt över benen. Personen har en hamburgare med pommes frites i 
knät. Den tillhörande texten är en förhållandevis lång text som skildrar ett möte mellan 
sändaren och en ung hemlös man som sändare kallar för CC (sitt eget namn), detta för att 
synliggöra att det kunde varit han. Den tiggande mannen är från Rumänien och från den 
tillhörande texten får vi veta att han sover i en kall bil. Han har inte ätit på länge så han blir 
glad när sändaren köper honom en hamburgare med pommes frites på McDonalds. 
 
Inlägg nr. 5 är en replikation av det inlägg som Soppkök Stockholm delat på sin blogg och via 
Instagram. Inlägget innehåller en bild av en papptallrik där någon skrivit med tuschpenna på 
tallriken:  
"Hungrig? I jul är 5000 människor i Sverige akut hemlösa och saknar mat för dagen. Se hur 

du kan hjälpa till på soppkökstockholm.se #matfördagen" 
Här finns ingen tillhörande text. 

 
Inlägg nr. 6 är även den en replikation av Soppkök Stockholms bild fast denna gång på 
engelska. I den tillhörande texten står det:  

#matfördagen #soppköksthlm #soppkökstockholm #mat #mattips #jul #julbord #frukost 
#lunch #middag #middagstips #smaskens #hemlöshet #homeless #flashmod #yum #yummiw 

#food #fika 
 
De två replikationerna (inlägg nr. 5 och nr. 6 i bilaga 2) innehåller inga deltagare, ingen 
handling och det framgår inte heller var eller när bilden är tagen. Det retoriska greppet i dessa 
två inlägg är logos då texten på tallriken som replikerats förmedlar ett logiskt resonemang 
som friar till mottagarens förnuft. I inlägg nr. 4 finns deltagare och en handling. Det är också 
tydligt var och när handlingen utspelar sig. Det retoriska greppet är ethos och pathos, vilket 
görs trovärdigt då deltagaren berättar om en händelse som han själv upplevt och den 
förmedlar en känsla av empati för den utsatta mannen som tigger.  
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I samtliga undersökta inlägg under hashtagen #matfördagen finns både en altruistisk drivkraft 
och ett egenintresse. Sändaren vill visa att den bryr sig men också hjälpa genom att sprida 
information. Den altruistiska handlingen är dock starkast i inlägg nr. 4 och svagare i inläggen 
nr. 5 och nr. 6.  
 
I de två replikationsinläggen är interaktiviteten för dessa statements inte så högt och har endat 
genererat en kommentar och 4 respektive 13 ”gilla”. Inlägg nr. 4 bedöms ha genererat högst 
interaktivitet. Inlägget har genererat 6 kommentarer och 66 ”gillanden”.  
 

5.1.3 Hashtag Nr. 3 #invitationsdepartementet 
 
Invitationsdepartementet är ett initiativ som utgörs av de som själva väljer att delta. Initiativet 
verkar för ett inkluderade samhälle där "främlingar blir till middagsgäster". Människor som 
bor i Sverige bjuder hem nyanlända invandrare som vill öva sina färdigheter i svenska språket 
under en middag, eller vice versa (Invitationsdepartementet). Verksamheten består av att 
koordinera middag, samt koordinering av ideellt aktiva ambassadörer. Initiativet finns på flera 
orter i landet och har även replikerats i andra europeiska länder som utgör ett internationellt 
nätverk1. Invitationsdepartementet kan definieras som en ideell verksamhet som erbjuder 
service men bör också definieras som en stödgrupp för deltagare som delar ett gemensamt 
intresse, det vill säga intresset för ett inkluderande samhälle och integration.  
 
Hashtagen #invitationsdepartementet hade en 31 maj 2015 172 inlägg. Här finns övervägande 
inlägg som skildrar deltagare som delar med sig av upplevelser från middagarna som 
Invitationsdepartementet koordinerat.  
 

I inlägg nr. 7 som undersökts ser vi en bild där två män står bredvid varandra och ler mot 
kameran. Männen står i ett kök, vi kan se fläkten i bakgrunden. I den tillhörande texten står 
det: ”Middag med yy från Elfenbenskusten. Knackig svenska möte knackig franska. Så jävla 

kul!” 
 
I inlägg nr. 8 som undersökts ser vi en bild på en kvinna som sitter vid ett dukat middagsbord 
med köttbullar, potatis och lingonsylt. I förgrunden ser vi två barn. I den tillhörande texten 
kan vi läsa:  
"ZZ från Nigeria äter köttbullar med barn 1 och 2. hos familjen G. Mycket trevlig middag. ett 
djupdyk in i en svensk småbarnsfamiljens vardag med mjölk som spills över hela bordet och 

en 2-åring som kräver uppmärksamhet." 
 

I inlägg nr. 9 som undersökts ser vi en bild av en äldre kvinna utan sjal och två kvinnor med 
sjal. Där finns också en pojke och flicka i tonåren. Deltagarna sitter vid ett köksbord, fika står 
framdukat på bordet. I den tillhörande texten står det:  
"Via #fikasällskapet fick vi kontakt med en nyinflyttad familj som kom till oss och fikade idag. 

Lite pirrigt var det allt att träffas för första gången, men med lite tolkhjälp från en annan 
familj vi har lärt känna gick det riktigt bra. Världen kommer närmare och samtidigt fick vi 

många skratt ihop. Hoppas vi ses snart igen @ÖÖ" 

                                                
 
 
1 Intervju med Ebba Åkerman på Invitationsdepartementet 2015-04-29 
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Alla tre undersökta inlägg förmedlar en handling och det framgår tydligt var och när 
handlingarna utspelar sig och vilka som deltar. Inläggens retorik går att tolka som både pathos 
och ethos. Ethos tack vara att det är deltagare som delar med sig av sina egna upplevelser. 
Pathos då inläggen förmedlar en känsla av trevnad som mottagarna kan associera till.  
 
I samtliga undersökta inlägg under #invitationsdepartementet går det att utläsa egenintresse 
och altruism. Genom den altruistiska handlingen hjälper de sina middagsgäster att tala 
svenska. Men det finns också ett egenintresse i att berätta om detta i sina Instagram-flöden. 
 
Hashtagen har inte ett så högt antal inlägg. Inläggen har dock en hög grad av interaktivitet då 
det dels finns flera kommentarer per inlägg, 12, 2 och 6 och då inläggen också har genererat 
68, 15 och 93 ”gillanden”. 
 

5.1.4 Hashtag Nr. 4 #minresaräknas 
 
Min resa räknas (MRR) började som en inspirationssajt om träning och hälsa som snabbt 
spridit sig i sociala medier, bland annat via Instagram. MRR vill inspirera till att tro på sig 
själv.  
 

"Vi har alla olika förutsättningar och en av de största misstagen vi gör är att jämföra våra 
resultat med andra" (Min resa räknas) 

 
Genom sajten kan deltagare dela med sig av sina erfarenheter och inspirera och inspireras. 
MRR erbjuder också tjänster som deltagare kan köpa så som personliga träningsscheman, 
kostscheman, personlig träning m.m. En definition av MRR som ideell verksamhet är att 
kärnverksamheten ligger i kunskapsutbyte snarare än att generera profit till ägaren/ägarna. 
Verksamheten kan definieras som en stödgrupp för deltagare som delar ett gemensamt 
intresse. Det kan också definieras som en ideell verksamhet som erbjuder service.  
 
Hashtagen #minresaräknas hade 31 maj 2015 genererat 740 414 inlägg. Här finns ett absolut 
övervägande antal bilder från privatpersoner som delar sina erfarenheter av träning och hälsa. 
Eftersom hälsa är ett intresseområde finns här också inlägg som skildrar olika typer av mat 
och måltider. I alla de tre undersökta inläggen är det tydligt att händelsen äger rum på fritiden, 
efter jobbet. I inläggen finns en eller flera personer som deltar, handlingarna som förmedlas är 
positiva upplevelser av de olika deltagarnas träningsupplevelser. De retoriska greppen som 
används i inläggen skiljer sig lite åt.  
 
I inlägg nr. 10 som undersökts ser vi en bild av en kvinna som tränar på en pilatesboll. I den 
tillhörande texten står det:  

”Lite fredagsmys i Huddingehallen. Tränade bara ryggen. Alltså aj! Imorgon kör vi igen. 
Motivationen är verkligen på topp.” 

 
I inlägg nr. 11 som undersökts ser vi en bild av en print screen från en tränings-applikation 

där tid, avstånd, minuter per km och kaloriförbrukning anges. Där finns också en karta. I den 
tillhörande texten står det:  

”Hyfsat ok pw efter en arbetsdag samt redan en pw hem från jobbet på 4.5 km. Nöjd! Nu är 
det helg.” 
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I inlägg nr. 12 som undersökts ser vi en bild på två män som sitter på en parkbänk i 
träningskläder och gör "tummen upp". I den tillhörande texten står det: 

"Tog en löprunda på #Galgberget med mr @ÅÅ efter jobbet idag. Underbart väder och 
ganska skönt att få springa lite. Imorgon väntar boxen igen. Trevlig helg.” 

 
I bild 11 hittar vi både ethos, pathos och logos. Ethos för att bilden blir trovärdig då det är 
sändaren själv som berättar om sin egen upplevelse, pathos för att den får mottagaren att 
associera till ett känslotillstånd av välbefinnande och slutligen logos då den på ett logiskt och 
rationellt sätt "bevisar" företeelsens existens. De andra två inläggen innehåller ethos och 
pathos. Bildernas retorik bygger på att det är sändaren själv som berättar om sin egen 
upplevelse och båda förmedlar en känsla av välbefinnande.  
 
Drivkraften bakom de tre bilderna tolkas här som en kombination av egenintresse och 
altruism. Med en viss övervikt på egenintresse. Sändarna vill ”visa världen” vad de 
åstadkommit med sin träning, men genom sin närvaro i MRR:s instagram-flöde vill de också 
inspirera andra. 
 
Hashtagen har ett enormt antal inlägg vilket tyder på en hög grad av interaktivitet bland 
mottagarna. Inlägg 10 har inga kommentarer men gillas av 32 personer, inlägg 12 har inga 
kommentarer med gillas av 46 personer. Inlägg 11 har fyra kommenterar. Och har gett 69 
”gilla”.  
 
 

5.1.5 Hashtag Nr. 5 #psynligt 
 
Initiativtagare till hashtagen #psynligt är de ideella verksamheterna Tilia, Ungdomar.se och 
Fryshusets Nätvandrare.  
 
Tilia är en ideell förening som erbjuder stöd och hjälp för ungdomar och unga vuxna i åldern 
12-30 som lider av psykisk ohälsa. Detta görs genom att bedriva förebyggande arbete, 
stödjande verksamhet och opinionsbildning. Tilia går i och med detta att definiera som dels en 
stödgrupp som ger stöd i en specifik sakfråga (psykisk ohälsa hos unga), dels en stödgrupp för 
personer som delar ett gemensamt intresse för psykiskt välmående hos unga och deras 
situation i samhället. Tilia erbjuder även stödsökande vissa tjänster, exempelvis juridisk hjälp 
och rådgivning, vilket innebär att verksamheten också till viss del faller in under kategorin 
verksamheter som erbjuder service.2  
 
Ungdomar.se är en organisation som vill påverka samhället för att bidra till att unga tas på 
allvar, inkluderas och får den hjälp och stöd de behöver. Detta görs genom sajten 
ungdomar.se med ett tillhörande ungdomsforum men även genom de olika projekt som 
organisationen driver. Sajten ungdomar.se är navet i verksamheten och är idag Sveriges 
största ungdomssajt och har ca 100 000 unika besökare i veckan och i forumet har det skrivits 
10 miljoner inlägg (Ungdomar.se). Ungdomar.se kan ses som en ideell verksamhet som 

                                                
 
 
2 Intervju med Louise Aronsson, volontär på Tilia, 2015-05-07. 
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tillhandahåller en service i och med sin ungdomssajt. Det kan också definieras som en 
stödgrupp för personer som delar ett gemensamt intresse, det vill säga ungas roll i samhället.  
 
Fryshusets nätvandrare är ett ideellt initiativ som drivs både av anställda och ideellt aktiva. 
Syftet med deras verksamhet är att utgöra en vuxen förebild på nätet främst i kontakt med 
ungdomar som lever i ett destruktivt utanförskap. Initiativet finansieras av Stockholmstad 
samt fonder och stiftelser (Fryshusets Nätvandrare).  
 
#psynligt hade den 31 maj 2015 3934 inlägg i sitt flöde. Här finns två olika kategorier av 
bilder. Den första och mest tongivande är den där unga vuxna berättar om sina upplevelser av 
psykisk ohälsa. Den andra kategorin består av inlägg som förmedlar dikter, ställningstaganden 
och uppmaningar.  
 
I inlägg nr. 13 som undersökts ser vi en bild på en blåsippa i närbild med två vattendroppar 
på. I den tillhörande texten står det: 

”Varje gång känns det lika pinsamt, klent och misslyckat, skuld och skam. Förtvivlat. 
Tunnelseende. Chefen släpper allt. Lånar en bil och kör hem mig. Det var tredje gången jag 

blev hemskjutsad av cheferna... När kroppen stänger av, kraschar och maskineriet inte 
fungerar, finns de där som små änglar. ” 

 
I inlägg nr. 14 som undersökts ser vi en bild av en flicka som står i motljus i en solnedgång 
och formar ett hjärta med sina händer. Över bilden står det en stor text: NEVER STOP 
FIGHTING. Den tillhörande texten är lång. Följande citat är ett urklipp:  

"Det är aldrig ditt fel! Psykisk ohälsa, mobbning, sjukdomar, ja, allt sånt där som man kan 
må dåligt av... Det är aldrig ditt fel. Så klandra inte dig själv! Men våga ta steget till att må 

bättre! Ibland kan de små stegen vara de viktigaste och bästa i ditt liv. Gör det i din egen takt. 
Om du så vill lära dig att hantera ångest, börja älska dig själv, bli frisk, få bättre självkänsla, 

våga berätta för någon..." 
 
I inlägg nr. 15 som undersökts ser vi en bild av en ung kvinnas ansikte i närbild. Hon har 
sminkat rännilar i olika färger längs med kinderna, hon blundar. Den tillhörande texten är 
lång. Följande citat är ett urklipp:  

"They just discharged me from the psych ward. Even though I'm suicidal and depressed like 
no time before ... If it weren't for my loved ones I would take my own life without any doubt 

now. But I don't want to cause them that pain. So I stay. Stay and suffer." 
 
I inlägg nr. 13 och nr. 15 skildras en deltagare som upplevt en händelse och känslotillstånd 
som de berättar om. I dessa finns en handling som förmedlas. I inlägg nr. 14 förmedlas en 
uppmaning, "never stop fighting", den förmedlar ingen handling och det är också oklart 
vilken koppling deltagaren i bilden har till texterna i inlägget. Sändaren är i alla tre fallen 
privatpersoner.  
 
Det retoriska greppet i inlägg nr. 13 och nr. 15 speglar ethos och pathos. Sändaren försöker 
med sitt inlägg förmedla ett känslotillstånd och bildens retorik stärks med hjälp av att det är 
sändaren som delar med sig av sin upplevelse. Även i inlägg nr. 13 är retoriken ethos och 
pathos. Genom att sändaren gör sitt ställningstagande i bild och text ges inlägget trovärdighet. 
Tack vare bilden på flickan och solnedgången förmedlas också välbefinnande.  
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De tre inläggen speglar alla en blandning av altruism och egenintresse. I inlägg nr. 13 är dock 
altruism den mest tongivande då motivet för detta främst är att hjälpa andra. I de två andra 
inläggen är egenintresset det mest tongivande då sändaren främst vill dela sin erfarenhet.  
 
När det gäller interaktivitet i inläggen kan vi här se att det finns ett stort mått av detta. 
Inläggen har fått vardera 13, 19 och 20 kommenterare. 3, 304, 177 sympatisörer har också 
valt att ”gilla” inläggen. Här kan det förhållandevis låga antalet ”gilla” i inlägg 13 bero på att 
inläggets budskap inte är positivt för sändaren. 

5.1.6 Hashtag Nr. 6 #umr15 
 
Initiativtagare till #umr15 är Ungdom Mot Rasism, en organisation för ungdomar mellan 13-
25 år som verkar för alla människors lika värde. Organisationen organiserar över 3000 
medlemmar, fördelat på ca 20 lokalgrupper. Mycket av UMR:s arbete består av 
påverkansarbete av olika slag som att arrangera utbildningar och påverka politiker (Ungdom 
mot rasism a & b). Verksamheten går därför att definiera som en ideell verksamhet som utgör 
en stödgrupp där personer delar en övertygelse. 
 
Den 31 maj 2015 hade hashtagen 146 inlägg i sitt flöde och den används mycket av 
organisationens lokalgrupper. Inläggen går att dela upp i två kategorier, inlägg som delas av 
organisationen själv, lokalorganisationer eller centralorganisation, och inlägg där sändaren är 
en extern privatperson eller organisation. Syftet med kampanjen är att ungdomar ska förmedla 
varför de tycker att antirasism behövs.  
 
I inlägg nr. 16 som undersökts ser vi en bild av	en ung man i 20-årsåldern som håller upp en 

text där det står:  
"Vi behöver antirasism på nätet för att: Har du överhuvudtaget varit på nätet?"	

I den tillhörande texten står det: 
”#ungdommotrasism frågade: Varför behöver du antirasism? Så här svarade vi #umr15 

#antirasism #nätaktivisterna. (Gå in på deras konto och läs mer om hur du kan vara med i 
kampanjen)” 

 
I inlägg nr. 17 som undersökts ser vi en bild av en ung kvinna som håller upp en pappersark 
där det står:  

"Jag behöver antirasism för att jag är trött på att vara RÄDD". 
I den tillhörande texten till bilden står det:  
”Vem behöver rasism? Vi i Ungdomar mot rasism vill att fler ska ta ställning och visa att vi 
behöver antirasism. Ta ställning du också!1. Skriv på ett papper (på engelska eller svenska) 
varför du behöver antirasism. Fota pappret och dig själv (ansiktet behöver inte vara med) 
Mejla bilden till antirasism@umr.se och därefter hamnar den på vår instagram. 4. Använd 
dig gärna av hashtagarna #antirasism och #umr15 och uppmuntra andra att ta ställning.” 

 
I inlägg nr. 18 som undersökts ser vi en bild av en tonåringspojke i 15-årsåldern. Bilden visar 
pojken från midja och uppåt. Vi ser hela hans ansikte. Han håller ett pappersark i händerna 
där det står: 

"Jag behöver antirasism: för att jag vill vara mig själv." 
I texten som tillhör bilden står det:   

”Vem behöver rasism? 1. Skriv på ett papper (på engelska eller svenska) varför du behöver 
antirasism.Fota pappret och dig själv (ansiktet behöver inte vara med) Mejla bilden till 
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antirasism@umr.se och därefter hamnar den på vår instagram. 4. Använd dig gärna av 
hashtagarna #antirasism och #umr15 och uppmuntra andra att ta ställning.” 

 
De tre undersökta inläggen innehåller alla en deltagare som förmedlar varför han eller hon 
tycker att antirasism behövs. Det är i inlägg 16 och 17 svårt att avgöra när situationen äger 
rum och var. Samtliga inlägg saknar handling. Vi kan ana privata erfarenheter men inläggen 
förmedlar inte någon berättelse av något som upplevts. Samtliga inlägg visar ett 
ställningstagande och en motivering till detta. I inlägg 17 och 18 är sändaren organisationen 
själva. I inlägg nr. 18 är sändare en extern organisation som också arbetar med antirasism på 
nätet. Den visuella retoriken är ethos, ställningstagandena får trovärdighet tack vara sändarna.  
 
I inläggen går drivkraften bakom inläggen att tolkas som en kombination av altruism och 
egenintresse. Med en tonvikt på egenintresse, berättelsen innehåller ingen altruistisk handling. 
Sändaren har i alla fallen ett behov av att mottagaren utför en handling, i längden utförs dock 
handlingen för att inspirera andra. 
 
De undersökta inläggen under #umr15 har genererat interaktivitet i en stor utsträckning: 91, 
98 och 85 personer som ”gillar” bilderna. I förhållande till antalet ”gilla” är dock antalet 
kommenterar låg. Det finns bara en kommentar och den är från Ungdom mot rasism själva.  

5.1.7 Hashtag Nr. 7 #nejtillcancer 
 
Hashtagen används i stor utsträckning av ideella verksamheter, främst används den med 
anknytning till Cancerfonden och Barncancerfonden.  
 
Barncancerfonden har sex lokala föreningar som syftat till att stötta familjer vars barn 
drabbats av cancer (Barncancerfonden). Den faller därför under kategori 3 av Handys (1988) 
definition av ideella verksamheter, det vill säga ideella verksamheter som ger stöd i specifika 
sakfrågor. Barncancerfonden samlar också in pengar och är den främsta finansiären av 
cancerforskning i Sverige. På så vis utgör de en intresseverksamhet som driver cancersjuka 
barns frågor i samhället. Verksamheten går därför också att definiera som en verksamhet som 
utgör en stödgrupp där personer delar en övertygelse, det vill säga att stötta 
barncancerforskning och bekämpa barncancer.  
 
Cancerfonden kan primärt definieras som en verksamhet som utgör en stödgrupp där personer 
delar en övertygelse, det vill säga att stötta cancerforskning och bekämpa cancer. Här ligger 
ett stort fokus på att samla in pengar till cancerforskningen. Verksamheten sprider också 
kunskap om cancer (Cancerfonden:a) vilket gör att Cancerfonden också går att definiera som 
en verksamhet som ägnar sig åt research för att förespråka en ståndpunkt. 
 
I flödet under #nejtillcancer fanns den 31 maj 2015 2678 inlägg. Det går att dela in inläggen i 
tre kategorier. Kategori ett är inlägg som förmedlar ett ställningstagande, ofta att man säger 
nej till cancer. Den andra kategorin är bilder på personer som genom en handling stöttat 
cancerforskningen, detta kan vara allt ifrån att spinga ett lopp till förmån för 
cancerforskningen eller pärla ett halsband där betalningen går till cancerforskning. Den tredje 
kategorin omfattar sjuka och anhöriga som delar med sig av sina upplevelser av att leva med 
cancer. I undersökningen har valts ut ett inlägg ur varje kategori. 
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I inlägg nr. 19 som undersökts ser vi en närbild på en kvinna. Bilden är tagen snett uppifrån så 
att vi bara ser hennes skalle, halvt slutna ögon och näsa. Hon har tappat allt sitt hår. I den 
tillhörande texten står det:  

”Lost my hair but not my life! I'm bald and beautiful and so fucking strong. Cancer or 
chemotherapy can't knock me down to my knees!” 

 
I inlägg nr. 20 som undersökts ser vi en bild av en grupp med glada människor som ser ut att 
motionera och ha roligt tillsammans trots att det ser regnigt ut. I den tillhörande texten står 
det:  

”Trotsade vädret och var med på I CANcer RUN. Första löpträningspasset med 
initiativtagaren XY och ÅÖ. Superkul och välbehövligt.” 

 
I inlägg nr. 21 som undersökts ser vi en bild av en animerad pratbubbla med en text i där det 
står "Nej".  I den tillhörande texten står det:  

”Nej till cancer #nejtillcancer.” 
 
I inlägg nr. 19 förmedlas en upplevelse av att leva med cancer, i inlägg nr. 20 förmedlas en 
upplevelse av att stötta cancerforskning. I dessa två inlägg finns det deltagare och bilderna ger 
också en uppfattning om var och när bilderna är tagna. Inlägg nr. 21 består en grafisk bild 
som innehåller text i form av ordet ”Nej” och därför finns det inga deltagare och det går inte 
att utläsa var och när någonting utspelar sig, det finns ingen handling. De berättande 
elementen i inlägg nr. 21 är således få. I alla de tre inläggen är det privatpersoner som står 
som avsändare.  
 
Den visuella retoriken i inlägg nr. 19 och nr. 20 är ethos och pathos. Inläggen får mening 
genom att personerna som deltar delar med sig av sina upplevelser. Inläggen skapar också 
associationer som gör att vi känner empati för den sjukes situation eller kan associera till de 
människor på bilden i inlägg nr. 20 som löptränar och deltar i initiativet I CANcerRUN, ett 
initiativ där deltagaravgiften går till cancerfonden (Canerfonden:b). I bild tre bedöms den 
visuella retoriken som obefintlig eller svag. Bilden lockar varken till ett logiskt tänkande, eller 
mottagarens känslor, den förmedlar heller ingen trovärdighet utöver att deltagare förmedlar ett 
budskap.  
 
I inlägg nr. 19 och nr. 20 finns ett egenintresse i kombination med ett altruistiskt motiv. I 
inlägg nr. 19 är egenintresset för den cancersjuka kvinnan att dela med sig av sin upplevelse 
tongivande, medan egenintresset i att träna ligger till grund för inlägg nr. 20. Dock är det 
möjligt att i båda inläggen också läsa in en drivkraft att inspirera. I inlägg nr. 20 finns en 
direkt altruistisk handling i och med att avgiften går till den ideella verksamheten. I inlägg nr. 
21 är egenintresset starkt, här kan även finnas en altruistisk drivkraft att inspirera andra men 
här utförs ingen egentlig altruistisk handling.  
 
Hashtagen i sig är väl använd, med många inlägg. Kopplingen till hur inläggen har genererat 
interaktivitet visar att de undersökta inläggen generellt sett genererat få eller inga 
kommentarer. Inlägg nr. 19 har gett 4 kommenterare, inlägg 20 och 21 har gett 1 kommentar 
vardera. Inlägg 19 har gillats av 14 personer, Inlägg 20 har gillats av 20 personer, Inlägg 21 
har gillats av 7 personer. Slutsatsen blir således att inlägg nr. 19 och nr. 20 genererat mer 
interaktivitet från sympatisörer än inlägg nr. 21, och att inlägg nr. 19 genererat mest 
interaktivitet.  
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5.1.8 Hashtag Nr. 8 #fairadise  
 
Hashtagen #fairadise har använts av nätverket Schyst resande i sin kampanj #fairadise för att 
synliggöra missförhållande inom den globala turismindustrin. Nätverket Schyst resande är ett 
ideellt nätverk bestående av sex ideella aktörer: Fair Trade Center, Hotell och 
restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska kyrkan, Svenska kyrkan Unga och Unionen. 
Nätverket utbildar också ambassadörer som för ut nätverkets budskap och bedriver 
opinionsbildning och granskar hotell och turism industrin (Schyst resande). Utifrån Handys 
(1988) definition går det att definiera Schyst resande som dels en ideell verksamhet som ägnar 
sig åt research för att förespråka en ståndpunkt, Schyst resande kan också ses som en 
stödgrupp för likasinnade som delar samma övertygelse och intresse. Det vill säga intresset 
för hållbart resande. 
 
Av flödet under hashtagen kan vi utläsa att Schyst resandes kampanj #fairadise är främst 
begränsad till ett tillfälle när nätverket i en monter på Stockholms Centralstation byggde upp 
ett fiktivt resmål med hjälp av montrar och annan rekvisita. Förbipasserade kunde sedan delta 
genom att låta sig fotograferas på det fiktiva resmålet fairadise. Genom att deltagarna fick 
hålla upp skyltar med budskap om vilka hållbara val de gjorde under sin vistelse i fairadise, 
exempelvis "jag köper inte piratkopior" eller "jag äter på lokala restauranger", förmedlas 
budskapet att det är viktigt att göra hållbara val när man reser.  
 
Hashtagen innehöll den 31 maj 2015 70 inlägg, 18 av dessa gick att relatera till Schyst 
resandes kampanj. På merparten av de 18 inläggen figurerade endast representanter för Schyst 
resande enskilt eller tillsammans med förbipasserande deltagare. Detta gick att utläsa då 
ambassadörerna hade t-shirts med nätverkets logga på sig. Sändaren av inläggen är Schyst 
resandes eget konto och de mest frekvent använda hashtagen var #schystresande och 
#fairadise.  
 
I inlägg nr. 22 som undersökts ser vi en bild av två personer, en man och en kvinna, som står 
med en fiktiv tropisk strand i bakgrunden och dricker en drink ur en kokosnöt. Kvinnan har en 
solhatt på sig och en blå t-shirt med loggan Schyst resande. Samtidigt håller de upp skyltar 
där det står det: " Jag läser på om landet och kulturen innan jag åker dit", "Jag väljer att resa 
djurvänligt och undviker att se djur i fångenskap på till exempel djur shower", ”Jag köper 
lokala varor för att bidra till den inhemska ekonomin." 
I den tillhörande texten står det:  

”Snart på #fairadise. Ses där #schystresande.” 
	
I inlägg nr. 23 som undersökts ser vi en bild av en kvinna som står med en fiktiv tropisk 
strand i bakgrunden. Hon håller upp skyltar där det står det: "jag lämnar dricks" och "jag äter 
ute och går på lokala restauranger." I den tillhörande texten står det:  

”Jag reser schyst. Läs mer på schystresande.se.” 
 
I inlägg nr. 24 som undersökts ser vi en bild av en två kvinnor som står med en fiktiv tropisk 
strand i bakgrunden och dricker en drink ur en kokosnöt. En av kvinnorna har en solhatt och 
båda har blå t-shirts på sig med loggan schyst resande. Samtidigt håller de upp skyltar där det 
står det: " Jag köper inte piratkopior." och "jag äter ute på lokala restauranger”. I den 
tillhörande texten står det:  

”Vi har tagit ställning! Kom till oss och ta din egen #semester selfie på #sthlm C 
#schytresande #fairadise #resa #hållbarturism #miljö” 
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I dessa inlägg finns en handling och en plats, men dessa är fiktiva vilket i viss utsträckning 
påverkar berättelsens trovärdighet. Det finns deltagare på bilderna i inläggen. Många är 
ambassadörer/ideellt aktiva för schyst resande.  
 
Den visuella retoriken i inläggen visar främst pathos som retoriskt grepp och inläggen får oss 
att associera till resor och semester. Retoriken kan också ses som ethos dock är det en svag 
sådan då det inte är deltagarna själva som är sändare. Situationen som skildras är iscensatt då 
det inte finns något som med säkerhet säger att dessa personer skulle agera på detta sätt i 
verkligheten. Historierna ges mening genom att mottagaren uppmanas att delta i kampanjen 
genom uppmaningar som "Vi ses där!" eller "kom till oss och ta din egen semester-sefie!".  
 
De tre undersökta inläggen under hashtagen #fairadise förmedlar en blandning av altruism 
och egenintresse. Egenintresset bedöms vara den tongivande drivkraften då det främsta 
motivet är att få mottagaren att utföra en altruistisk handling. Den egna altruistiska handlingen 
är svag då berättelserna inte innehåller någon egentlig eller verklig altruistisk handling. Dock 
finns här en vilja att inspirera mottagaren och på så vis bidra till den ideella verksamheten. 
 
Hashtagen har gett få inlägg generellt. Inlägg nr. 22 och nr. 23 har inte några kommenterare 
och inlägg nr. 24 har 1. Inläggen har gett ett lågt antal ”gilla”, 5-8. Interaktiviteten som kan 
utläsas av dessa inlägg är därför lågt. 
 

5.2 Så upplevs deltagande av två ideella verksamheter 

5.2.1 Invitationsdepartementet 3 
 

”Invitationsdepartementet verkar för minnesvärda måltider och nya middagssällskap” 
(Invitationsdepartementet) 

 
Invitationsdepartementet är ett icke-statligt, ideellt initiativ som är politiskt och religiöst 
obundet. Genom att sammanföra nyanlända invandrare med inhemska svenskar avses att 
koordinera minnesvärda middagar. I och med detta vill initiativet bidra till integration och 
hjälpa nyanlända invandrare att få praktisk övning i svenska språket. Initiativet har inga 
medlemmar och verksamheten leds av en projektledare Ebba Åkerman. Verksamheten drivs 
framåt av ambassadörer som koordinerar middagar, Åkerman är en av dessa, och deltagare 
som bjuder eller bjuds på de koordinerade middagarna. 
 
Invitationsdepartementet finansieras i huvudsak av Axfoundation som är en icke 
vinstdrivande stiftelse som verkar för ökad social hållbarhet.  

5.2.1.1 Organisationen och dess relation till deltagarna 
 
Verksamheten ligger på i snitt 10-15 middagar i veckan. Invitationsdepartement har haft en 
konstant ökning av deltagare sedan det startade 2014, mycket på grund av att det startats upp 
                                                
 
 
3 Källa till informationen under denna rubrik är en intervju med Ebba Åkerman, koordinator 
på Invitationsdepartementet, 2015-04-29 
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verksamhet på andra orter än i Stockholm där initiativet startade. De stora framgångarna vill 
organisationen ta vara på och Åkerman arbetar därför aktivt med att skala upp verksamheten. 
Invitationsdepartementet började som en idé som Åkerman fick när hon vikarierade som SFI-
lärare och då fanns ingen tanke på att detta skulle utvecklas till en stor verksamhet med en 
tillhörande aktivitet på Instagram. 
 
Åkerman ser Invitationsdepartementet som ett nätverk av frivilligt engagemang vilket hon 
menar kan bli mycket mer dynamiskt med hjälp av sociala medier. Hon ser 
Invitationsdepartementet mycket mer som ett fenomen än som ett varumärke och vill se sig 
själv som en koordinator snarare än någon som ska bygga ett kansli där hon själv ska sitta 
som administratör.  
 

”… vem som helst kan ju starta en Facebook-grupp som heter Invitationsdepartementet 
Jönköping. Och det tycker jag bara är fantastiskt. Och om något skulle gå fel så istället för att 
tänka att, då ringer vi Ebba, så kan man utveckla Invitationsdepartementet och se att det kan 

betyda det här också.” 
 
Hon ser sin roll som någon som är där för att underlätta för de aktiva och ge dem tips på saker 
som kan vara bra att tänka på men att det är upp till deltagarna själva att följa råden hon ger. 
Åkerman menar att i den ideella sektorn är egentligen all typ av replikation positiv. Eftersom 
alla strävar mot samma mål underlättas då också spridningen av budskapet som verksamheten 
vill förmedla.  
 
Invitationsdepartementet har deltagare som är aktiva i verksamheten på olika nivåer. Här 
finns ambassadörerna som hjälper till att koordinera middag, Åkerman är även hon 
ambassadör, och här finns deltagarna som bjuder in varandra och/eller deltar på middagar. 
Detta är också de målgrupper som prioriteras när det gäller initiativets verksamhet. 
Sympatisörer som visar sig via sociala medier genom att gilla och kommentera är inte 
målgrupper som Åkerman på centralnivå aktivt arbetar med att engagera. Detta med 
motiveringen att dessa målgrupper nås bättre på ett personligt plan.  
 
”Jag tror att det är mer troligt att jag själv kommer att bjuda på en middag om du, under ett 

samtal i lunchrummet, berättat om en middag du själv bjudit in till. Detta är mer troligt än att 
jag skulle bli inspirerad till att genomföra en middag efter att ha gått in på 

invitationsdepartementets hemsida.” 

5.2.1.2 #invitationsdepartementet 
 
Det är mest slumpen som avgjort att Åkerman och Invitationsdepartementet började använda 
Instagram. Det hände när hennes kompisar, de första som var bortbjudna via 
Invitationsdepartementet på middag, samma kväll tog två bilder och hashtagade 
Invitationsdepartementet.  
 
”Och då kände jag att ok, det här blev ju jättefint. Det gjorde också att jag kände att oj, detta 

händer verkligen och jag kan se att det händer.” 
 
Instagram-verktyget är också roligt och kreativt att använda och det är svårt att ta en dålig bild 
med alla filter som finns, menar Åkerman. När det gäller sociala medier menar hon också att 
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det är något de flesta av oss använder och ofta har i fickan. Det blir ett roligt tidsfördriv att 
dela ett inlägg.  
 
Utmaningen med att använda just denna kanal har legat i att de som hittar 
invitationsdepartementet via sociala medier också tenderar att vara mer aktiva i att använda 
mediet för att sprida kunskapen om verksamheten vidare, vilket ofta är inhemska svenskar. 
De som nås av initiativet via SFI, vilket oftast är de nyanlända invandrare som vill lära sig 
svenska, använder inte sociala medier för att sprida sin upplevelse alls i samma utsträckning. 
Detta ger en obalans menar Åkerman och hon skulle gärna se fler bilder producerade av 
deltagare som vill lära sig svenska. Antalet deltagare som delar inlägg i förhållande till dem 
som delat på middagarna är också relativt lågt. 
 
En annan utmaning är att det lätt blir en onyanserad rapportering. Hon skulle gärna se fler 
nyanserade berättelser och att de inte bara förmedlar ”superkul, jättetrevlig kväll, jag har 
aldrig skrattat så mycket” utan att de också innehöll en historia. 
 

”En historia blir det ju också när det händer någonting unikt … om alla middagar bara är 
lyckliga middagar, då blir det ju tråkigt, då händer det inget överraskande. Jag vill gärna ta 

del av även de historier där det uppstått missförstånd eller som blivit mindre lyckade. Det 
skulle också vara ett bra sätt att sänka förväntningarna och avdramatisera det hela.” 

 
Fördelen med Instagram är ju trots allt att det krävs en väldigt liten insats från personen som 
vill dela ett inlägg.  
 

”En bild säger mer än tusen ord. Ser jag dessa människor som har middag och sitter och 
skrattar så ser jag vad som händer där och då och det säger mig så mycket mer än om jag 

skulle förmedla det i exempelvis en text.” 
 

5.2.1.3 Deltagares och sympatisörers engagemang 
 
Åkerman säger att för personer som väljer att dela sina middags-inlägg på Instagram under 
hashtagen #Invitationsdepartementet är det oftast slutet på engagemanget inom ramen för just 
Invitationsdepartementets verksamhet. Tanken är inte att deltagare ska genomföra middagar 
på löpande band utan snarare att de sedan har etablerat kontakter med nya bekantskaper som 
de sedan kan välja att utveckla eller inte. Att mäta om deltagandet genom inläggen på 
Instagram gjort deltagarna själva mer aktiva eller passiva är därför inte möjligt. Vad som blir 
centralt i fråga om inläggen är dock hur mycket och vilken typ av engagemang inläggen 
genererar i sina nätverk. 
 
Åkerman ser sympatisörerna som en extern målgrupp men att deltagarna kan ses som både 
externa och interna. Hon tror att det är olika faktorer som spelar in när en person går från att 
vara en passiv sympatisör till aktiv deltagare. Att det ofta varit en process av ökat intresse 
som skett under en längre tid men att någonting gjorde att engagemanget ökat och att hen till 
slut tagit steget att bli aktiv.  
 
Åkerman ser gillarna som en intressant grupp att nå med verksamheten men samtidigt måste 
engagemanget komma naturligt. Det måste vara ett fritt val som inte tvingats fram. 
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”De som hör av sig och vill delta ser det här som någonting lustfyllt, det är snarare de som 
gillar men inte gör det själva som ser det som någonting stort” 

 
Samtidigt menar hon att gillarna, även om de bör betraktas som åskådare, ändå förmodligen är 
mer benägna att en dag delta mer i verksamheten än någon som aldrig har hört talas om 
Invitationsdepartementet. Hon poängterar att det inte går att ”gilla” sig till ett bättre samhälle. 
Samtidigt menar hon att gillarna kan bidra till att stärka Invitationsdepartementets varumärke 
genom att göra att fler personer känner förtroende för initiativet.  
 
För Åkerman och Invitationsdepartementet är förtroendeaspekten avgörande.  
 

”Det är en främmande människa som ska gå hem till en annan främmande människa på 
middag. Varför gör de det? Jo, det är ju för att någon har sagt, en tredje part, att det här är 
en jättebra idé, det här är jättekul och ingenting kommer att hända utan att du kommer att få 

en härlig och positiv upplevelse.” 
 
Här blir Invitationsdepartementet och dess ambassadörer garanter som skapar förtroende och 
trygghet för deltagaren. Åkerman menar att det därför finns en kraft i att hålla verksamheten 
lokal och personlig. Att göra den förtroendebaserad och sedan skala upp den genom att rulla 
ut den på flera orter är ett sätt att hålla relationen med deltagarna personlig istället för att 
fokusera på att utveckla och skala upp verksamheten på central nivå.  
 
Delandet av berättelser tror Åkerman bidrar till att öka förtroendet för 
Invitationsdepartementet. Hon menar att framgången med att använda delandet av berättelser 
kan bevisas genom att det går så bra för verksamheten och att fler och fler engagerar sig. Hon 
tror också att det skapar ett större förtroende för varumärket invitationsdepartementet och dess 
kollektiva identitet. Eftersom Invitationsdepartementet i princip är det som deltagarna gör det 
till blir delandet av upplevelserna helt avgörande. Effekterna av det går att se i att det lever 
vidare och att det tillkommer fler deltagare.  
 

”Det finns verkligen en enorm kraft i sociala medier. En kan också undra hur en kan 
kontrollera det. Alltså, hur skapar jag ett ramverk där jag har kontroll, där deltagandet ändå 

är fritt?” 

5.2.2 Tilia4 
 
Tilia är en ideell förening som finns tillgängliga för unga vuxna som lider av psykisk ohälsa. 
Syftet med Tilia är att fylla ett gap mellan de ungas behov och den hjälp som samhället 
erbjuder. 2013 hade Tilia 4712 stödsökande (Tilia 2013). Behovet för föreningens verksamhet 
har varit stort och därför har Tilia från och med 2015 också etablerade verksamheter i 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Utöver detta bedrivs ett rikstäckande arbete vad 
gäller bland annat chatt, mail, telefon och mentorskap. 
 

                                                
 
 
4 All information under denna rubrik har sin källa i en intervju med Louise Aronsson, volontär 
på Föreningen Tilia 2015-05-07 



 
 
 
 

39 

Tilia arbetar både förebyggande, stödjande och opinionsbildande. Organisationens filosofi är 
att alla dessa delar är kugghjul som går i varandra. I deras värdegrund ingår att arbeta utifrån 
varje enskild individs egen potential. De vill vidare arbeta tillsammans med de unga och lyfta 
deras åsikter. Alla ska kunna delta i verksamheten utifrån sina förutsättningar i fråga om 
kunskap, engagemang och tid. 
 
Instagram-kampanjen #psynligt går ut på att få unga vuxna att dela med sig av sina 
erfarenheter av psykisk ohälsa.  

5.2.2.1 Organisationen och dess relation till deltagarna 
 
Verksamheten har funnits i tre år och har ett ständigt ökande medlemsantal. Verksamheten 
började i Stockholm men Louise Aronsson, volontär och mentor på Tilia, menar att det snabbt 
har blivit tydligt att det finns ett stort behov även runt om i landet. Aronsson kom själv till 
Tilia som stödsökande och har sedan gått över till att bli volontär och mentor på 
organisationen. Hon menar att drivkraften bakom organisation ligger i att det som ung vuxen 
är lätt att trilla mellan stolarna i systemet av vårdinrättningar, myndigheter och ideella 
verksamheter. Tilia ville här vara en inkluderande verksamhet där alla unga vuxna som lider 
av psykisk ohälsa, oberoende av orsak och/eller diagnos, alltid är välkomna. Tillgängligheten 
för de stödsökande är här avgörande.  
 

”Just runt helger och lovdagar stänger alla andra ner. Det är vad vår grundare hörde om 
och om igen. Och då ska Tilia finnas där, då ska de unga kunna komma till oss.” 

 
Tilia välkomnar deltagare som är mellan 12-30 år. Men Aronsson gör en generell 
uppskattning att de nog i störst utsträckning når unga vuxna mellan 16-22. Medlemskapet är 
ingenting som organisationen ser som avgörande. Det är först när deltagandet blir mer aktivt, 
exempelvis genom att ta volontära uppdrag eller mentorskap, som medlemskap ses som 
nödvändigt. I ett skede när deltagarna inte har ett väldigt stort engagemang i organisationens 
verksamhet, exempelvis när de kommer som stödsökande, görs ingen skillnad på medlemmar 
och övriga deltagare.    
 
Att definiera deltagare eller sympatisörer som interna eller externa målgrupper upplever 
Aronsson som svårt i Tilias fall. Engagemanget och deltagandet går inte att mäta i antal 
medlemskap och det är inte heller organisationen speciellt intresserad av. Rent formellt menar 
Aronsson att medlemmarna och deltagarna skulle kunna ses som en extern målgrupp, 
samtidigt upplever hon att både medlemmarna och deltagare är en stor del av vad Tilia är och 
att de också bidrar till att skapa verksamheten genom att exempelvis delta på olika aktiviteter. 
På så vis kan deltagarna också ses som en intern målgrupp. Sympatisörerna kan också de ses 
som både en intern eller en extern målgrupp enligt Aronsson. Många av deltagarna och 
medlemmarna är också sympatisörer i den mån att de exempelvis gillar och kommenterar 
inlägg i sociala medier. Det kan samtidigt vara personer som är engagerade i andra, liknande 
verksamheter. Till gruppen sympatisörer hör också anhöriga och utomstående som av olika 
anledningar vill stötta Tilias verksamhet.  
 
Aronsson menar att man kan säga att deltagarnas delande av personliga berättelser på sitt sätt 
driver verksamheten framåt. Detta då den skapar en igenkänningsfaktor och en känsla av 
hopp. De stödsökande kan känna att de inte är ensamma eller att deras mående inte är något 
konstigt.  
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Alla grupperna: betraktare, gillare, kommenterare, producenter och kurerare, ses av Aronsson 
som betydelsefulla målgrupper som organisationen genom sin verksamhet aktivt försöker nå. 
Dock ligger fokus främst på de mer aktiva deltagarna kurerare, exempelvis mentorer och 
volontärer samt producenter, och det är inom denna kategori det finns personer som delar 
inlägg. Aronsson menar att personerna som delar inläggen påverkar mer passiva deltagare på 
olika sätt. Det kan röra sig om att någon ser något och gillar men det kan också innebära en 
stark igenkänningsfaktor som gör att personer kommenterar eller själva delar egna inlägg. Det 
kan också leda till att personer hör av sig med nya intressanta idéer som verksamheten kan ha 
nytta av. Trots detta är inte organisationens fokus att nå de mer passiva deltagarna, 
kommenterarna, gillarna och betraktarna. Aronsson säger att det inte finns några utarbetade 
strategier som syftar till att enkom få in fler i verksamheten.  
 

”Det är för de stödsökande unga vuxna som verksamheten primärt finns till.” 

5.2.2.2 #psynligt 
 
#Psynligt är en Instagram-kampanj som Tilia gjort tillsammans med Undomar.se och 
Fryshusets nätvandrare. Syftet med den specifika kampanjen är att visa att man inte kan se på 
någon att den lider av psykisk ohälsa och att visa att det upplevs olika för alla, detta för att 
bryta normer och förställningar kring psykisk ohälsa i samhället. Den primära målgruppen för 
kampanjen är unga som lider av psykisk ohälsa. Även om andra målgrupper påverkas av 
kampanjen så har de inte varit primärt i fokus. 
 
Tilia har valt att finnas på Instagram och vara aktiva där, bland annat genom hashtagen 
#psynligt, för att det är där de unga har sin plattform och det är där de är aktiva. Aronsson 
menar att även om det finns utmaningar med att finnas i sociala medier måste organisationen 
ändå nå de unga i deras vardag och verklighet. Därför var Instagram ett naturligt val. 
Instagram är utöver sin popularitet bland unga också väldigt lättillgängligt menar Aronsson, 
det är lätt att hashtaga och scrolla på de olika hashtags som finns. Till skillnad från Facebook 
där det mer eller minde krävs ett vän-nätverk för vara aktiv erbjuder Instagram stora 
möjligheter utan att detta behövs. Det gör också att spridningen av ett budskap blir lättare. 
Aronsson anser också att Instagram är ett verktyg som passar Tilias målgrupp just för att det 
går att utforska utan att någon får reda på det. Det går också att välja att bara dela och 
hashtaga med sitt eget nätverk vilket ger deltagaren möjlighet att på ett sätt vara privat. 
Aronsson förklarar att medan det på Facebook är mycket anhöriga och utomstående som är 
aktiva har Instagram istället blivit en kanal där Tilia kommer i kontakt med sin primära 
målgrupp: de unga.  
 
Aronsson säger att en fördel med Instagram är att text och en bild i kombination är någonting 
de flesta kan ta till sig. Det faktum att det kan vara enklare att bli delaktig via Instagram än att 
söka upp en verksamhet och ansikte mot ansikte prata om sin psykiska ohälsa menar 
Aronsson också är en fördel för just unga vuxna som är i ett dåligt mående. Utmaningarna 
som finns är att det inte går att fånga upp deltagarna på samma sätt.  
 

”Vi kan inte ge den där kramen till den behövande på samma sätt som man skulle vilja.” 
 
En annan utmaning är risken för nedsättande kommentarer. Internet-hat och internet-mobbing 
är en verklighet för unga som är aktiva på nätet säger Aronsson men hon menar att de inte sett 
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att detta har förekommit under den aktuella hashtagen. Det finns också en risk att det kan 
uppstå en fixering vid att få många ”gilla” och att deltagaren känner att den enbart får 
bekräftelse för sitt dåliga mående och inte för sin person. Detta, menar Aronsson, kan vara 
väldigt destruktivt för en person som lider av psykisk ohälsa.  
 
Aronsson förklarar att för att hantera riskerna för inlägg som kränker, sårar eller kanske 
triggar till ett destruktivt beteende har Tilia tydliga principer för hur deltagarna bör bete sig 
mot varandra inom ramen för deras gemenskap.  Aronsson säger vidare att detta förmedlas på 
olika sätt. Bland annat publicerar volontärerna med privata Instagram-konton själva inlägg om 
bra och dåliga attityder och beteenden på nätet. Om det dyker upp den typen av beteenden i 
flödet kontaktas också deltagaren och det förs en diskussion med denna om vilka problem 
kommenteraren eller inlägget kan åsamka andra. En annan metod är också att Tilias 
volontärer själva inte aktivt kommenterar, följer, eller gillar denna typ av inlägg och/eller 
konton.  
 
Inläggen som läggs upp under #psynligt är ofta livsberättelser i form av sammanfattningar av 
en lång tid av dåligt mående som ofta inte går att begränsa till en specifik händelse, menar 
Aronsson. Responsen på kampanjen har varit väldigt positiv från sympatisörer. Det har 
kommit mycket positiv feedback i form av tack-kommentarer och gillanden i inläggen. 
Aronsson fortsätter med att konstatera att hashtagen numera blivit någonting annat än den var 
från början. Den är inte längre bara ett flöde där unga personer berättar om sin psykiska 
ohälsa utan har också blivit ett sätt att hitta en målgrupp.  
 

”Det är positivt och visar att hashtagen fått en annan betydelse … det har blivit det 
deltagarna gjort den till.” 

 
Aronsson menar att delandet av berättelser har varit ett sätt att skapa gemenskap i 
problematiken, en känsla av att den unga stödsökande inte är ensam.  
 

”Detta har stärkt många och också gjort att fler förstår att det de känner inte är något att 
skämmas för, vilket gjort att de vågar prata lite mer. Något som kan ge ringar på vattnet och 

inspirera andra.” 
 
Detta, menar Aronsson, är också något som bidragit positivt till syftet med verksamheten 
genom att många stödsökande kommit i kontakt med Tilia via #psynligt och vågat ta steget 
och börja prata med dem.  
 
Förväntningarna på hur många som skulle vilja delta i kampanjen var inte så höga, mycket på 
grund av att ämnet varit så tabubelagt, säger Aronsson. Dock blev gensvaret för kampanjen 
mycket större än förväntat. Initialt var det volontärer och andra aktiva inom Tilia som delade 
sina personliga berättelser och så småningom följde även andra deltagare och sympatisörer 
efter.  

5.2.2.3 Deltagares och sympatisörers engagemang 
 
I takt med att ämnet har blivit mindre tabubelagt har också fler deltagare blivit aktiva och 
börjat prata och dela med sig av sina upplevelser. Samtidigt tycker Aronsson att det är svårt 
att säga vad som är hönan och vad som är ägget.  
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”Engagemanget kanske växer för att vi växer. Vi når fler och fler hela tiden och då är det fler 
som får veta att vi finns och fler som tar kontakt.” 

 
Känslan av att inte vara ensam tror Aronsson är det som skapat en känsla av gemenskap både 
inom och utom organisationen. Hon menar att det blir en form av inkluderade gemenskap. En 
gemenskap som blir tydlig genom att de är flera som vågar prata om sakfrågan och dela sina 
personliga upplevelser. Detta gör också att gemenskapen bland volontärerna stärkts när det 
syns att verksamheten har effekt och att det deltagarna gör leder till någonting. Aronsson 
menar att de därför också, volontärerna emellan, ofta delar med sig av positiva inlägg, brev 
och mejl som de får från deltagare. Detta efter godkännande av sändaren. 
 
Även om många som delar inlägg varit aktiva deltagare sedan tidigare finns det också de som 
hittat Tilia genom kampanjen #psynligt och därifrån gått från att vara passiv sympatisör till 
aktiv deltagare. Aronsson tror att det ligger mycket tankar bakom detta aktiva deltagande och 
att anledningen till att de tog steget nog legat i att deltagarna känt sig trygga med Tilia. Hon 
tror dock att många nog börjat med att kommentera och gilla för att sedan ta steget att själv 
dela ett inlägg. 
 
En avgörande aspekt för Tilia är förtroendelänken och att kontakten med dem känns 
personlig. Hon säger att syftet med Tilia är att erbjuda en medmänsklighet och skapa 
förtroende. Här menar Aronsson att igenkänningsfaktorn som delandet av berättelser 
genererar skapar en högre grad av förtroende för Tilia hos deltagarna.  
 

”Det är därför vi använder Instagram på det sättet, för att de stödsökande ska kunna se att 
det här är en som också har mått så här och att den här personen har tagit sig vidare.” 

 
Organisatoriskt syns detta fokus också i att organisationen inte vill expandera okontrollerat 
utan att kontinuiteten i verksamheten är avgörande.  
 

”Vi måste se till att Tilia blir ett hållbart arbete. För oss är det väldigt viktigt att vi blir de 
vuxna som stannar kvar. Vi är därför noga med att aktiviteter som vi skapar ska vara 

hållbara och långsiktiga.” 
 
Något som den interna organisationen är vaksam för är att inte intresset för organisationen 
och organisationens framgångar ska göra varumärket opersonligt. Aronsson tycker att Tilia 
genom att ha en personlig kontakt med sina stödsökande, genom bland annat profilbilder, 
privata inlägg och personliga bloggar, lyckats med att befolka sitt varumärke. På så vis menar 
hon också att de visat att psykisk ohälsa kan ha många olika ansikten. För att upprätthålla 
detta menar hon att det är viktigt att inte bli för fokuserade på en typ av mående, diagnos eller 
diagnoser då detta riskerar att alienera stödsökande.  
 
”Det här att allt finns med och speglas i Tilia är viktigt för att en stödsökande ska våga söka 

sig till oss.” 
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6 Diskussion och slutsats 
6.1 Diskussion i relation till frågeställningarna 

6.1.1 Forskningsfråga 1  
 
Vilka grader av berättade finns i de undersökta inläggen som deltagarna delat och hur 
påverkar detta engagemanget hos mottagaren?  
 
Från studien av de 24 inläggen på Instagram går det att betrakta deltagarna som prosumenter. 
Detta då de både skapar och konsumerar innehållet under de olika hashtagsen på Instagram. 
Vid undersökningen av de inlägg som har studerats är det tydligt att det finns en stor variation 
i graden av berättande i de olika inläggen. Vissa inlägg är mer berättande än andra. Det visar 
sig att många av inläggen, men inte alla, innehåller berättande element. 
 
Den netnografiska observationen visar också av det ur inläggen går att utläsa flera olika 
retoriska grepp som påverkar berättandet i inlägget. Om det finns en handling, deltagare och 
rums- och tidsuppfattning påverkar också detta. Olika retoriska grepp kan kombineras och 
detta förstärker berättandet ytterligare. Det allra tydligaste exemplet hittar vi under hashtagen 
#minresaräknas där inlägg nr. 11 innehåller många av dessa komponenter som förstärker 
berättandet.  
 
Sändaren av inlägget har publicerat en bild på en karta som visar när och var han tog en 
promenad. Han skriver sedan i inlägget att han tycker att det gick ganska bra med 
powerwalken efter jobbet också eftersom han redan tagit en powerwalk från jobbet på 4,5 km. 
”…Nöjd, nu är det helg.” Avslutar han inlägget. Här är det också tydligt vem som utför 
handlingen, var och när. 
 
Det finns också inlägg där de berättande elementen är svagare och i dessa bilder saknas 
kanske deltagare, det finns ingen handling eller så är det omöjligt att avgöra var och när det 
som skildras utspelar sig.  I dessa inlägg kombineras sällan flera retoriska grepp.  
 
Berättandet i inlägg nr. 21, som undersökts under hashtag nr. 7 #nejtillcancer, kan exempelvis 
betraktas som väldigt svagt. Här finns ingen deltagare, ingen handling, ingen tids- eller 
rumsuppfattning skapas. Här finns heller inte några retoriska grepp mer än att inlägget 
möjligen ges trovärdighet för att sändaren publicerat det. Detta är dock beroende av att 
mottagaren har en personlig relation med sändaren. Vad vi vet av inlägget är ett 
ställningstagande där sändaren säger ”Nej” till cancer.  
 
De mindre berättande inläggen säger också väldigt lite om sändaren. Vem hen är och vad som 
får hen engagerad framgår inte.  
 
Att interaktivitet tydligt går att koppla till de olika inläggen blir tydligt vid användning av 
engagemangs-molnet (figur 3 i 3.6 Teoretiskt ramverk). Av inläggen som undersökts i den 
netnografiska observationen kan vi se att det finns mer eller mindre interaktivitet kopplat till 
varje inlägg. Det finns inget av de beforskade inläggen som inte genererat någon interaktivitet 
alls. Flervägskommunikationen är tydlig på flera sätt. Berättelsen kan ges nya värden och 
betydelser om någon väljer att kommentera bilden på ett visst sätt. Killen i inlägg nr. 1, som 
exempelvis får sova på soffan för att han ätit jätteräkor, är det bra eller dåligt? 21 personer har 
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gillat händelsen vilket tyder på att det var positivt. Vid en första anblick är det bara delaren 
som berättar sin berättelse men vid närmare anblick blir också gillare och kommenterare en 
del av berättande och de kan också forma berättandet och ändra dess innebörd. På så vis kan 
vi också göra analysen att det inte bara är producenten i figur 3 som bör betraktas som 
prosument utan även kommenteraren och gillaren. 
 
Vad är det då som driver denna interaktivitet och engagemang? Vad får deltagare att 
interagera och vad väcker deras engagemang? Hos sändarna kan vi se att det ofta finns både 
inslag av altruism och egoism. Sändarna till de undersökta inläggen har ett driv att dela sina 
upplevelser dels för att de vill ”visa världen” någonting de gjort, göra ett ställningstagande 
och ett statment. Generellt kan man här se att, precis som Granqvist (2013) är inne på, (se 3.2 
Socialt kapital och engagemang) visar undersökningen att alla de undersökta inläggen 
innehåller en blandning av altruism och egenintresse. Vad som dock är intressant att 
undersöka är vilken drivkraft som är mest tongivande och i fall det finns något samband 
mellan drivkraft och engagemanget inläggen ger, det vill säga vilken form av engagemang 
olika inlägg genererar. Undersökningen visar att det finns ett tydligt samband mellan inlägg 
där egenintresset är starkt men där den altruistiska handlingen är svag och de inlägg som 
definieras som statements. I dessa inlägg kan vi se en likhet i vad vi kan definiera som 
clicktivism. Vi kan därför se att vad som betraktas som clicktivism i dessa fall har en svagare 
och icke konkret altruistisk drivkraft och/eller handling. Deltagandet i denna typ av inlägg bör 
därför betraktas som ett mer passivt deltagande från sändarens sida. Denna typ av deltagande 
genererar heller inte engagemang från sympatisörer i alls så hög utsträckning som hos de 
inlägg som speglar en drivkraft där en altruistisk handling är tongivande. Detta ger i viss mån 
rätt åt Granqvists (2013) tes (se 3.2 Socialt kapital) att drivkraften bakom en individs 
engagemang påverkas av det sammanhang den befinner sig i. Är solidaritet tongivande blir 
individen mer benägen att utföra en solidarisk handling, är egenintresse tongivande blir 
individen mer benägen att utföra en mindre altruistisk handling. Vad vi ser i undersökningen 
är att passivt deltagande, i linje med detta resonemang, leder till mer passivt deltagande. 
 
Vad som också påverkar engagemanget hos deltagarna är hur personligt berättandet är i 
inläggen. I inläggen under hashtag nr. 8 #fairadise kan vi se att dessa inlägg genererat väldigt 
lite interaktivitet och engagemang. Även i hashtag nr. 6 #umr15 kan vi se att även om många 
mottagare ”gillade” inläggen var det i princip ingen som hade kommenterat inläggen, detta 
visar på ett mer passivt deltagande. Inläggen under hashtag nr. 5 #psynligt sticker här ut med 
mycket kommentarer. Dessa inlägg är i hög grad personliga och utlämnande, möjligen gör 
detta dem mer trovärdiga. Aronsson5 vittnar också om att det från den ideella verksamheten är 
en strategi att just använda sig av personliga berättelser för att befolka sitt varumärke. 
#psynligt är här inget undantag och utifrån undersökningen går det också att göra analysen att 
denna strategi också skapar en hög grad och form av interaktivitet i det aktuella flödet.  
  

                                                
 
 
5 Intervju med Louise Aronsson, volontär på Föreningen Tilia 2015-05-07 
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6.1.2 Forskningsfråga 2 
 
På vilka sätt kan deltagares personliga berättande via Instagram bidra till att skapa 
engagemang för ideella verksamheter? 
 
Om narrativet speglar deltagarnas berättelser skapas en igenkänningsfaktor som har en 
inverkan på organisationens egen identitet och deltagarnas upplevda gemenskap. De två 
intervjuerna stödjer ett resonemang att dessa berättelser stärker denna trovärdighet ytterligare. 
Intervjuerna visar på den igenkänningsfaktor som detta i hög grad ger samt på det utnyttjande 
av personliga nätverk som ger en hög grad av tillit. 
 
För att kunna nå fler stödsökande menar Aronsson6 på Tilia att det är avgörande att de 
stödsökande kan identifiera sig med organisationen. Genom att varumärket Tilia befolkas av 
sina deltagare genom de berättelser de delar möjliggör det för nya deltagare och sympatisörer 
att identifiera sig med. Detta genererar också en känsla av tillhörighet och gemenskap hos 
organisationens primära målgrupp i mötet med Tilias verksamhet. Initialt menar Aronsson7 att 
deltagare mest betraktar verksamheten via exempelvis Instagram, men i takt med att 
förtroendet och igenkänningsfaktorn stärks och genom att mottagaren får ta emot fler 
berättelser kan också deltagarens engagemang öka. Från inläggen kan vi se sympatisörens 
aktiva handling genom att kommentera eller gilla som ett tecken på detta.  
 
På ett liknande sätt framhåller Åkerman8 från Invitationsdepartementet vikten av att det finns 
en förtroendelänk. Här menar hon att Invitationsdepartementet står som garant för de 
middagar som koordineras. Denna garanti blir trovärdig för att det finns människor bakom 
Invitationsdepartement som anser att just denna idé, att äta middag med en främling, är en 
rolig och spännande sysselsättning. Detta åstadkommer Invitationsdepartementet genom att 
använda personliga nätverk där potentiella deltagare redan har en etablerad tillit, som de har 
lätt att identifiera sig med och där igenkänningsfaktorn är hög. Det är med andra ord tilliten 
som finns i de privata nätverken som kanaliseras så att de tjänar Invitationsdepartementets 
syften.  
 
Som figur 2 (se 3.6  teoretiskt ramverk) visualiserar finns det en relation mellan 
berättarnätverken och den ideella verksamhetens monologa narrativ. Denna relation påverkar 
identifiering bland deltagarna och genererar en starkare eller svagare upplevd kultur beroende 
på hur väl narrativet speglar deltagarnas berättelser. Om det monologa narrativet och de 
dialoga berättelserna samspelar har detta också en betydelse för hur mottagarna ser på 
verksamhetens trovärdighet. Precis som Aronsson9 och Åkerman10 ger utryck för skapas då 
både en förtroendelänk och en möjlighet att identifiera sig med verksamheten, dess deltagare 
och dess syfte.  
 

                                                
 
 
6 Intervju med Louise Aronsson, volontär på Föreningen Tilia 2015-05-07 
7 Intervju med Louise Aronsson, volontär på Föreningen Tilia 2015-05-07 
8 Intervju med Ebba Åkerman, koordinator på Invitationsdepartementet, 2015-04-29 
9 Intervju med Louise Aronsson, volontär på Föreningen Tilia 2015-05-07 
10 Intervju med Ebba Åkerman, koordinator på Invitationsdepartementet, 2015-04-29 
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Genom att som Invitationsdepartementet använda sig av redan befintliga förtroendenätverk 
kan förtroendet för verksamheten relativt fort gå från tunn tillit, det vill säga det första mötet 
med verksamheten och dess deltagare, till en mer massiv tillit, en känsla av gemenskap 
liknande den i en familj eller en vänkrets. När bästa kompisen arrangerat en middag och säger 
att det är kul kanske det faktiskt också är det och det kanske är något den potentiella 
deltagaren också skulle prova.  
 
Tilia bygger en massiv tillit genom att bygga en gemenskap runt igenkänning och 
identifikation. På så vis kan deltagarna bygga upp ett förtroende som går att definiera som 
Putnams (2000) massiva tillit. Detta gör de genom att bli personliga och befolka sitt 
varumärke med riktiga deltagare som sympatisörer kan känna igen sig i. 
 
När Tilia använder sina volontärer till att kanalisera ut de principer om godkända och icke-
godkända beteenden i organisationen etableras också snabbt en kultur och ett etiskt ramverk 
för vad om gäller. Här spelar också igenkänningen och identifieringen en roll. Då tilliten 
mellan deltagarna är stor gör det också att det skapas en förståelse för de andra deltagarnas 
utsatthet, här finns också ett stort mått av förtroende. 
 
Flervägskommunikationen genom deltagares delande av självupplevda berättelser skapar 
alltså relationer vilka bygger tillit. På så vis kan delandet av en personlig upplevelse också 
skapa trygghet och på så vis också inspirera sympatisörer till att bli aktiva. Detta på ett annat 
sätt än traditionell marknadsföring.  
 
Om vi i enlighet med Return on relationship (se 3.3 Strategisk kommunikation) utgår ifrån att 
det finns ett värde i att lyssna in sina deltagare, kunder, medlemmar och/eller klienter för att 
bättre kunna anpassa verksamheten efter dessa behov, är det möjligt att utifrån både 
intervjuerna och den netnografiska observationen göra analysen att en ideell verksamhet 
tjänar på att i sina Instagram-kampanjer få deltagarna att dela egenupplevda berättelser. Detta 
bland annat för att det ger organisationen en möjlighet att lära känna sina deltagare. När en 
ideell verksamhet försöker odla relationer byggda på förtroende, transparens och ärlighet är 
människor också mer benägna att dela med sig av sina upplevelser av organisationen med sina 
vänner och resten av sitt sociala nätverk. Detta skapar med andra ord stora möjligheter att 
generera den så eftertraktade förtjänade median som Stakston (2011) ser som så fördelaktig 
för ideella verksamheter. Det ger också den ideella verksamheten en möjlighet att på ett 
lättillgängligt sätt ”lägga örat mot marken” och i sitt kommunikationsarbete väga in 
deltagarnas berättelser och bilder av vad som utgör den ideella verksamhetens identitet och 
varumärke. 
 
Den ideella verksamheten kan också med denna kunskap på ett strategiskt sätt kombinera 
deltagarnas och sina egna behov för att tjäna bådas syften. I den netnografiska observationen 
ser vi exempel på detta när Cancerfonden under hashtag nr. 7 #nejtillcancer i inlägg nr. 20 gör 
en i grunden egoistisk handling, löpträningen, till en altruistisk handling genom att arrangera 
kollektiv löpträning och ta ut en avgift för det som oavkortat går till cancerforskning. Inlägget 
visar hur en organisation kan lyckas med konststycket att kombinera sina egna och 
deltagarnas behov. Detta till skillnad från inläggen under exempelvis hashtag nr. 8 #fairadise 
som inte alls speglar deltagarnas behov eller drivkraft då de till stor del styrts av den ideella 
verksamhetens narrativ. På så vis är det också, utifrån inläggen under hashtag nr. 8 inte 
möjligt att utläsa deltagarna egna verkliga berättelser eller altruistiska handlingar. På så vis 
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går det heller inte att avläsa hur de själva definierar hållbart resande och Schyst resandes 
varumärke, vilket gör inläggen mindre personliga.  
 
Både Tilia och Invitationsdepartementet anser att deltagarna är de som driver verksamheten 
framåt. Precis som Granqvist (2013) är inne på anser varken Åkerman11 eller Aronsson12 att 
engagemang enbart kan mätas i medlemskap, exempelvis har Invitationsdepartementet inte 
ens några medlemmar. Precis som Heide, Johansson och Simonsson (2012) också är inne på 
instämmer intervjupersonerna i att det för deras verksamheter är svårt att placera deltagarna 
och sympatisörer i facket extern eller intern målgrupp, de anses vara både och. Dock anser 
både Aronsson13 och Åkerman14 att delandet av självupplevda berättelser från deltagarna via 
Instagram driver verksamheten framåt. 
 
Deltagarnas aktivism är möjligen extra viktig för ideella verksamheter som på olika sätt går 
att definiera som stödgrupper som delar ett gemensamt intresse och som vill sprida ett 
budskap eller en övertygelse. I exemplen Tilia och Invitationsdepartementet ser vi två 
exempel på ideella verksamheter som medvetet valt att göra deltagarna mer delaktiga genom 
att låta dem forma verksamheten. I Åkermans15 fall ser hon också på sig själv helst som en 
faciliterare mer än som en ledare och hon välkomnar att deltagarna tar egna initiativ att 
utveckla och expandera verksamheten. Detta är inget som hon ser som något hot, snarare tvärt 
om. 
 
Att sociala medier också kan skapa nya och andra möjligheter till aktivism och engagemang 
som utmanar traditionella medier, i likhet med vad Jenkins (2012) också hävdar, skapar 
möjligheter för kanalisering på ett helt nya sätt. När berättandet sker i form av 
flervägskommunikation där deltagare själv tillåts vara aktiv genom att kommentera eller gilla, 
som via Instagram, skapas också förutsättningar för att passiva sympatisörers engagemang 
kanaliseras och förvandlar dem till aktiva deltagare. Här tar Aronsson16 exempelvis upp 
lättillgänglighet och möjligheten till anonymitet som två faktorer som kan bidra till detta. 
Åkerman17 menar också att möjligheten för deltagarna att kommunicera i bild ökar känslan av 
delaktighet och gör inläggen än mer lättillgängliga.  
 
Aronsson18 menar att det förmodligen ligger mycket tankar bakom att lägga upp ett inlägg på 
hashtagen #psynligt. Här spelar identifieringen och tilliten roll men även den altruistiska och 
egoistiska drivkraften som tidigare nämnts. En händelse som får en person att plötsligt köpa 
en hamburgare till en hemlös, ge sig ut och lyckas springa den där extra milen i löpspåret eller 
av någon anledning ställa sig och berätta att antirasism behövs för att hon vill sluta vara rädd, 
kan också utlösa en vilja att dela detta med andra – och studien visar att det i de undersökta 
inläggen finns en kombination av egenintresse och altruism. Här blir dessa drivkrafter 
                                                
 
 
11 Intervju med Ebba Åkerman, koordinator på Invitationsdepartementet, 2015-04-29 
12 Intervju med Louise Aronsson, volontär på Föreningen Tilia 2015-05-07 
13 Intervju med Louise Aronsson, volontär på Föreningen Tilia 2015-05-07 
14 Intervju med Ebba Åkerman, koordinator på Invitationsdepartementet, 2015-04-29 
15 Intervju med Ebba Åkerman, koordinator på Invitationsdepartementet, 2015-04-29 
16 Intervju med Louise Aronsson, volontär på Föreningen Tilia 2015-05-07 
17 Intervju med Ebba Åkerman, koordinator på Invitationsdepartementet, 2015-04-29 
18 Intervju med Ebba Åkerman, koordinator på Invitationsdepartementet, 2015-04-29 
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centrala för att förstå hur tillit och identitetsskapande också kan kanaliseras genom delandet 
av berättelser och på så vis också generera engagemang hos mottagaren samt bidra till och 
berika den ideella verksamheten. 
 
Fokus hos intervjupersonerna från de två ideella verksamheterna ligger på att göra kurerare 
och producenter delaktiga. Att få de passiva sympatisörerna att bli mer delaktiga är med andra 
ord inte fokus från någon av dem. Trots detta lyckas både Tilia och Invitationsdepartement 
väl med detta då båda verksamheterna expanderar och når nya delar av Sverige. Att satsa på 
kurerare och producenter på det sättet som både Tilia och Invitationsdepartementet gör 
innebär att dessa grupper inte bara blir viktiga för att genomföra aktiviteter utan också för att 
skapa hållbarhet och långsiktighet i verksamheten. De blir också centrala för att genom sina 
nätverk fungera som förtjänad media och generera nya deltagare och kanalisera passiva 
sympatisörers engagemang så att det blir till gagn för den ideella verksamheten. Detta kan ur 
ett Return on relations-perspektiv ses som ett sätt att vårda relationen med sina deltagare, 
något som också tydligt syns tack vara den förtjänade media som det genererar.  
 
När ideella verksamheter väljer att använda sig av sociala medier innebär det på samma gång 
att de också måste släppa en del av kontrollen över informationsflödet. Samtliga undersökta 
hashtags visar på olika sätt hur deltagarnas medproducerande kan få informationen att ta en 
annan riktning än den som från början var tänkt. Företag kan kidnappa flödet, deltagare kan 
använda det till annat än vad som var avsett, ett exempel på detta är inlägg nr. 1 i den 
netnografiska observationen. Här var syftet att uppmuntra till att lägga upp bilder på rätter 
som inte innehåller jätteräkor men sändaren har lagt upp en bild på en rätt med jätteräkor. Här 
reagerade betraktarna med att gilla det faktum att sändaren fick sova på soffan. Precis som 
Aronsson19 vittnar om blir flödet det som deltagarna gör det till och i fallet med inlägg nr. 1 
behöver detta nödvändigtvis inte påverka avsikten med hashtagen negativt. 
 
Åkerman20 ser frivilligheten och engagemanget som centralt och att det måste finnas ett eget 
driv att genomföra en middag annars faller hela idén. Men samtidigt som det är centralt att 
deltagarna själva måste få vara med och forma verksamheten finns det här ett behov av att det 
kanaliserade engagemanget är i samklang med verksamhetens kärnbudskap, identitet och 
etiska ställningstaganden. Som Aronsson21 är inne på när hon pratar om utmaningar med 
sociala medier finns här också ett behov av att skapa en kultur som deltagarna kan skapa en 
gemenskap kring. I Tilias fall är det centralt att inläggen inte triggar unga som lider av 
psykisk ohälsa till ett destruktivt beteende. Åkerman22 på Invitationsdepartementet upplever 
en liknande problematik när hon beskriver att hon skulle vilja se bilder i Instagram-flöder som 
var mer berättande och som innehöll en tydligare handling. Intervjuerna med Åkerman23 och 
Aronsson24 visar att det upplevs som en utmaning att lyckas balansera kontroll och frihet på 
ett sätt att det å ena sidan inte hämmar engagemanget hos deltagarna men å andra sidan inte 
skapar en gemenskap som inte är i samklang med det monologa narrativet, den ideella 
                                                
 
 
19 Intervju med Louise Aronsson, volontär på Föreningen Tilia 2015-05-07 
20 Intervju med Ebba Åkerman, koordinator på Invitationsdepartementet, 2015-04-29 
21 Intervju med Ebba Åkerman, koordinator på Invitationsdepartementet, 2015-04-29 
22 Intervju med Ebba Åkerman, koordinator på Invitationsdepartementet, 2015-04-29 
23 Intervju med Ebba Åkerman, koordinator på Invitationsdepartementet, 2015-04-29 
24 Intervju med Louise Aronsson, volontär på Föreningen Tilia 2015-05-07 
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verksamhetens identitet och etik. Av detta är det möjligt att föra resonemanget att det alltså 
inte heller är eftersträvansvärt när de dialoga berättelserna kommunicerar utan hänsyn till det 
monologa narrativet. 
 

6.2 Slutsats 
 
Genom undersökningen kan vi se att det finns mycket engagemang för ideella verksamheter i 
det sociala mediet Instagram. Det finns ett intresse för att dela med sig av sina upplevelser 
både för att det känns bra för deltagaren själv men också för att inspirera, stötta eller hjälpa 
andra. Engagemanget är dock inte platt eller statiskt, det skiftar och kan ta olika former. Det 
kan i olika grad vara aktivt eller passivt. Slutsatsen blir därför att det blir missvisande att mäta 
engagemang i ideella verksamheter enbart genom att mäta medlemsantal.  
 
Vad som driver deltagare och sympatisörer att engagera sig är både egenintresse och altruism 
och detta speglas också i berättandet i de undersökta Instagram-inläggen. I studien kan vi se 
att de inlägg som speglar någon form av clicktivism ofta går att förknippa med ett starkt 
egenintresse och en svagare altruistisk handling, dessa berättar mer sällan något utan utgör 
mer ett statement. Vad som också är intressant är att det engagemang som dessa inlägg 
genererar oftast speglar ett ganska passivt deltagande från mottagarna till dessa inlägg. 
Slutsatsen blir således att man skulle kunna säga att clicktivism leder till mer clicktivism och 
att om ideella verksamheter vill se ett aktivt deltagande från sina deltagare och sympatisörer 
bör de arbeta strategiskt med sociala medier på ett sätt som uppmuntrar deltagare att vara mer 
aktiva och dela med sig av egenupplevda upplevelser som i mindre utsträckning grundar sig i 
enbart egenintresse och mer i altruistiska handlingar. Den netnografiska observationen visar 
nämligen att delandet av berättelser genererar en högre grad av deltagande från mottagarna. 
Här påverkas också interaktionen av om berättelserna är personliga eller inte. Om 
berättelserna är iscensatta, eller inte kan ses tillhöra en person, förlorar berättandet och 
sändaren på det i form av mindre aktiva sympatisörer. Detta kan bero på de få retoriska grepp 
som används men det kan också bero på att de personliga nätverken inte utnyttjas för att 
sprida berättelsen vidare vilket blir en förlust då relationen bakom en sådan 
kommunikationsprocess vilar på en massiv tillit snarare än en tunn. 
 
Det är tydligt att sociala medier på ett annat sätt än tidigare bjuder in till en 
flervägskommunikation och på så vis tillåts mottagaren också att bli mer aktiv. Vi ser här att 
ett berättande via Instagram, precis som Jenkins (2012) är inne på, inte slutar med att 
sändaren delar den med mottagaren. De undersökta inläggen på Instagram visar istället att 
berättelsen kan bli rikare, ändra riktning eller få en ny innebörd om mottagaren väljer att delta 
i berättandet genom att aktivt delta med exempelvis en kommentar. Här blir det för ideella 
verksamheter därför centralt att lyfta fram och utnyttja resurserna som kurerarna och 
producenter utgör. De människor som är ambassadörer och mentorer, styrelseledamöter eller 
volontärer i ideella verksamheter kan, genom att i sina nätverk dela personliga berättelser om 
den ideella verksamheten, själva skapa ett större engagemang för den ideella verksamheten 
och dess sakfrågor. Detta på grund av den starka förtroendelänken som finns i dessa 
personliga relationer. Att idka medlemsvård (eller kanske snarare deltagarvård) på ett sätt så 
att dessa deltagare känner sig delaktiga kan därför vara ett sätt för ideella verksamheter att nå 
ett större engagemang både bland deltagarna och bland sympatisörer. För att uppnå detta 
måste ideella verksamheten till viss del också släppa kontrollen över kommunikationsflödet. 
Detta får dock inte resultera i att det inte finns någon gemensam kultur eller gemensamma 
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normer i den ideella verksamhetens gemenskap. Detta kan skada varumärket och som 
beskrivs i fallet Tilia kan det också vara kontraproduktivt. Även här blir kurerarna centrala. 
De kan etablera normer och etiska riktlinjer i sina nätverk och på så vis införliva dessa i den 
upplevda gemenskapen och identiteten. 
 
Slutligen bör här också lyftas fram att det är viktigt för engagemanget hos deltagare och 
sympatisörer att den ideella verksamheten förmedlar en identitet, kultur och bild av sig själv 
som speglar den bild av verksamheten som deltagarna kan identifiera sig med. För att göra 
detta behöver den ideella verksamheten lyssna in sina deltagare och sympatisörer och se efter 
vad dessa har för behov och hur deras behov kan förenas med den ideella verksamhetens 
behov. Genom att bjuda in sina deltagare att dela sina berättelser utnyttjar den ideella 
verksamheten en guldgruva av information och erfarenheter ur vilken detta går att utläsa. När 
ideella verksamheter på detta vis ”lagt örat mot marken” och tagit reda på hur deltagarna och 
sympatisörernas behov ser ut, kan de också arbeta strategiskt med att förena den egoistiska 
och altruistiska drivkraften hos sympatisörer och deltagare. På så vis skapas incitament för ett 
större engagemang bland de egna deltagare men också hos sympatisörer och betraktare i 
deltagarna personliga nätverk.   
 

6.3 Slutord 
 
Ambitionen med denna studie har varit att inspirera ideella verksamheter till att utveckla 
användandet av digital berättande via det sociala mediet Instagram som en del av ett 
strategiskt kommunikationsarbete för att sympatisörerna och deltagare i större utsträckning 
ska kunna vara med och skapa och utveckla verksamheten och på så vis stärka både 
varumärket och bidra till ett ökat aktivt deltagare inom ideell sektor.  
 
Jag vill avsluta med att säga att sociala medier inte är ett verktyg som passar alla målgrupper, 
det finns många generationer som inte är vana att använda detta medium för kommunikation 
och interaktion. Ambitioner med denna undersökning är heller inte att presenterar en paket-
lösning för ökat engagemang inom alla former av ideella verksamheter. I ideella verksamheter 
med målgrupper som tillhör äldre generationer kan det exempelvis vara svårt att få det 
gensvar som de undersökta hashtags i denna studie genererat. Att med denna typ av media nå 
människor med olika former av funktionshinder, som har läs- och skrivsvårigheter eller helt 
enkelt inte pratar samma språk kan också vara en utmaning. Trots detta visar undersökningen 
att text och bild i kombination gör budskap och berättelser lättare för människor att ta till sig. 
Det bör tilläggas att de generationer som växer upp idag kan sociala medier som sin egen 
ficka. Som Aronsson25 var inne på är det där de finns, det är deras vardag och verklighet. Vill 
ideella verksamheter därför generera aktivt deltagande i framtiden blir de tvungna att på 
djupet undersöka hur de kan använda dessa kanaler för sina syften. De behöver också förstå 
drivkraften bakom både passivt och aktivt deltagande i sociala medier för att på bästa sätt 
kanalisera dessa i sin verksamhet.  
 

                                                
 
 
25 Intervju med Ebba Åkerman, koordinator på Invitationsdepartementet, 2015-04-29 
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7. Förslag till fortsatt forskning  
 
Mot bakgrund av denna studie skulle det vara intressant att ytterligare undersöka hur ideella 
verksamheter kan använda sig av digitalt berättande via social media i syfte att bedriva 
medlemsvård och på så vis fånga upp deltagare och sympatisörers engagemang. Denna 
undersökning är ett bidrag men det skulle vara intressant att se mer forskning på området. 
 
Det vore också intressant att studera närmare hur ideella verksamheter kan arbeta med 
kontroll och styrning av verksamheten i en tid där möjligheterna till delaktighet gör att ideella 
verksamheter till en viss del tvingas släppa kontrollen över kommunikationsflöden. 
  
Vad som också vore intressant att undersöka djupare är vad som får deltagare att ta steget från 
ett passivt deltagande till ett aktivt. 
 
Samband mellan engagemangets drivkrafter och olika former av deltagande i sociala medier 
är ett annat område som skulle vara intressant att undersöka ytterligare. I denna kvalitativa 
undersökning har detta samband utforskats till viss del men här skulle det också vara 
intressant att utifrån ett bredare empiriskt underlag undersöker detta samband med en 
kvantitativ metod.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor till organisationsrepresentanter 
Generella frågor om organisationens syn på sina medlemmar 
 

Vad är organisationens syfte? 
Vad har du för funktion på organisationen? 
Vad är din relation till den aktuella kampanjen? 
Vilka är era medlemmar? Vilka är deltagare i instagram-kampanjen? Och vilka är era 
sympatisörer som gillar och kommenterar de bilder som läggs upp? 

 
1. Statistiskt sett, hur har era medlemsantal förändrats? Kan ni se någon trend?  

 
2. Hur ser ni på denna förändring och vad har ni för strategier för att möta denna 

utveckling?  
 

3. Hur tänker ni, strategiskt, när ni använder er av social media?  
 

4. Finns det några utmaningar? 
 

5. Vad bedriver ni för verksamhet generellt sett för att aktivera deltagare? Medlemmar 
och sympatisörer?  
 

6. Skulle du säga att ni betraktar deltagarna i kampanjerna som en intern eller extern 
målgrupp?  

 
7. Hur varaktig är deltagarnas aktivitet i organisationens verksamhet?  

 
 

8. Skulle du säga att ni betraktar sympatisörer som en intern eller extern målgrupp?  
 

9. Anser du att deltagarna, i och med sitt deltagande i kampanjen, utför en handling som 
driver verksamheten framåt?  
 

 
10. I er kommunikationsverksamhet generellt, hur högt skulle du säga att ni prioriterar de 

olika grupperna i engagemangspyramiden, om vi leker med tanken att vi kan prioritera 
dem på en skala från 1 – 5?  

(Intervjupersonen får här ta del av en illustration av Li:s engagemangs pyramid, se. 3.2 
Socialt kapital och engagemang) 
 

Kurerare 
Producenter  
Kommenterarna 
Gillarna 
Betraktarna  
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Påverkas de grupper som finns lägre ner i pyramiden av de grupper som finns högre 
upp i pyramiden? Om ja, hur?  

Den specifika kampanjen 
 

1. Vad finns det för syfte med att använda sociala medier och vilka målgrupper försöker 
ni främst nå via dessa kanaler? 
 

2. Varför har ni valt att använda er av just Instagram som kanal för denna kampanj? 
 

3. Vad upplever du att det finns för fördelar respektive nackdelar med att kommunicera i 
form av bild och text? 
 

4. Vilka grupper i engagemangspyramiden försöker ni främst nå med den aktuella 
Instagram-kampanjen?  

 
5. Är syftet att skapa nya deltagarna? 

 
6. Upplever du att deltagaren, via sitt engagemang, berätta om en egen upplevd 

händelse? 
 

7. Vad har ni fått för respons på detta från sympatisörer och andra deltagare? 
 

8. Skapar berättandet mervärde för organisationen?  
 

9. På vilket sätt?  
 

10. Hur stor del av de som tar del av er verksamhet i stort, är det som valt att dela bilder i 
kampanjerna?  

 
11. Varför tror du det är så?  

  

Medlemmars och sympatisörers delaktighet 
 

1. Upplever du att deltagarna blivit mer aktiva eller passiva i just denna kampanj? Om ja, 
på vilket sätt?  
 

2. Var skulle du säga att dessa deltagare i kampanjen befann sig i 
engagemangspyramiden innan de blev delaktiga i instagram-kampanjen?  
 

3. Vad tror du det var som gjorde dem passiva eller aktiva? 
 

4. Skulle du säga att Instagram-kampanjen bidragit till att deltagarna blivit mer aktiva än 
tidigare i er verksamhet?  

 
5. Hur skulle du säga att de berättelser som de delat bidragit till att skapa en gemenskap 

inom organisationen? 
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6. Tror du att delandet av berättelser bidrar till att skapa ett större förtroende för 
organisationen och för andra deltagare?  
 

7. Skulle du säga att det även skapar ett större förtroende för ert varumärke? 
 

8. Vad tror du att det har för betydelse för organisationen när deltagare är med och 
medproducerar verksamhet, som i fallet med den aktuella kampanjen?  
 

9. Vad skulle du säga att effekterna av detta blir?  
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Bilaga 2: Netnografisk observation av 24 inlägg under 8 hashtagar 
på Instagram 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hashtag	 1)	#antiscampi	
Initiativtagare	 Naturskyddsföreningen	

Underlag	
Hashtagen	#antiscampi	hade	2015-05-31	211	inlägg.	Här	finns	i	huvudsak	två	kategorier	
av	inlägg.	Den	första	är	sändare	som	delat	inlägg	om	måltider	de	själva	upplevt.	Den	

andra	är	företag/restauranger	som	vill	förmedla	att	de	inte	serverar	jätteräkor.		

		 Inlägg	1	 Inlägg	2	 Inlägg	3	

Deltagandets	karaktär	 Deltagande	genom	en	
berättelse	 Deltagande	genom	en	berättelse	 Statement	

Vad	som	händer	–	en	
historia	 		 		 		

När	utspelar	sig	
handlingen?	 Middagstid,	realtid.	 Middagstid,	realtid.	 tidpunkten	är	lunchtid,	

realtid.	
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Vad	är	det	för	situation	
som	skildras?	

På	bilden:	En	take	away	
box	med	sushi,	
innehållandes	bland	annat	
jätteräkor.Text:	”@XX	äter	
scampi	och	sover	således	
på	soffan	i	natt".	

På	bilden:	En	take	away	box	
med	sushi.	Text:	"Vi	har	ett	hål-i-
väggensushi	ställe	i	Årsta	och	
eftersom	det	ligger	före	ICA	blev	
det	en	åtta-bitars	ikväll	istället	
för	godis.	Och	så	klart	inga	
jätteräkor	för	de	är	skadliga	
både	för	oss	och	för	miljön.”	

På	bilden:	En	arbetsbänk	
med	nygjord	sushi.Text:	
"Restaurangen	Rå	Epok	i	
Lund	erbjuder	stor	lunch	
med	diverse	ingredienser	
men	ingen	rödlistad	fisk	
och	inga	jätteräkor"	

Vilka	deltar	i	berättelsen?	

Sändaren,	indirekt	även	
personen	som	adresseras	i	
inlägget	samt	hens	
partner.	

Sändaren	 Ingen	deltagare	

Vad	finns	det	för	
”rekvisita”	i	bilden?	

Rekvisitan	är	boxen	med	
sushi	innehållande	bland	
annat	jätteräkor.	

Rekvisitan	är	boxen	med	sushi	
utan	jätteräkor.	

Rekvisitan	är	sushi	på	en	
beredningsbänk	

Vad	förmedlar	bilden	i	
kombination	med	texten	

för	handling?	

Handlingen	som	
förmedlas	är	att	sändaren	
genom	sin	handling	gjort	
något	som	hans	partner	
tycker	är	fel.	Således	får	
han	sova	på	soffan.	

Handlingen	som	förmedlas	är	att	
sändaren	valt	att	äta	sushi	
istället	för	godis	och	då	valt	bort	
jätteräkor.	

Inlägget	innehåller	ingen	
handling.	

Hur	det	händer	–	en	
diskurs	 		 		 		

Vem	är	sändaren?	
Sändaren	är	aa,	samma	
person	som	berättar	i	
berättelsen.	

sändaren	är	bb,	samma	person	
som	deltar	i	berättelsen.	

Sändaren	är	restaurangen	
Rå	Epok.	
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Vem	vänder	sig	inlägget	
till?	

Inlägget	vänder	sig	främst	
till	en	person,	pk,	som	
adresseras	i	inlägget,	men	
också	till	alla	som	följer	
sändaren	liksom	till	dem	
som	använder	eller	söker	
på	hashtagen	#antiscampi.	

Inlägget	vänder	sig	främst	till	
personer	i	sändarens	nätverk	
och	till	användare	eller	sökare	
på	hashtagen	#antiscampi.	

Inlägget	vänder	sig	till	
följare	av	raepok	och	
sökare	på	hashtagarna	
#lunch	#Lund	#ramslök	
#rabarber	#takeaway	
#sushi	#sushipåskånska	
#ingetrödlistat	
#antiscampi	#foodpic	#	
foodgasm	#foodporn	
#mat	#bästalunchen	

Vad	är	syftet	och	dess	
drivkrafter?	

Syftet	kan	tolkas	som	att	
sändaren	vill	berätta	sin	
historia,	här	finns	ett	
tydligt	egenintresse	och	
ingen	altruistisk	handling.		

Syftet	kan	tolkas	som	att	
sändaren	vill	göra	ett	statment	
att	hon	inte	äter	jätteräkor.	Hon	
utför	också	en	direkt	altruistisk	
handling	genom	att	välja	bort	
jätteräkor	på	grund	av	att	det	är	
skadligt.	Handlingen	kan	också	
uppfattas	som	altruistisk	då	hon	
med	sitt	inlägg	kan	komma	att	
inspirera	andra	att	göra	samma	
sak.	Här	finns	med	andra	ord	en	
kombination	av	egenintresse	
och	altruism.		

Syftet	kan	tolkas	som	att	
få	mottagaren	att	komma	
och	äta	lunch	på	Rå	Epok.	
Här	finns	ett	tydligt	
egenintresse	då	inlägget	
till	stor	del	är	ett	sätt	att	
marknadsföra	ett	
varumärke.	Dock	speglar	
inlägget	också	en	
altruistisk	handling	genom	
att	restaurangen	aktivt	
väljer	bort	rödlistade	
fiskar	och	jätteräkor.	

Vilka	retoriska	grepp	
används?	Pathos,	ethos,	

logos?	

Ethos:	Då	inlägget	blir	
trovärdigt	för	att	det	är	
avsändaren	som	berättar	
en	självupplevd	
berättelse.		
Pathos:	Inlägget	vill	få	
mottagaren	att	skratta.	

Ethos:	Då	inlägget	blir	trovärdigt	
för	att	det	är	avsändaren	som	
berättar	en	självupplevd	
berättelse.		
Pathos:	Då	den	vädjar	till	
mottagarens	uppfattning	om	
etik	och	moral.	

Ethos:	Då	inlägget	blir	
trovärdigt	för	att	det	är	
avsändaren	som	berättar	
en	självupplevd	
berättelse.		
Pathos:	Inlägget	vill	få	
mottagaren	att	känna	sig	
sugen	på	den	goda	sushi	
som	Rå	Epok	har	att	
erbjuda	och	få	dem	att	
besöka	restaurangen.		

Hur	kommenteras	
betydelsen	av	händelsen	

av	sändaren?	

Händelsen	kommenteras	
av	sändaren	i	en	
skämtsam	ton.	

Händelsen	kommenteras	som	
positivt	då	hon	valde	bort	något	
annat	för	att	köpa	sushin.	

Händelsen	kommenteras	
genom	positiva	hashtags	
som	#bästalunchen.	
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På	vilket	sätt	förmedlas	
handlingen?	

berättelsen	förmedlas	
genom	bild	och	text	samt	
genom	att	använda	
hashtagen	#antiscampi.	

berättelsen	förmedlas	genom	
bild	och	text	samt	genom	att	
använda	hashtagen	#antiscampi.	

berättelsen	förmedlas	
genom	bild	och	text	samt	
genom	att	använda	
hashtag:	#lunch	#Lund	
#ramslök	#rabarber	
#takeaway	#sushi	
#sushipåskånska	
#ingetrödlistat	
#antiscampi	#foodpic	#	
foodgasm	#foodporn	
#mat	#bästalunchen	

Vad	kan	vi	utläsa	att	
inlägget	genererat	för	

interaktivitet?	

	Den	genererade	4	
kommentarer	och	21	likes.	 Den	genererade	18	likes.		 	Den	genererat	40	likes.	
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Hashtag	 2)	#matfördagen	
Initiativtagare	 Soppkök	Stockholm		

Underlag	
Hashtagen	#matfördagen	hade	2015-05-31	699	inlägg.	Inläggen	som	delas	beskriver	hemlösas	
utsatta	situation,	i	många	fall	är	de	en	replikation	av	en	och	samma	bild.	Syftet	är	att	genom	att	
hashtagen	”kidnappa”	mat-hashtags	och	på	så	vis	sprida	budskapet	om	hemlösas	situation.	

		 Inlägg	4	 Inlägg	5	 Inlägg	6	

Deltagandets	karaktär	 Deltagande	genom	en	berättelse	 Statment	 Statment	

Vad	som	händer	–	en	
historia	 		 		 		

När	utspelar	sig	
handlingen?	

Handlingen	utspelar	sig	i	realtid,	på	
Kungsgatan	i	Stockholm	mitt	på	
dagen.		

Bilden	är	kopierad	från	
soppköks	Stockholms	hemsida,	
här	går	inte	att	avgöra	när	
bilden	är	tagen.	

Bilden	är	kopierad	från	
soppköks	Stockholms	
hemsida,	här	går	inte	att	
avgöra	när	bilden	är	tagen.	

 
  



 
 
 
 

9 

Vad	är	det	för	
situation	som	
skildras?	

På	bilden:	En	person	som	sitter	ner	
på	marken	med	ytterkläder,	vantar	
på	händerna	och	en	filt	över	benen.	
Personen	har	en	hamburgare	med	
pommes	fritts	i	knät.	Text:	En	
väldigt	lång	text	som	skildrar	ett	
möte	mellan	sändaren	och	en	ung	
hemlös	man	som	sändare	kallar	för	
CC.	Sitt	eget	namn,	för	att	
synliggöra	att	det	kunde	varit	han.	
den	tiggande	mannen	är	från	
Rumänien	och	sover	i	en	kall	bil.	
Han	har	inte	ätit	på	länge	så	han	
blir	glad	när	sändaren	köper	honom	
en	hamburgare	med	pommes	frites	
på	McDonalds.	

På	bilden:	En	papptallrik	där	
någon	skriv	med	tuschpenna:	
"Hungrig?	I	jul	är	5000	
människor	i	Sverige	akut	
hemlösa	och	saknar	mat	för	
dagen.	Se	hur	du	kan	hjälpa	till	
på	soppkökstockholm.se	
#matfördagen"Det	finns	ingen	
tillhörande	text.	

På	bilden:	En	papptallrik	
där	någon	skriv	med	
tuschpenna	på	engelska:	
"Hungrig?	I	jul	är	5000	
människor	i	Sverige	akut	
hemlösa	och	saknar	mat	
för	dagen.	Se	hur	du	kan	
hjälpa	till	på	
soppkökstockholm.se	
#matfördagen".	I	den	
tillhörande	texten	står	det:	
#matfördagen	
#soppköksthlm	
#soppkökstockholm	#mat	
#mattips	#jul	#julbord	
#frukost	#lunch	#middag	
#middagstips	#smaskens	
#hemlöshet	#homeless	
#flashmod	#yum	#yummiw	
#food	#fika	

Vilka	deltar	i	
berättelsen?	

I	berättelsen	deltar	sändaren	och	
den	hemlösa	mannen.		

Det	finns	ingen	deltagare	i	
berättelsen.	

Det	finns	ingen	deltagare	i	
berättelsen.	

Vad	finns	det	för	
”rekvisita”	i	bilden?	

Rekvisitan	i	inlägget	är	pommes	
frites	och	en	hamburgare.	

Rekvisitan	är	en	papptallrik	
med	en	text	på.	

Rekvisitan	är	en	papptallrik	
med	en	text	på.	

Vad	förmedlar	bilden	i	
kombination	med	
texten	för	handling?	

Bilden	förmedlar	en	berättelse	om	
den	hemlösa	mannens	utsatthet	
och	hur	sändarens	handling	hjälper	
den	hemlösa	mannen.	

Bilden	förmedlar	information	
om	hemlösas	utsatthet.	

Bilden	förmedlar	
information	om	hemlösas	
utsatthet.	

Hur	det	händer	–	en	
diskurs	 		 		 		

Vem	är	sändaren?	 sändaren	är	cc,	samma	person	som	
deltar	i	berättelsen.	

Sändaren	är	dd,	samma	person	
som	deltar	i	berättelsen.	

Sändaren	är	ee,	samma	
person	som	deltar	i	
berättelsen.	
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Vem	vänder	sig	
inlägget	till?	

Inlägget	vänder	sig	till	personer	i	
sändarens	nätverk	och	till	personer	
som	följer	#matfördagen	och	
#soppköksthlm	

Inlägget	vänder	sig	till	personer	
i	sändarens	nätverk	och	till	
personer	som	följer	
#matfördagen	

Inlägget	vänder	sig	till	
personer	i	sändarens	
nätverk	och	till	personer	
som	följer	#matfördagen	
#soppköksthlm	
#soppkökstockholm	#mat	
#mattips	#jul	#julbord	
#frukost	#lunch	#middag	
#middagstips	#smaskens	
#hemlöshet	#homeless	
#flashmod	#yum	#yummiw	
#food	#fika	

Vad	är	syftet	och	dess	
drivkrafter?	

Syftet	med	inlägget	kan	antas	vara	
att	få	mottagaren	att	engagera	sig	
för	hemlösas	situation.	Handlingen	
som	skildras	är	altruistiskt	men	
handlingen	genererar	förmodligen	
en	känsla	av	välbefinnande	vilket	
gör	att	den	också	kan	tolkas	som	
att	ha	ett	egenintresse.	

Syftet	kan	antas	vara	att	visa	
att	sändaren	stödjer	kampanjen	
#matfördagen.	Handlingens	
främsta	drivkraft	är	
egenintresse.	Fokus	ligger	på	
att	göra	ett	ställningstagande.	
Genom	att	göra	
ställningstagandet	kan	
sändaren	dock	avse	att	
inspirera	andra	att	hjälpa	
hemlösa	därför	kan	här	också	
finnas	en	altruistisk	drivkraft.	
Dock	är	den	svagare.	
Berättelsen	i	sig	innehåller	
ingen	altruistisk	handling.	

Syftet	är	att	bilden	ska	
komma	upp	i	
instagramflöden	för	mat	
och	måltidstillfällen.	Så	att	
personer	som	går	in	på	
dessa	flöden	också	
uppmärksammas	på	de	
som	inte	har	råd	med	mat.	
Handlingen	är	en	
kombination	av	
egenintresse,	att	göra	ett	
statement,	men	också	en	
altruistisk	handling,	om	än	
svagare,	då	den	vill	
inspirera	andra	till	att	
hjälpa	hemlösa.	
Berättelsen	i	sig	innehåller	
dock	ingen	altruistisk	
handling.	

Vilka	retoriska	grepp	
används?	Pathos,	
ethos,	logos?	

Ethos:	Då	inlägget	blir	trovärdigt	
för	att	det	är	avsändaren	som	
berättar	en	självupplevd	berättelse.		
Pathos:	Då	den	förmedlar	en	känsla	
av	utsatthet	och	en	känsla	av	att	
"det	kunde	varit	jag".	

Logos:	Då	det	här	finns	ett	
logiskt	resonemang	i	bilden	på	
tallriken.	
Pathos:	Då	den	förmedlar	en	
känsla	av	hemlösas	utsatthet.	

Logos:	Då	det	här	finns	ett	
logiskt	resonemang	i	bilden	
på	tallriken.	
Pathos:	Då	den	förmedlar	
en	känsla	av	hemlösas	
utsatthet.	

Hur	kommenteras	
betydelsen	av	
händelsen	av	
sändaren?	

Handlingen	kommenteras	med	
slutsatsen	som	sändare	drar	att	"Vi	
är	egentligen	likadana.	Men	av	
någon	anledning	hamnar	vissa	
utanför	samhället,	utan	någon	
hjälp	och	får	klara	sig	genom	att	
leta	pant,	tigga	och	spela	musik	på	
gatan.	Och	sova	i	bilar."	

Betydelsen	av	händelsen	
kommenteras	med	att	
mottagaren	hänvisas	till	
webbplatsen	
www.sthlmsoppkök.se	

Handlingen	kommenteras	
inte.	
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På	vilket	sätt	
förmedlas	
handlingen?	

Handlingen	förmedlas	genom	text	
och	bild.	

Handlingen	förmedlas	genom	
text	och	bild.	

Handlingen	förmedlas	
genom	text	och	bild.	

Vad	kan	vi	utläsa	att	
inlägget	genererat	för	

interaktivitet?	

	6	kommentarer	av	handlingen	och	
66	”gilla”.	 	4	personer	har	gillat	inlägget.		 Det	genererade	13	”gilla”.		
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Hashtag	 3)	#invitationsdepartementet	
Initiativtagare	 Invitationsdepartementet	

Underlag	
Hashtagen	#invitationsdepartementet	hade	2015-05-31	har	172	inlägg.	Inläggen	som	delats	skildrar	
i	de	allra	flesta	fall	inhemska	svenska	och	nyanlända	invandrare	som	träffas	och	övar	svenska	och	

äter	middag.		

		 Inlägg	7	 Inlägg	8	 Inlägg	9	

Deltagandets	karaktär	 Deltagande	genom	en	
berättelse.	 Deltagande	genom	en	berättelse.	 Deltagande	genom	en	berättelse.	

Vad	som	händer	–	en	
historia	 		 		 		

När	utspelar	sig	
handlingen?	

Handlingen	utspelar	sig	på	
kvällen	i	ett	kök.	

Handlingen	utspelar	sig	vid	
middagsbordet	hos	familjen	G.	

Handlingen	utspelar	sig	i	någons	
kök	mitt	på	dagen.	
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Vad	är	det	för	situation	
som	skildras?	

På	bilden:	Två	män	som	ler	
mot	kameran.	Männen	
står	i	köket,	vi	kan	se	
fläkten	i	bakgrunden.	Text:	
”Middag	med	yy	från	
Elfenbenskusten.	Knackig	
svenska	möte	knackig	
franska.	Så	jävla	kul!”	

På	bilden:	En	kvinna	som	sitter	
vid	ett	dukat	middagsbord	med	
köttbullar,	potatis	och	lingonsylt.	I	
förgrunden	ser	vi	två	barn.	Text:	
"ZZ	från	Nigeria	äter	köttbullar	
med	barn	1	och	2.	hos	familjen	G.	
Mycket	trevlig	middag.	Ett	
djupdyk	in	i	en	svensk	
småbarnsfamiljens	vardag	med	
mjölk	som	spills	över	hela	bordet	
och	en	2-åring	som	kräver	
uppmärksamhet."	

På	bilden:	En	äldre	kvinna	utan	
sjal	och	två	kvinnor	med	sjal.	Där	
finns	också	en	pojke	och	flicka	i	
tonåren.	Deltagarna	sitter	vid	ett	
köksbord,	fika	är	framplockat.	
Text:	"Via	#fikasällskapet	fick	vi	
kontakt	med	en	nyinflyttad	familj	
som	kom	till	oss	och	fikade	idag.	
Lite	pirrigt	var	det	allt	att	träffas	
för	första	gången,	men	med	lite	
tolkhjälp	från	en	annan	familj	vi	
har	lärt	känna	gick	det	riktigt	bra.	
Världen	kommer	närmare	och	
samtidigt	fick	vi	många	skratt	
ihop.	Hoppas	vi	ses	snart	igen	
@ÖÖ"	

Vilka	deltar	i	
berättelsen?	 Två	männen.	

Deltagare	i	berättelsen	är	kvinnan	
och	familjen	G.	Deltagare	i	bilden	
är	kvinna	och	familjens	två	
barnen.		

Deltagarna	i	berättelsen	är	
sändaren,	en	kvinna	i	40-50-års	
ålderns	och	den	nyinflyttade	
familjen	där	fyra	personer	syns	i	
bild.	

Vad	finns	det	för	
”rekvisita”	i	bilden?	 Det	finns	ingen	rekvisita.	

Det	finns	ett	dukat	bord	på	
bilden.	Med	potatis,	lingon	och	
köttbullar.	

Det	finns	ett	dukat	bord	med	fika	
på	bilden	och	annan	utrustning	
som	för	tankarna	till	et	vanligt	kök	
hemma	hos	någon.	

Vad	förmedlar	bilden	i	
kombination	med	
texten	för	handling?	

inlägget	förmedlar	en	
känsla	av	glädje	och	
upprymdhet.		

Inlägget	förmedlar	en	känsla	av	
vardag,	eftertänksamhet	och	
glädje.		

Inlägget	förmedlar	en	känsla	av	
trevnad,	vardag	och	glädje.		

Hur	det	händer	–	en	
diskurs	 		 		 		

Vem	är	sändaren?	
sändare	är	ff,	samma	
person	som	deltar	i	
berättelsen.	

sändare	är	gg,	samma	person	som	
berättar	om	sin	upplevelse.	

Sändaren	är	hh,	samma	person	
som	deltar	i	berättelse.	
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Vem	vänder	sig	
inlägget	till?	

Inlägget	vänder	sig	till	
personer	som	följer	ff	och	
personer	som	använder	
hashtagen	
#invitationsdepartemenetet,.		

Inlägget	vänder	sig	till	personer	
som	följer	gg	och	personer	som	
följer	följer	
#invitationsdepartementet.		

Inlägget	vänder	sig	till	den	som	
följer	hh,	och	som	använder	eller	
söker	på	hashtagarna	
#invitationsdepartementet,	
#Fikasällskapet	och	#edsbyn	

Vad	är	syftet	och	dess	
drivkrafter?	

Syftet	kan	tänkas	vara	att	
dela	upplevelsen	av	den	
middag	som	sändaren	bjudit	
in	till.	Här	finns	en	
kombination	av	altruism	och	
egenintresse,	sändaren	vill	
berätta	om	sin	egen	handling	
men	här	finns	också	en	tydlig	
altruistisk	handling	i	form	av	
att	hjälpa	sin	gäst	att	öva	
svenska	och	bjuda	på	mat.	
Berättelsen	innehåller	
således	en	altruistisk	
handling.	

Syftet	kan	tänkas	vara	att	dela	
upplevelsen	av	den	middag	som	
sändaren	bjudit	in	till.	Här	finns	
en	kombination	av	altruism	och	
egenintresse,	sändaren	vill	
berätta	om	sin	egen	handling	
men	här	finns	också	en	tydlig	
altruistisk	handling	i	form	av	att	
hjälpa	sin	gäst	att	öva	svenska	
och	bjuda	på	mat.	Berättelsen	
innehåller	således	en	altruistisk	
handling.	

Syftet	kan	tänkas	vara	att	dela	
upplevelser	från	den	fika	som	
sändaren	bjudit	in	till.	Här	finns	
en	kombination	av	altruism	och	
egenintresse.	Sändaren	vill	
berätta	om	sin	egen	handling	
men	här	finns	också	en	tydlig	
altruistisk	handling	i	form	av	att	
hjälpa	sina	gäster	att	öva	svenska	
och	bjuda	på	fika.	Berättelsen	
innehåller	således	en	altruistisk	
handling.	

Vilka	retoriska	grepp	
används?	Pathos,	
ethos,	logos?	

Ethos:	Då	inlägget	blir	
trovärdigt	för	att	det	är	
avsändaren	som	berättar	en	
självupplevd	berättelse.		
Pathos:	Då	den	förmedlar	en	
känsla	av	trevnad	och	glädje.		

Ethos:	Då	inlägget	blir	trovärdigt	
för	att	det	är	avsändaren	som	
berättar	en	självupplevd	
berättelse.		
Pathos:	Då	den	förmedlar	en	
känsla	av	trevnad	och	glädje.		

Ethos:	Då	inlägget	blir	trovärdigt	
för	att	det	är	avsändaren	som	
berättar	en	självupplevd	
berättelse.		
Pathos:	Då	den	förmedlar	en	
känsla	av	trevnad	och	glädje.		

Hur	kommenteras	
betydelsen	av	
händelsen?	

Betydelsen	av	händelsen	
kommenteras	av	ff	som	"så	
jävla	kul!"	och	"bästa	
kvällen"	

Betydelsen	av	händelsen	
kommenteras	av	familjen	G	som	
en	mycket	trevlig	middag	och	ett	
klockrent	initiativ.	

Betydelsen	av	händelsen	
kommenteras	av	sändaren,	"Jag	
hoppas	vi	ses	snart	igen".	
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På	vilket	sätt	
förmedlas	handlingen?	

handlingen	förmedlas	
genom	text	och	bild.		

handlingen	förmedlas	genom	text	
och	bild.		

handlingen	förmedlas	genom	text	
och	bild.		

Vad	kan	vi	utläsa	att	
inlägget	genererat	för	

interaktivitet?	

68	personer	gillat	inlägget	
och	inlägget	har	genererat	
12	kommentarer.	

15		personer	har	gillat	inlägget	
och	det	har	genererat	2	
kommentarerna.	

	93	personer	har	gillat	inlägget	
och	6	personer	har	kommenterat	
det.	
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Hashtag	 4)	#minresaräknas	
Initiativtagare	 Min	resa	räknas	

Underlag	
Hashtagen	#minresaräknas	hade	2015-05-31	740	414	inlägg.		Här	finns	absolut	övervägande	

antalet	bilder	på	människor	som	delar	sina	erfarenheter	av	att	träna.	Här	finns	också	en	mindre	
kategori	bilder	där	deltagare	delar	det	de	äter.		

		 Inlägg	10	 Inlägg	11	 Inlägg	12	

Deltagandets	karaktär	 Deltagande	genom	en	
berättelse.	

Deltagande	genom	en	
berättelse.	

Deltagande	genom	en	
berättelse.	

Vad	som	händer	–	en	
historia	 		 		 		

När	utspelar	sig	
handlingen?	

Handlingen	utspelar	sig	i	
Huddingehallen	en	
fredagskväll.	

På	kvällen/eftermiddagen	efter	
jobbet.		

På	kvällen/eftermiddagen	
efter	jobbet.	
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Vad	är	det	för	situation	
som	skildras?	

På	bilden:	En	kvinna	som	
tränar	på	en	pilates-boll.Text:	
”Lite	fredagsmys	i	
Huddingehallen.	Tränade	bara	
ryggen.	Alltså	aj!	Imorgon	kör	
vi	igen.	Motivationen	är	
verkligen	på	topp.”	

På	bilden:	En	print	screen	från	
en	tränings	app.	där	tid,	
avstånd,	minuter	per	km	och	
kaloriförbrukning	anges.	Det	
finns	också	en	karta.Text:	
”Hyfsat	ok	pw	efter	en	
arbetsdag	samt	redan	en	pw	
hem	från	jobbet	på	4.5	km.	
Nöjd!	Nu	är	det	helg.”	

På	bilden:	Två	män	som	sitter	
på	en	parkbänk	i	
träningskläder	och	gör	
"tummen	upp".	Text:"Tog	en	
löprunda	på	#Galgberget	med	
mr	@ÅÅ	efter	jobbet	idag.	
Underbart	väder	och	ganska	
skönt	att	få	springa	lite.	
Imorgon	väntar	boxen	igen.	
Trevlig	helg.”	

Vilka	deltar	i	
berättelsen?	

Det	ör	en	ung	kvinna	som	
deltar.	

Det	är	en	man	som	deltar	i	
berättelsen.	Hans	berättelse	
har	också	genererat	en	spinn	
off,	en	annan	person	som	delar	
sin	berättelse.	

Det	är	två	personer	som	
deltar	i	berättelsen.	Två	män	i	
träningskläder	som	sitter	på	
en	bänk.	

Vad	finns	det	för	
”rekvisita”	i	bilden?	

Rekvisitan	i	berättelsen	är	en	
pilates-boll.	 Det	finns	ingen	rekvisita.		 Personerna	i	bilden	sitter	på	

en	bänk.	

Vad	förmedlar	bilden	i	
kombination	med	texten	

för	handling?	

Vad	som	förmedlas	är	
berättelsen	om	hur	kvinnan	
tycker	om	att	träna	att	hon	är	
motiverad	och	ska	träna	dagen	
efter	igen.	

Vad	som	förmedlas	är	manens	
Power	walk	efter	arbetsdagen	
och	hur	han	upplevde	den.		

Vad	som	förmedlas	är	
berättelsen	om	hur	mannen	
på	bilden	tränat	med	sin	vän	
efter	jobbet	att	han	tyckte	det	
var	skönt	att	springa	i	det	fina	
vädret.	

Hur	det	händer	–	en	
diskurs	 		 		 		

Vem	är	sändaren?	 sändaren	är	ii	(kvinnan	på	
bilden).	

sändaren	är	jj	mannen	som	
upplevt	det	han	berättar.	

sändaren	kk		är	mannen	som	
upplevt	det	han	berättar.	
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Vem	vänder	sig	inlägget	
till?	

Inlägget	vänder	sig	till	personer	
i	hennes	eget	nätverk	samt	
personer	som	följer	de	
hashtags	som	hon	använt	i	
inlägget.	Däribland	
#minresaräknas.	

Inlägget	vänder	sig	till	personer	
i	hans	eget	nätverk	samt	
personer	som	följer	de	
hashtags	som	hon	använt	i	
inlägget.	Däribland	
#minresaräknas.	

Inlägget	vänder	sig	till	
personer	i	hans	eget	nätverk	
samt	personer	som	följer	de	
hashtags	som	hon	använt	i	
inlägget.	Däribland	
#minresaräknas.	

Vad	är	syftet	och	dess	
drivkrafter?	

Syftet	skulle	kunna	tänkas	vara	
att	berätta	om	sin	
träningsinsats.	Genom	att	
syftet	med	MRR	är	att	inspirera	
andra	kan	vi	utgå	ifrån	att	hon	
också	vill	inspirera.	Här	finns	
därför	en	kombination	av	
altruism	och	egenintresse	med	
tonvikt	på	egenintresset.	
Berättelsen	i	sig	innehåller	
ingen	altruistisk	handling.	

Syftet	skulle	kunna	tänkas	vara	
att	berätta	om	sin	
träningsinsats.	Genom	att	
syftet	med	MRR	är	att	inspirera	
andra	kan	vi	utgå	ifrån	att	
sändaren	också	vill	inspirera.	
Här	finns	en	kombination	av	
altruism	och	egenintresse	med	
tonvikt	på	egenintresset.	
Berättelsen	i	sig	innehåller	
ingen	altruistisk	handling.	

Syftet	skulle	kunna	tänkas	
vara	att	berätta	om	sin	
träningsinsats.	Genom	att	
syftet	med	MRR	är	att	
inspirera	andra	kan	vi	också	
anta	att	sändaren	också	vill	
inspirera.	Här	finns	en	
kombination	av	altruism	och	
egenintresse	med	tonvikt	på	
egenintresset.	Berättelsen	i	
sig	innehåller	ingen	altruistisk	
handling.	

Vilka	retoriska	grepp	
används?	Pathos,	ethos,	

logos?	

Ethos:	Då	inlägget	blir	
trovärdigt	för	att	det	är	
avsändaren	som	berättar	en	
självupplevd	berättelse.		
Pathos:	Då	den	förmedlar	en	
känsla	av	välbefinnande.		

Ethos:	Då	inlägget	blir	
trovärdigt	för	att	det	är	
avsändaren	som	berättar	en	
självupplevd	berättelse.		
Pathos:	då	den	förmedlar	en	
känsla	av	välbefinnande.		
Logo:	Då	den	talar	till	förnuftet	
med	hjälp	av	grafiken	i	appen.	
Det	har	faktiskt	hänt,	här	är	
beviset.	

Ethos:	Då	inlägget	blir	
trovärdigt	för	att	det	är	
avsändaren	som	berättar	en	
självupplevd	berättelse.		
Pathos:	Då	den	förmedlar	en	
känsla	av	välbefinnande.		

Hur	kommenteras	
betydelsen	av	
händelsen?	

Händelsen	kommentera	
positivt	av	sändaren.		

Händelsen	kommentera	
positivt	av	sändaren.		

Händelsen	kommentera	
positivt	av	sändaren.		
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På	vilket	sätt	förmedlas	
handlingen?	

Händelsen	förmedlas	genom	
bild	och	text.	

Händelsen	förmedlas	genom	
bild	och	text.	

Händelsen	förmedlas	genom	
bild	och	text.	

Vad	kan	vi	utläsa	att	
inlägget	genererat	för	

interaktivitet?	
32	personer	har	gillat	inlägget.		

69	personer	har	gillat	inlägget	
och	4	personer	har	skrivit	
kommentarer.	

46	personer	gillat	inlägget.	
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Hashtag	 5)	#psynligt	
Initiativtagare	 Tilia/Ungdomar.se/Fryshusets	nätvandrare	

Underlag	
Hashtagen	#psynligt	hade	2015-05-31	3934	inlägg.	Här	har	identifierats	två	kategorier	av	bilder.	
Den	första	är	den	där	unga	berättar	om	sina	egna	erfarenheter	av	psykisk	ohälsa.	Den	andra	

kategorin	består	av	dikter,	ställningstaganden	och	uppmaningar.		

		 Inlägg	13	 Inlägg	14	 Inlägg	15	

Deltagandets	karaktär	 Deltagande	genom	en	
berättelse.	 Statement.	 Deltagande	genom	en	

berättelse.	

Vad	som	händer	–	en	
historia	 		 		 		

När	utspelar	sig	
handlingen?	

Händelsen	utspelar	sig	när	en	
person	fått	en	ångest	attack	på	
jobbet.	

Här	finns	ingen	handling.	

Händelsen	är	ångestladdad	
och	uppgiven.	När	en	suicidal	
person	blir	utskriven	från	en	
psykiatrisk	inrättning.	
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Vad	är	det	för	situation	
som	skildras?	

På	bilden:	en	blåsippa	i	närbild	
med	två	vattenvattendroppar	
på.		
Text:	”Varje	gång	känns	det	
lika	pinsamt,	klent	och	
misslyckat.	Skuld	och	skam.	
Förtvivlat.	Tunnelseende.	
Chefen	släpper	allt.	Lånar	en	
bil	och	kör	hem	mig.	Det	var	
tredje	gången	jag	blev	
hemskjutsad	av	cheferna...	När	
kroppen	stänger	av,	kraschar	
och	maskineriet	inte	fungerar	
finns	de	där	som	små	änglar.”		

På	bilen:	En	flicka	som	står	i	
motljus	i	en	solnedgång	och	
formar	ett	hjärta	med	sina	
händer.	Över	bilden	står	det	
med	stor	text:	NEVER	STOP	
FIGHTING.Text:	Texten	är	lång.	
Detta	är	ett	urklipp.	"Det	är	
aldrig	ditt	fel!	Psykisk	ohälsa,	
mobbning,	sjukdomar,	ja,	allt	
sånt	där	man	kan	må	dåligt	av..	
Det	är	aldrig	ditt	fel.	Så	klandra	
inte	dig	själv!	Men	våga	ta	
steget	till	att	må	bättre!	Ibland	
kan	de	små	stegen	vara	de	
viktigaste	och	bästa	i	ditt	liv.	
Gör	det	i	din	egen	takt.	Om	du	
så	vill	lära	sig	att	hantera	
ångest,	börja	älska	dig	själv,	bli	
frisk,	få	bättre	självkänsla,	våga	
berätta	för	någon..."	

På	bilden:	En	ung	kvinnas	
ansikte	i	närbild.	Hon	har	
sminkat	rännilar	i	olika	färger	
längs	med	kinderna.	Hon	
blundar.	Text:	Texten	är	lång.	
Detta	är	ett	urklipp:	"They	just	
discharged	me	from	the	psych	
ward.	Even	though	I'm	suicidal	
and	depressed	like	no	time	
before...	If	it	weren't	for	my	
loved	ones	I	would	take	my	
own	life	without	any	doubt	
now.	But	I	don't	want	to	cause	
them	that	pain.	So	I	stay.	Stay	
and	suffer."	

Vilka	deltar	i	
berättelsen?	

Det	är	sändaren	som	deltar	i	
berättelsen,	och	hennes	chef	
som	skjutsar	henne	hem.	

Det	finns	en	deltagare	i	bilden	
men	kopplingen	mellan	
deltagaren	på	bilden	och	texten	
är	oklar.		

Det	är	en	person	som	deltar	i	
berättelsen.	En	ung	kvinna.		

Vad	finns	det	för	
”rekvisita”	i	bilden?	

Bilden	visar	en	närbild	på	en	
blåsippa.	

Det	finns	ingen	rekvisita	i	
bilden.	

Det	finns	ingen	rekvisita	i	
bilden.	

Vad	förmedlar	bilden	i	
kombination	med	
texten	för	handling?	

Bilden	och	texten	skildrar	när	
avsändaren	får	en	ångest	
attack.	Hur	det	känns	och	att	
hennes	chef	får	skjutsa	hem	
henne	för	tredje	gången.		

Inlägget	skildrar	en	uppmaning,	
never	stop	fighting.	

Bilden	och	texten	förmedlar	en	
berättelse	om	en	situation	där	
en	ung	kvinna	kämpar	med	sin	
depression	och	ångest.	

Hur	det	händer	–	en	
diskurs	 		 		 		

Vem	är	sändaren?	 sändaren	är	ll,	samma	person	
som	deltar	i	berättelsen.	

sändaren	är	mm,	det	är	oklart	
om	det	är	samma	person	som	
figurerar	på	den	tillhörande	
bilden.	

Sändaren	är	nn,	samma	person	
som	deltar	i	berättelse	
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Vem	vänder	sig	
inlägget	till?	

Inlägget	vänder	sig	till	följarna	
av	#psynligt	och	sändarens	
egna	följare.		

Inlägget	vänder	sig	till	följarna	
av	#psynligt	och	sändarens	egna	
följare.		

Inlägget	vänder	sig	till	följarna	
av	#psynligt	och	sändarens	
egna	följare.	

Vad	är	syftet	och	dess	
drivkraft?	

Syftet	är	att	berätta	om	sin	
egen	upplevelse	av	psykisk	
ohälsa	och	på	så	vis	göra	
psykisk	ohälsa	synlig.	Här	finns	
en	kombination	av	altruism	
och	egenintresse.	Med	tonvikt	
på	egenintresse.	Även	om	
berättelsen	skildrar	en	
altruistisk	handling,	utförd	av	
sändarens	chef,	är	det	dock	
inte	sändaren	själv	som	utför	
den.	Drivkraften	bakom	
inlägget	bedöms	därför	som	
främst	egenintresse	med	
inslag	av	altruism	då	det	också	
kan	finnas	en	drivkraft	att	
hjälpa	andra	genom	att	dela	
denna	erfarenhet.	

Syftet	är	att	stötta	och	peppa	
mottagare	som	lider	av	psykisk	
ohälsa.	Vi	kan	förmoda	att	detta	
också	skapar	ett	välbefinnande	
hos	sändaren.	Inlägget	drivkraft	
är	främst	altruistiskt	men	här	
finns	också	inslag	av	
egenintresse.		

Syftet	är	att	berätta	om	sin	
egen	upplevelse	av	psykisk	
ohälsa	och	på	så	vis	göra	
psykisk	ohälsa	synlig.	Här	finns	
en	kombination	av	altruism	
och	egenintresse.	Berättelsen	
bedöms	inte	innehålla	ingen	
altruistisk	handling.	

Vilka	retoriska	grepp	
används?	Pathos,	
ethos,	logos?	

Ethos:	Då	inlägget	blir	
trovärdigt	för	att	det	är	
avsändaren	som	berättar	en	
självupplevd	berättelse.		
Pathos:	Då	sändaren	genom	
sitt	inlägg	förmedlar	ett	
känslotillstånd.		

Pathos:	Retoriken	stärks	genom	
att	sändaren	förmedlar	sitt	
ställningstagande.		
Ethos:	inlägget,	främst	bilden,	
förmedlar	en	känsla.	

Ethos:	Då	inlägget	blir	
trovärdigt	för	att	det	är	
avsändaren	som	berättar	en	
självupplevd	berättelse.		
Pathos:	genom	sin	text	och	
bild	förmedlar	sändaren	ett	
känslotillstånd.		

Hur	kommenteras	
betydelsen	av	
händelsen	av	
sändaren?	

Betydelsen	av	händelse	
kommentera	av	sändaren	själv	
som	något	hon	känner	skam	
inför.		

Handling	saknas	och	kan	därför	
inte	kommenteras.		

Handlingen	kommenteras	av	
sändaren	genom	att	hon	
beskriver	sina	känslor	inför	
händelsen.		
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På	vilket	sätt	
förmedlas	handlingen?	

Handlingen	förmedlas	genom	
bild	i	text.	 Handling	saknas.	 Handlingen	förmedlas	genom	

bild	och	text.	

Vad	kan	vi	utläsa	att	
inlägget	genererat	för	

interaktivitet?	

	Det	har	kommenterats	av	13	
personer.	Inlägget	har	också	
”gillats”	av	3	personer.	

Inlägget	har	19	kommentarer.	
Inlägget	har	också	fått	304	
”gilla”.	

Inlägget	har	fått	20	
kommentarerna	och	177	
”gilla”.	
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Hashtag	 6)	#UMR15	
Initiativtagare	 Ungdom	mot	rasism	

Underlag	

hashtagen	#umr15	hade	2015-05-31	146	inlägg.	Kampanjen	används	flitigt	av	organisationens	
lokalgrupper	för	att	informera	om	verksamhet	och	för	att	visa	deltagares	engagemang.	Inläggen	

finns	främst	i	två	kategorier.	Centralorganisationens	och	lokalavdelningarnas	egne	interna	
verksamhet	och	bilder	på	deltagare	som	tar	ställning.		

		 Inlägg	16	 Inlägg	17	 Inlägg	18	

Deltagandets	karaktär	 statment	 statement	 statement	

Vad	som	händer	–	en	
historia	 		 		 		

När	utspelar	sig	
handlingen?	

Bilden	utspelar	sig	inomhus.	
Möjligen	på	ett	kontor.	
Oklart	när.	

Går	inte	att	säga	var	eller	när	
bilden	utspelar	sig	mer	att	det	
är	inomhus.		

Bilden	utomhus	utan	för	en	
kommunal	byggnad	mitt	på	
dagen.	
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Vad	är	det	för	situation	
som	skildras?	

På		bilden:	En	ung	man	i	20-års	
åldern	som	håller	upp	en	text	
där	det	står:	"Vi	behöver	
antirasism	på	nätet	för	att:	Har	
du	överhuvudtaget	varit	på	
nätet?"	
Text:	”#ungdommotrasism	
frågade	"Varför	behöver	du	
antirasism?"	Så	här	svarade	vi	
#umr15	#antirasism	
#nätaktivisterna.	(Gå	in	på	
deras	konto	och	läs	mer	om	
hur	du	kan	vara	med	i	
kampanjen)”	

På	bilden:	En	ung	kvinna	som	
håller	upp	en	pappersark	där	
det	står,	"jag	behöver	
antirasism	för	att	jag	är	trött	på	
att	vara	RÄDD".	
Text:	”Vem	behöver	rasism?	Vi	i	
Ungdomar	mot	rasism	vill	att	
fler	ska	ta	ställning	och	visa	att	
vi	behöver	antirasism.	Ta	
ställning	du	också!	Skriv	på	ett	
papper	(på	engelska	eller	
svenska)	varför	du	behöver	
antirasism.	Fota	pappret	och	
dig	själv	(ansiktet	behöver	inte	
vara	med)	Mejla	bilden	till	
antirasism@umr.se	och	
därefter	hamnar	den	på	vår	
instagram.	Använd	dig	gärna	av	
hashtagarna	#antirasism	och	
#umr15	och	uppmuntra	andra	
att	ta	ställning.”	

På	bilden:	En	ung		man	i	15-
årsåldern.	Bilden	visar	mannen	
från	midja	och	uppåt.	Vi	ser	
hela	hans	ansikte.	Han	håller	
ett	pappersark	i	händerna	där	
det	står."	Jag	behöver	
antirasism:	för	att	jag	vill	vara	
mig	själv."	
Text:	”Vem	behöver	rasism?	
Skriv	på	ett	papper	(på	
engelska	eller	svenska)	varför	
du	behöver	antirasism.	Fota	
pappret	och	dig	själv	(ansiktet	
behöver	inte	vara	med)	Mejla	
bilden	till	antirasism@umr.se	
och	därefter	hamnar	den	på	
vår	instagram.	Använd	dig	
gärna	av	hashtagarna	
#antirasism	och	#umr15	och	
uppmuntra	andra	att	ta	
ställning.	

Vilka	deltar	i	berättelsen?	 Det	finns	en	deltagare	i	bilden.	
Mannen	i	20-års	åldern.		

Det	finns	en	deltagare	i	bilden.	
Det	är	en	ung	kvinna	i	15-20-års	
åldern.	Bilden	visar	bara	halva	
hennes	ansikte.	Bilden	är	
beskuren	över	munnen.		

Det	finns	en	deltagare	i	bilden.	
Det	är	den	unga	mannen	i	15-
årsåldern.	Han	ser	stolt	ut.	

Vad	finns	det	för	
”rekvisita”	i	bilden?	

Rekvisitan	som	finns	är	
pappersarket	med	texten.	

Rekvisitan	som	finns	är	
pappersarket	med	texten	som	
kvinnan	håller	i.	

Rekvisitan	som	finns	är	
pappersarket	med	texten	som	
mannen	håller	i.	

Vad	förmedlar	bilden	i	
kombination	med	texten	

för	handling?	

Inlägget	innehåller	ingen	
handling.	

Inlägget	innehåller	ingen	
handling.	

Inlägget	innehåller	ingen	
handling.	

Hur	det	händer	–	en	
diskurs	 		 		 		

Vem	är	sändaren?	 sändaren	är	nätaktivisterna		 sändaren	är	ungdommotrasism	 sändaren	är	ungdommotrasism	

 
  



 
 
 
 

26 

Vem	vänder	sig	inlägget	
till?	

Inlägget	vänder	sig	till	
sändarens	följare	och	följare	
av	#umr15.	

Inlägget	vänder	sig	till	
sändarens	följare	och	följare	av	
#umr15.	

Inlägget	vänder	sig	till	
sändarens	följare	och	följare	av	
#umr15.	

Vad	är	syftet	och	dess	
drivkrafter?	

Syftet	med	bilden	och	texten	
är	att	uppmana	mottagaren	
att	bli	aktiv	i	nätaktivisternas	
kampanj.	Här	finns	en	
kombination	av	altruism	och	
egenintresse,	med	tonvikt	på	
egenintresset	då	inlägget	
inte	skildrar	någon	altruistisk	
handling.	

Syftet	med	bilden	och	texten	är	
att	den	unga	kvinnan	vill	visa	att	
hon	tar	ställning.	Här	finns	
också	ett	syfte	att	visa	att	
antirasism	behövs.	Här	finns	en	
kombination	av	altruism	och	
egenintresse	då	inlägget	inte	
skildrar	någon	altruistisk	
handling.	

Syftet	med	bilden	och	texten	är	
att	den	unga	mannen	vill	visa	
att	han	tar	ställning.	Här	finns	
också	ett	syfte	att	visa	att	
antirasism	behövs.	Här	finns	en	
kombination	av	altruism	och	
egenintresse	då	inlägget	inte	
skildrar	någon	altruistisk	
handling.	

Vilka	retoriska	grepp	
används?	Pathos,	ethos,	

logos?	

Ethos:	Då	inlägget	blir	
trovärdigt	för	att	det	är	
avsändaren	som	berättar	om	
sitt	behov	av	antirasism.		
	

Ethos:	Då	inlägget	blir	trovärdigt	
för	att	det	är	avsändaren	som	
berättar	om	sitt	behov	av	
antirasism.		
Pathos:	Då	den	genom	texten	
på	lappen	friar	till	en	känsla	av	
empati.	

Ethos:	Då	inlägget	blir	
trovärdigt	för	att	det	är	
avsändaren	som	berättar	om	
sitt	behov	av	antirasism.		
Pathos:	Då	den	genom	texten	
på	lappen	friar	till	en	känsla	av	
empati.	

Hur	kommenteras	
betydelsen	av	händelsen?	

Handlingen	kommenteras	
genom	att	nätaktivisterna	
hävdar	att	de	har	svar	på	
frågan	"Varför	behövs	
antirasism?".	De	uppmanar	
också	mottagaren	att	delta	i	
deras	kampanj.		

Handlingen	kommenteras	
genom	att	sändaren	förklarar	
varför	antirasism	är	viktigt	för	
sändaren.	

Handlingen	kommenteras	
genom	att	sändaren	förklarar	
varför	antirasism	är	viktigt	för	
sändaren.	

 



 
 
 
 

27 

På	vilket	sätt	förmedlas	
handlingen?	

Inlägg	saknar	handling.	Det	
är	ett	ställningstagande.		

Inlägg	saknar	handling.	Det	är	
ett	ställningstagande.	

Inlägg	saknar	handling.	Det	är	
ett	ställningstagande.	

Vad	kan	vi	utläsa	att	
inlägget	genererat	för	

interaktivitet?	

Att	ungdomar	mot	rasism	
har	kommenterat	inlägget	
positivt	och	att	det	gillats	av	
91	personer.	

	98	personer	har	gillat	inlägget.	 	85	personer	har	gillat	inlägget.	
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Hashtag	 7)	#nejtillcancer	
Initiativtagare	 Cancerfonden/Barncancer	fonden	

Underlag	

Hashtagen	#nejtillcancer	hade	2015-05-31	2678	inlägg.	Här	går	att	göra	tre	kategoriseringar.	
Den	första	kategorin	är	bilder	med	ett	ställningstagande	som	visar	att	man	i	ord	stöttar	

budskapet.	Den	andra	kategorin	är	bilder	på	saker	och/eller	handlingar	som	visar	att	någon	i	
handling	stöttat	budskapet.	Den	tredje	kategorin	är	sjuka	och	anhöriga	som	delar	sina	

berättelser	och	upplevelser	av	sjukdomen.	Det	finns	här	också	bilder	som	speglar	ägd	media,	
dvs	organisationerna	själva	lägger	upp	inlägg.	

		 Inlägg	19	 Inlägg	20	 Inlägg	21	

Deltagandets	karaktär	 Deltagande	genom	att	dela	
en	upplevelse.	

Deltagande	genom	att	dela	en	
upplevelse.	 Ställningstagande.	

Vad	som	händer	–	en	
historia	 		 		 		

När	utspelar	sig	
handlingen?	

Bilden	utspelar	sig	inomhus,	i	
ett	hem.	Tidpunkten		är	oklar.	

Bilden	utspelar	sig	ute	i	
naturen	mitt	på	dagen,	det	är	
grått	och	regnigt	väder.	

Det	går	inte	att	utläsa	någon	
tidpunkt.	
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Vad	är	det	för	situation	
som	skildras?	

På	bilden:	En	närbild	på	en	
kvinna,		tagen	snett	uppifrån	
så	att	vi	bara	ser	hennes	
skalle,	halvt	slutna	ögon	och	
näsa.	Hon	har	tappat	allt	sitt	
hår,	man	kan	se	att	det	är	på	
grund	av	sjukdom.		
Text:	”Lost	my	hair	but	not	
my	life!	I'm	bald	and	beautiful	
and	so	fucking	strong.	Cancer	
or	chemotherapy	can't	knock	
me	down	to	my	knees!”	

På	bilden:	En	grupp	med	
glada	människor	som	ser	ut	
att	motionera	och	ha	roligt	
tillsammans	trots	att	det	ser	
regnigt	ut.		
Text:	”Trotsade	vädret	och	var	
med	på	I	CANcer	RUN.	Första	
löpträningspasset	med	
initiativtagaren	XY	och	ÅÖ.	
Superkul	och	välbehövligt.	”	

På	bilden:	En	grafisk	bild	med	
en	text	där	det	står	"Nej"	i	en	
pratbubbla.			
Text:	”Nej	till	cancer	
#nejtillcancer.”	

Vilka	deltar	i	berättelsen?	
Det	finns	en	deltagare	på	
bilden	en	kvinna	i	20-30-års	
åldern.		

Det	finns	11	deltagare	i	
bilden.		

Det	finns	inga	deltagare	i	
bilden.	

Vad	finns	det	för	
”rekvisita”	i	bilden?	

Det	finns	ingen	rekvisita	i	
bilden.	

Det	finns	ingen	rekvisita	i	
bilden.	

Det	finns	ingen	rekvisita	i	
bilden.	

Vad	förmedlar	bilden	i	
kombination	med	texten	

för	handling?	

Handlingen	som	förmedlas	är	
att	kvinnan	på	bilden	tappat	
sitt	hår	på	grund	av	cancer-
behandling.		

Handlingen	som	förmedlas	är	
att	de	elva	deltagarna	
trotsade	vädret	och	deltog	i	
kampanjen	I	CANcer	RUN:s	
första	löpträningspass.	
(kostanden	för	deltagandet	
går	till	cancerfonden)	

här	finns	ingen	handling.	

Hur	det	händer	–	en	diskurs	 		 		 		

Vem	är	sändaren?	
sändaren	är	oo,	samma	
person	som	deltar	i	
berättelsen.	

sändaren	är	pp,	samma	
person	som	deltar	i	
berättelsen.	

sändaren	är	qq.	
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Vem	vänder	sig	inlägget	
till?	

Inlägget	vänder	sig	till	
sändarens	följare	och	följare	
av	#nejtillcancer.	

Inlägget	vänder	sig	till	
sändarens	följare	och	följare	
av	#nejtillcancer.	

Inlägget	vänder	sig	till	
sändarens	följare	och	följare	
av	#nejtillcancer.	

Vad	är	syftet	och	dess	
drivkraft?	

Syftet	med	bilden	är	att	visa	
omvärlden	att	hon	inte	ger	
upp.	Inlägget	kan	i	huvudsak	
tolkas	som	egenintresse	men	
genom	att	sändaren	delar	
med	sig	av	en	svår	upplevelse	
kan	hon	även	komma	att	
inspirera	andra	och	på	så	vis	
uppfattas	om	altruistisk.	

Syftet	är	att	visa	andra	att	
hon	aktivt	deltagit	i	en	
aktivitet	som	sponsrar	
cancerfonden	och	därmed	
bidragit	till	att	stödja	
cancerforskningen.	Bilden	är	
en	kombination	av	altruism	
och	egenintresse.	Inlägget	
speglar	en	altruistisk	handling	
som	sändaren	själv	tjänar	på	
genom	fysiskt	välmående.	

Att	visa	andra	att	sändaren	
säger	nej	till	cancer.	Inlägget	
har	ett	tydligt	egenintresse.	
Genom	att	publicera	inlägget	
kan	dock	sändaren	inspirera	
andra	vilket	gör	att	det	här	
också	finns	en	altruistisk	
drivkraft,	om	än	svag.	

Vilka	retoriska	grepp	
används?	Pathos,	ethos,	

logos?	

Ethos:	Då	inlägget	blir	
trovärdigt	för	att	det	är	
avsändaren	som	berättar	en	
självupplevd	berättelse.		
Pathos:	Då	sändaren	genom	
sitt	inlägg	förmedlar	ett	
känslotillstånd.	

Ethos:	Då	inlägget	blir	
trovärdigt	för	att	det	är	
avsändaren	som	berättar	en	
självupplevd	berättelse.		
Pathos:	Då	sändaren	genom	
sitt	inlägg	förmedlar	ett	
känslotillstånd.	

Den	visuella	retoriken	är	
obefintlig.	

Hur	kommenteras	
betydelsen	av	händelsen?	

Att	sändaren	inte	tänker	låta	
sig	besegras.	
Handling	kommenteras	med	
att	"Cancer	or	chemotherapy	
can't	knock	me	down	to	my	
knees."	

Handlingen	kommenteras	
positivt	av	sändaren	genom	
kommentaren	att	det	var	
superkul	och	välbehövligt.		

Det	finns	ingen	handlingen.	
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På	vilket	sätt	förmedlas	
handlingen?	

Handlingen	förmedlas	genom	
bild	och	text	i	kombination	

Handlingen	förmedlas	genom	
text	och	bild	i	kombination.	

Handlingen	förmedlas	genom	
text	och	bild	i	kombination.		

Vad	kan	vi	utläsa	att	
inlägget	genererat	för	

interaktivitet?	

Inlägget	har	genererat	14	gilla	
och	4	kommentarer.	

	en	annan	person	har	
kommenterat	aktiviteten	som	
"starkt!".	Den	gillades	också	
av	20	personer.	

Det	har	kommenterats	av	1	
person	och	gillats	av	7	
personer.	
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Hashtag	 8)	#fairadise	
Initiativtagare	 Nätverket	schyst	resande	

Underlag	 Haschtaggen	#fairadise	hade	2015-05-31	70	inlägg,	Totalt	18	bilder	under	hashtagen	är	
relaterade	till	Schysst	resandes	kampanj	#fairadise.		

		 Inlägg	22	 Inlägg	23	 Inlägg	24	

Deltagandets	karaktär	 Deltagande	genom	en	fiktiv	
upplevelse.	

Deltagande	genom	en	fiktiv	
upplevelse.	

Deltagande	genom	fiktiv	
upplevelse.	

Vad	som	händer	–	en	
historia	 		 		 		

När	utspelar	sig	
handlingen?	

Handlingen	utspelar	sig	i	
#fairadise,	en	fiktiv	plats	i	en	
fiktiv	tid.	

Handlingen	utspelar	sig	i	
#fairadise,	en	fiktiv	plats	i	en	
fiktiv	tid.	

Handlingen	utspelar	sig	i	
#fairadise,	en	fiktiv	plats	i	
en	fiktiv	tid.	
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Vad	är	det	för	situation	
som	skildras?	

På	bilden:	Två	personer,	en	
man	och	en	kvinna,	står	med	
en	tropisk	strand	i	bakgrunden	
(fiktiv)	och	dricker	en	drink	ur	
en	kokosnöt	och	kvinnan	har	
en	solhatt.	Båda	bär	blå	t-
shirts	med	schyst	resandes	
logga.	Samtidigt	håller	de	upp	
skyltar	där	det	står	det:	"	Jag	
läser	på	om	landet	och	
kulturen	innan	jag	åker	
dit","Jag	väljer	att	resa	
djurvänligt	och	undviker	att	se	
djur	i	fångenskap	på	till	
exempel	djur	shower","Jag	
köper	lokala	varor	för	att	bidra	
till	den	inhemska	ekonomin."	
Text:	”Snart	på	#fairadise.	Ses	
där	#schystresande.”	

På	bilden:	En	kvinna	står	med	
en	tropisk	strand	(fiktiv)	i	
bakgrunden.	Hon	håller	upp	
skyltar	där	det	står	det:	"jag	
lämnar	dricks"	och	"jag	äter	
ute	och	går	på	lokala	
restauranger."		
Text:	”Jag	reser	schyst.	Läs	
mer	på	schystresande.se.”	

På	bilden:	Två	kvinnor,	står	
med	en	tropisk	strand	i	
bakgrunden	(fiktiv)	och	
dricker	en	drink	ur	en	
kokosnöt	och	en	av	
kvinnorna	har	en	solhatt	
och	en	blå	t-shirt	med	
schyst	resandes	logga.	
Samtidigt	håller	de	upp	
skyltar	där	det	står	det:	"		
Text:	”Jag	köper	inte	
piratkopior	och	jag	äter	ute	
på	lokala	restauranger.”		

Vilka	deltar	i	berättelsen?	

Deltagarna	är	två	personer,	en	
man	och	en	kvinna	i	20-30	års-
åldern.	Den	kvinnliga	
deltagaren	bär	en	schyst-
resande-tröja	och	uppfattas	
därför	som	en	representant	
för	organisationen.		

Deltagaren	är	en	kvinna	i	20-
30-års	åldern.		

Deltagarna	är	två	kvinnor	i	
20-30års	åldern	som	bär	
schyst-resande	tröjor	vilket	
gör	att	de	uppfattas	som	
representanter	för	
organisationen.	

Vad	finns	det	för	
”rekvisita”	i	bilden?	

Rekvisitan	i	bilden	är	en	
stråhatt	som	kvinnan	bär	och	
en	drink	serverad	i	en	
kokosnöt	som	deltagarna	
dricker	ur.	Det	finns	också	två	
skyltar	med	budskapen	som	
ska	förmedlas.		

Rekvisitan	i	bilden	är	enbart	
de	två	skyltarna	med	
budskapen	som	ska	
förmedlas.		

Rekvisitan	i	bilden	är	en	
stråhatt	som	en	av	
kvinnorna	bär	och	en	drink	
serverad	i	en	kokosnöt	som	
deltagarna	håller.	Det	finns	
också	två	skyltar	med	
budskap.		

Vad	förmedlar	bilden	i	
kombination	med	texten	

för	handling?	

Här	finns	en	fiktiv	handling	av	
vad	deltagarna	gör	för	etiska	
ställningstaganden	när	de	
reser	till	det	fiktiva	resmålet	
#fairadise.	Inlägget	förmedlar	
således	mer	ett	statment	än	
en	reell	handling.	

Här	finns	en	fiktiv	handling	av	
vad	deltagarna	gör	för	etiska	
ställningstaganden	när	de	
reser	till	det	fiktiva	resmålet	
#fairadise.	Inlägget	förmedlar	
således	mer	ett	statment	än	
en	reell	handling.	

Här	finns	en	fiktiv	handling	
av	vad	deltagarna	gör	för	
etiska	ställningstaganden	
när	de	reser	till	det	fiktiva	
resmålet	#fairadise.	Inlägget	
förmedlar	således	mer	ett	
statment	än	en	reell	
handling.	

Hur	det	händer	–	en	
diskurs	 		 		 		

Vem	är	sändaren?	 Sändaren	är	nätverket	schyst	
resande.	

Sändaren	är	nätverket	schyst	
resande.	

Sändaren	är	nätverket	
schyst	resande.	

 
  



 
 
 
 

34 

Vem	vänder	sig	inlägget	
till?	

Inlägget	vänder	sig	till	följare	
av	sändarens	flöde	samt	
följare	av	de	hashtags	som	
avsänds.	

Inlägget	vänder	sig	till	följare	
av	sändarens	flöde	samt	
följare	av	de	hashtags	som	
avsänds.	

Inlägget	vänder	sig	till	
följare	av	sändarens	flöde	
samt	följare	av	de	hashtags	
som	avsänds.	

Vad	är	syftet	oh	dess	
dirvkrafter?	

Drivkraften	från	schyst	
resande	är	att	få	allmänheten	
att	engagera	sig	i	deras	frågor.	
Det	långsiktiga	målet	är	att	
hjälpa	människor	och	miljö	
som	påverkas	negativt	av	
turismindustrin.	Vi	kan	därför	
se	att	här	finns	både	en	
altruistisk	drivkraft	och	ett	
egenintresse.	Inlägget	
innehåller	dock	ingen	reell	
altruistisk	handling	därför	
bedöms	inläggets	drivkraft	
som	främst	egenintresse.	

Drivkraften	från	schyst	
resande	är	att	få	allmänheten	
att	engagera	sig	i	deras	
frågor.	Det	långsiktiga	målet	
är	att	hjälpa	människor	och	
miljö	som	påverkas	negativt	
av	turismindustrin.	Vi	kan	
därför	se	att	här	finns	både	
en	altruistisk	drivkraft	och	ett	
egenintresse.	Inlägget	
innehåller	dock	ingen	reell	
altruistisk	handling	därför	
bedöms	inläggets	drivkraft	
som	främst	egenintresse.	

Drivkraften	från	schyst	
resande	är	att	få	
allmänheten	att	engagera	
sig	i	deras	frågor.	Det	
långsiktiga	målet	är	att	
hjälpa	människor	och	miljö	
som	påverkas	negativt	av	
turismindustrin.	Vi	kan	
därför	se	att	här	finns	både	
en	altruistisk	drivkraft	och	
ett	egenintresse.	Inlägget	
innehåller	dock	ingen	reell	
altruistisk	handling	därför	
bedöms	inläggets	drivkraft	
som	främst	egenintresse.	

Vilka	retoriska	grepp	
används?	Pathos,	ethos,	

logos?	

Retoriken	är	svag.	Den	görs	
inte	trovärdig	genom	att	
avsändaren	står	som	garant	
för	berättelsens	trovärdighet.	
Den	förmedlar	en	känsla	och	
retoriken	kan	därför	uppfattas	
som	Pathos.	

Retoriken	är	svag.	Den	görs	
inte	trovärdig	genom	att	
avsändaren	står	som	garant	
för	berättelsens	trovärdighet.	
Den	förmedlar	en	känsla	och	
retoriken	kan	därför	
uppfattas	som	Pathos.	

Retoriken	är	svag.	Den	görs	
inte	trovärdig	genom	att	
avsändaren	står	som	garant	
för	berättelsens	
trovärdighet.	Den	förmedlar	
en	känsla	och	retoriken	kan	
därför	uppfattas	som	
Pathos.	

Hur	kommenteras	
betydelsen	av	händelsen?	

Den	kommenteras	med	att	
händelsen	är	positiv	och	
uppmanar	till	deltagande.	"Vi	
ses	där!"	

Den	kommenteras	med	ett	
statement,	"jag	reser	schyst".	
Och	en	uppmaning	till	
deltagande	"Läs	mer	på.."	

Den	kommenteras	med	ett	
ställningstagande	"Vi	har	
tagit	ställning"	Och	en	
uppmaning	"kom	till	oss	och	
ta	din	egen	semester	selfie".		
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På	vilket	sätt	förmedlas	
handlingen?	

Den	fiktiva	handlingen	
förmedlas	genom	bilden	och	
de	text-skyltar	som	deltagarna	
håller	upp,		samt	den	
tillhörande	beskrivande	
texten.	

Den	fiktiva	handlingen	
förmedlas	genom	bilden	och	
de	text-skyltar	som	
deltagarna	håller	upp,	samt	
den	tillhörande	beskrivande	
texten.	

Den	fiktiva	handlingen	
förmedlas	genom	bilden	
och	de	text-skyltar	som	
deltagarna	håller	upp,	samt	
den	tillhörande	beskrivande	
texten.	

Vad	kan	vi	utläsa	att	
inlägget	genererat	för	

interaktivitet?	
	8	personer	gillat	inlägget.	 	5	personer	gillat	inlägget.	

8	andra	personer	gillat	den.	
1	person	har	skrivit	en	
kommentar.	

 


