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Sammanfattning  

Titel: Sharing is Caring – En studie om viral marknadsföring i ideella organisationer. 

Författare: Jonathan Olsson och Elin Skeppstedt. 

Handledare: Åsa Lindström  

Kurs: Företagsekonomi III – marknadsföring, examensarbete 15hp. 

 

Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur interaktiva ideella organisationer 

är med sina följare i sociala medier. Syftet är också att identifiera förutsättningar för strategier 

över hur ideella organisationer kan utveckla användandet av sociala medier i form av viral 

marknadsföring. Forskningsfrågan är utformad utifrån våra syften och är: På vilka sätt kan 

ideella organisationer utveckla viral marknadsföring i sociala medier? 

 

Metod 

Uppsatsen är baserad på en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse kring det valda 

forskningsområdet. Vi har strävat efter en induktiv ansats i studien dock anser vi att det finns 

deduktiva inslag. Respondenterna i den kvalitativa studien kommer från både ideella 

organisationer samt reklambyråer. Sammanlagt har vi åtta respondenter som bidragit till det 

empiriska materialet.  

 

Slutsatser 

I slutsatsen besvarar vi de syften vi har i studien, samt har en tydliggörande bild av svaret på 

vår forskningsfråga. Vi belyser i analysen hur de ideella organisationerna arbetar idag med 

sociala medier samt om det finns befintliga strategier för viral marknadsföring. Viral 

marknadsföring är ett fenomen som definitivt kan utvecklas hos de ideella organisationerna. 

Vi anser att användning av de strategier vi presenterat leder till att organisationerna utvecklar 

sin virala marknadsföring.  

 

Nyckelord: Viral marknadsföring, sociala medier, ideell marknadsföring, delning   



 

 
 

Abstract 

The increased use of social media in recent years has attracted the attention of different kinds 

of nonprofit organisations. The purpose of this study is to identify a foundation for viral 

strategies for nonprofit organisations as well as to understand the current interactivity between 

the organisation and its followers in social media. Following that we have chosen the research 

question: In what ways can nonprofit organisations develop viral marketing in social media? 

 

The study has a qualitative research methodology with empirical findings as base. We have 

throughout the research process strived for an inductive nature in the study though there are 

deductive elements. The materials used to strengthen the study are from primary sources as 

well as secondary sources with the primary sources being semi-structured interviews. 

We have identified that the nonprofit organisations in the study have an active presence in 

social media yet do not fully avail the high interactivity that social media can facilitate. Our 

findings also show that a viral campaign strategy is absent due to minimal resources though 

there is a willingness of making viral content.  
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1 Inledning 
 

 

I det inledande kapitlet introducerar vi ideella organisationers marknadsföring i sociala 

medier och viral marknadsföring i allmänhet. Vi diskuterar bakomliggande orsaker till att 

studien genomförs samt tidigare forskning för att skapa en tydlig förståelse om ämnet. 

Grunden till studien förklaras och vi går igenom viktiga aspekter för att läsaren ska se ett 

samband mellan våra förklaringar och tidigare forskning kring marknadsföring i sociala 

medier. Vidare tas begreppet viral marknadsföring upp som är central i denna uppsats. 

 

 

1.1 Bakgrund 
Sociala medier som Facebook eller Twitter spelar en mycket stor roll i dagens snabbt växande 

digitala värld. Detta har påverkat marknadsföringen för organisationer av alla slag, inte minst 

i den ideella sektorn. Sociala medier har nästintill pånyttfött fenomenet viralitet och viral 

marknadsföring får allt mer uppmärksamhet av kommersiella och ideella organisationer 

(Petrescu & Korgaonkar, 2011). Ideella organisationer skiljer sig från kommersiella företag 

när det gäller marknadsföring (Stride, 2006). Det handlar om känsliga frågor och åsikter som 

måste betraktas med försiktighet och noggrannhet för att förmedla rätt budskap på rätt sätt. Vi 

intresserar oss för marknadsföring av ideella organisationer då vi tycker att de har en hel del 

att tänka på kring varumärket, kommunikationssättet och bristen på materiellt värde till 

givare.  

 

Guo och Saxton (2014) upplyser oss om att dessa typer av organisationer har stora 

förutsättningar och risker med marknadsföring i sociala medier vilket är något som vi vill 

uppmärksamma. Vi uppfattar även fenomenet online viralitet som något mycket intressant, 

aktuellt och relativt nytt i marknadsföringssyfte. Den digitala utvecklingen har de senaste åren 

bidragit till att internet tagit en större plats i vår vardag, mycket på grund av sociala medier 

(Andzulis, Panagopoulos & Rapp 2012). På exempelvis Facebook kan individer kommunicera 

med varandra genom bilder, texter eller filmklipp och ordet “delning” har fått en allt större 

betydelse. Användare av sociala medier kan uttrycka sig själva genom att dela något de själva 
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identifierar sig med. Mycket tyder på att sociala medier har förändrat hur många människors 

vardag ser ut men också hur organisationer eller företag väljer att göra reklam eller 

marknadsföra sig. Dessa nya marknadsföringskanaler menar Barnes och Jacobsen (2013) har 

slagkraft på konsumenters varumärkesuppfattning och hur spridningen av varumärket sker, 

det så kallade “eWord-of-Mouth”. Petrescu och Korgaonkar (2011) menar att med viral 

marknadsföring är syftet att skapa innehåll som sprids från en person till flera inom den 

personens nätverk. Processen fortsätter vidare då individerna inom det nätverket gör samma 

sak och så sker spridningen av innehållet om och om igen. Detta sker mycket snabbt och i stor 

utsträckning. Både regionalt, nationellt eller i vissa fall globalt.    

 

Det är idag enkelt för företag och privatpersoner att skänka pengar till olika ideella 

organisationer. Enligt Svensk Insamlingskontroll skänkte svenska allmänheten, myndigheter 

och organisationer sammanlagt 16,8 miljarder kronor år 2013 till så kallade 90-

kontoorganisationer. Av dessa 16,8 miljarder kronor stod allmänheten för 5,8 miljarder vilket 

är den största delen av givandet. Myndigheter stod för den näst största delen av finansiella 

gåvor med knappt 5 miljarder kronor. Det är däremot mycket vanligt för givare inom den 

ideella sektorn att donera en enstaka gång, cirka 60 % av givare lämnar organisationen efter 

första donationen (Sargeant & Woodcliffe, 2005).    

 

En välgörenhets- eller biståndsorganisation kan vara utformad på olika sätt och varje 

organisation har sitt eget syfte och sin egen vision. Målet med dessa organisationer är dock 

densamma; att på ett eller annat sätt förbättra samhället och/eller miljön (Quinton och 

Fennemore, 2012). Andreasen och Kotler (2008) definierar en ideell organisation som en 

institution som jobbar med att hjälpa människor vare sig det är att sluta röka, tillhandahålla 

mat eller finansiera en utbildning. För att göra detta är det nödvändigt att utomstående 

personer, myndigheter eller organisationer donerar pengar. Vidare menar de att 

välgörenhetssektorn är, till skillnad från den generella uppfattningen, en stor sektor med 

kompetent personal, snabbväxande och spelar en stor roll på arbetsmarknaden. 

Organisationerna i denna sektor har särskilda ändamål för insamlingen av pengar och jobbet 

de utför. Anheier (2005) menar att det kan vara en mängd olika problemområden som till 

exempel fattigdom, sjukdom, fredsbevarande, miljöbevarande, utbildning, mänskliga 

rättigheter eller djurrättigheter. En ideell organisation jobbar med hjälp av donationer att 

förbättra situationen för dessa särskilda problemområden där ett finansiellt kapital saknas. Det 

existerar nu fler registrerade ideella organisationer i världen än någonsin förr och de allra 
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flesta ideella organisationer har en strategisk marknadsplan på hur deras varumärke ska 

utformas och vilka mål som ska eftersträvas (Stride & Lee, 2007). Att bygga ett starkt 

varumärke är något som dessa organisationer jobbar medvetet med för att skapa kännedom 

och tillit hos allmänheten där uppfattningen av varumärket spelar stor roll (Stebbins & 

Hartman, 2013).   

 

Marknadsföring och uppmaning till donationer sker via traditionella kommunikationskanaler 

som exempelvis TV eller radio, kampanjer eller volontärarbete för att rekrytera nya givare. 

Likt tjänstesektorn är välgörenhetssektorn baserat på immateriella värden. Detta gör att 

varumärket och dess kommunikation fått en allt större betydelse för ideella organisationer 

(Stride, 2006). De senaste åren har förändrat ideella organisationer på många sätt i och med 

utvecklingen av samhället. Många av dessa organisationer använder numera liknande 

marknadsföringstekniker som i den kommersiella sektorn för att konkurrera (Stebbins och 

Hartman, 2013). Stride (2006) menar också att den hårda konkurrensen har bidragit till att 

många använder sig av något som liknar kommersiella marknadsföringstekniker för att samla 

in pengar. Dessa har visat sig mycket effektiva i vissa fall, den så kallade “ALS Ice Bucket 

Challenge” spred sig globalt och genererade upp till femton gånger mer pengar än vanligt 

(www.alsa.org, 2014). ”ALS ice bucket challenge” var en viral kampanj för att väcka 

uppmärksamhet kring nervsjukdomen ALS. I kampanjen utmanade personer varandra i 

sociala medier genom att hälla kallt vatten över sig och nominera vänner att göra samma sak. 

I Sverige ser vi också kampanjer som visat sig effektiva, Rosa Bandet-kampanjen genererade 

63,5 miljoner år 2013 (Cancerfonden, 2014). Detta är ett sätt att se hur de kommersiella 

marknadsföringsteknikerna har tagit sig in i ideella sektorn. 

1.2 Problemdiskussion 
Sociala medier har stor betydelse i dagens samhälle och är en del av det vardagliga livet. 

Välgörenhetsorganisationers marknadsföring i sociala medier har ibland beskrivits som 

ineffektiv och att dessa organisationer inte använder sociala medier till sin fulla potential 

(Greenberg & MacAulay, 2009; Sisco & McCorkindale, 2013). Sociala medier är en 

kommunikationskanal som förändrat stora delar av hur samhället ser ut. Den digitala världen 

är en stor del av vardagslivet för ungdomar men även för den äldre generationen på senare år. 

Hausmann (2012) förklarar att den traditionella massmediala marknadsföringen är nu helt 

förändrad och har förlorat trovärdighet. Hon menar att företag och organisationer måste hitta 

nya vägar och strategier via sociala medier och detta är till stor del att använda sig av viral 
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marknadsföring. Detta är något författaren menar företag som Nike eller Coca-Cola har 

lyckats bra med där kortare, underhållande och informerande videoklipp delas frivilligt av 

individer inom målgruppen. Det är däremot svårt att avgöra om det är av stor fördel att arbeta 

på detta sätt, eller om det även kan missgynna ett företag. Sociala medier har förändrats och 

Hausmann (2012) trycker på att marknadsföringen på sociala medier i princip har tagit över. 

Med fokus på detta kräver det att konsumenter har tillgång till sociala medier och att man 

väljer rätt verktyg för att nå ut på ett effektivt sätt. 

 

Mills (2012) definierar viral marknadsföring som något mer än word-of-mouth, en bild, video, 

fras eller ett ljudklipp som sprids från en person till en annan. Han menar att de som 

exponeras för budskapet får en känsla att de är förpliktigade att dela det på sociala medier för 

att det stämmer så bra överens med deras identitet. Detta skapar en spridning som sker i både 

större utsträckning samt på mindre tid än word-of-mouth. Ewing, Stewart, Mather och 

Newton (2014) konstaterar att viral marknadsföring är den spridning av innehåll eller 

kampanjmaterial om en produkt eller tjänst som konsumenter själva driver i sociala medier. 

Detta är något Ewing et al (2014) framhäver som fördelaktigt i jämförelse med traditionella 

medier. Den digitala världen är interaktiv där dialog och tvåvägskommunikation sker på ett 

smidigt sätt fri från ansträngning. Detta är något Andreasen och Kotler (2008) understryker, 

de menar att viral marknadsföring är ett starkt och snabbt sätt för ideella organisationer att 

marknadsföra sig och det de vill samla in pengar för. Greenberg och MacAulay (2009) menar 

dock att det är något som inte används lika aktivt som av ideella organisationer som det bör 

göras. De anser att det finns stor potential med att ha en aktiv närvaro på sociala medier, det 

de kallar “Web 2.0”. Sisco och McCorkindale (2013) intygar att ideella organisationers 

närvaro på sociala medier är viktigt för relationen med allmänheten, att stärka trovärdigheten 

och att säkerställa givarens förståelse för var deras pengar hamnar. De anser, likt Greenberg 

och MacAulay (2009), att ideella organisationer släpar efter i utvecklingen av 

marknadsföringen på sociala medier. De menar att ideella organisationer ofta tror att det 

räcker med att starta en sida på exempelvis Facebook utan att underhålla den. Bortree och 

Seltzer (2009) visade också resultat på att den ideella sektorn inte strategiskt använder sociala 

medier. Sisco och McCorkindale (2013) förklarar vidare att detta är ett resultat av att sådana 

organisationer är underbemannade och saknar kompetent personal inom marknadsföring. 

Detta är motsägande till det Andreasen och Kotler (2008) föreslår, nämligen att ideella 

organisationer har kompetenser inom ny och kreativ marknadsföring. 
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Barnes och Jacobsen (2014) understryker samhällets förändring i och med internet och 

framfarten av sociala medier. De betonar att ansikte-mot-ansikte kommunikation flyttats till 

den digitala världen och att individer på virtuella plattformar numera ofta skapar sitt egna 

innehåll för andra företag, organisationer eller varumärken. Hajli (2014) framhäver att sociala 

medier, eller det som kallas Web 2.0, har möjliggjort allmänheten att interagera utan fysiska 

möten, producera innehåll och delge upplevelser. Hajli (2014) påpekar att detta skapar en 

möjlighet för organisationer att kommunicera och komma närmare med kunder. Barnes och 

Jacobsen (2014) framhåller dock att organisationer inte längre kan ha full kontroll över vad 

som publiceras på internet och att det är numera allmänheten som har makt över hur mycket 

uppmärksamhet ett varumärke får. Författarna påpekar att det kan vara en nackdel att 

allmänheten har den stora kontrollen och väldigt mycket makt på vad som sprids på sociala 

medier och inte. Allmänheten kan påverka och bestämma vad de vill dela eller inte dela vilket 

påverkar företagen på olika sätt. Barnes och Jacobsen menar att problematiken i detta är att 

allmänheten har mycket kontroll och allt fler tillgångar till att påverka i sociala medier. 

Petrescu och Korgaonkar (2011) poängterar att med hjälp av enbart ett klick går det att få ut 

mycket information på kort tid. Detta kan göra det svårt för företagen att påverka och vara 

övertygande i sin marknadsföring på sociala medier om konsumenterna kan lägga sig i och 

påverka med negativa infallsvinklar. 

 

Ett av de områden där sociala medier påverkat mest är den globala spridningen av information 

på ett snabbt och effektivt sätt ofta på ett massmedialt sätt som ändå uppfattas som personligt 

för mottagaren (Quinton & Fennemore, 2013). Petrescu och Korgaonkar (2011) förklarar att 

detta liknar ett elektroniskt “word-of-mouth” där termen “word-of-mouse” är mer passande då 

det framhäver makten av ett klick av datormusen. De förklarar att nivån av interaktion och 

personlighet är hög vilket är mycket fördelaktigt för marknadsförare. De menar att det finns 

stora möjligheter för företag att göra personlig reklam till sina målgrupper och att detta sprids 

då mottagaren av reklamen kan identifiera sig med budskapet.   

 

Marknadsföring har utvecklats under åren och har på senare tid blivit alltmer social och 

kundanpassad (Mills, 2012). Den virala marknadsföringen är något som behövs i dagens 

digitala samhälle eftersom marknadsföringen kräver en högre nivå idag. Sociala medier är 

något som många i Sverige använder sig av och en stor del av vår kommunikation sker på 

sociala medier. Enligt Stiftelsen för internetinfrastrukturs (.SE) årsrapport besöker 48 % av 

svenska folket sociala medier dagligen och 72 % någon gång i veckan (Findahl, 2014). 
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Rapporten visar tydligt att sociala medien Facebook dominerar, nästan alla som använder 

sociala medier har ett konto på Facebook. Det visar sig också tydligt i .SE-årsrapport att de 

som är mest aktiva på sociala medier är unga personer. Närvaron på sociala medier sjunker 

med äldre grupper, ändå har 49 % av åldrarna 56-65 ett konto på Facebook. 

 

Ett företag som har avseende att få ut sitt varumärke kan ha stor hjälp av sociala medier för att 

förstärka sitt varumärke och få fler individer att få upp ögonen för varumärket (Yan, 2011). 

Ökningen av sociala medier anser Petrescu och Korgaonkar (2011) har gett stor effekt på 

företags chanser att expandera och få ut sitt varumärke på marknaden samt att marknadsföra 

det på ett effektivt sätt, de menar att den sprider sig som en löpeld när den väl publicerats på 

internet så länge innehållet är attraktivt. Mills (2012) menar att viral marknadsföring är 

extremt effektiv och något som verkligen når många människor på kort tid, det gäller däremot 

att alltid försöka se ur kundens perspektiv och vilka effekter som det kan få. Den snabba 

expansion som viral marknadsföring har innefattar en snabb och långvarig påverkan på 

varumärket både positivt och negativt i varumärkesprocessen. 

 

När det gäller varumärkesbyggande anser Kapferer (2012) att det är något alla organisationer 

kan ta nytta av. Stebbins och Hartman (2013) menar att ideella organisationer konkurrerar alla 

om samma pengar i en allt större sektor dock med lika låga resurser. De hävdar att på grund 

av de minimala resurserna som ideella organisationer har tillhands är det viktigt att bygga en 

stark varumärkespersonlighet som målgruppen kan identifiera sig med. Stride (2006) menar 

dock att varumärkesbyggande som helhet är en del av de kommersiella 

marknadsföringsteknikerna som påverkar ideella organisationers värdegrunder negativt. Hon 

menar att kommersialiseringen av välgörenhetssektorns marknadsföringstekniker är ett hot 

mot vad dessa organisationer står för. Hon förklarar vidare att en ideell organisation måste 

anpassa varumärkestekniker och inte blott applicera kommersiella marknadsföringstekniker 

till välgörenhetssektorn. 

 

Barnes och Jacobsen (2012) förklarar vidare hur sociala medier har effektiviserat både 

tidkraven före företag och interaktionen till kunderna. Däremot förekommer det risker med 

viral marknadsföring och sociala medier då kontrollen av vad individer skriver om 

varumärket eller företaget inte ligger i organisationens händer. En snabb spridning kan vara 

både positiv och negativ och kan få olika konsekvenser. Det är oförutsägbart vad en viral 

marknadskommunikation kommer att förmedla och vilken effekt den kommer att få. Det finns 
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olika skäl till varför en individ väljer att dela ett videoklipp eller väljer att utföra en utmaning 

på sociala medier och företaget kan inte styra hur individerna väljer att förmedla budskapet 

vidare. 

 

Det finns mycket forskning som demonstrerar hur sociala medier är effektiva för företag och 

numera ett krav för att vara legitima och aktuella i konsumenternas ögon (Barnes & Jacobsen, 

2012). Uppmärksamheten är stor för sociala medier och på hur företag kan tillvarata de 

möjligheterna som förekommer i och med internets utveckling. Hausmann (2012) påvisar att 

företag har på senare år börjat förstå hur de kan bygga starka varumärken genom användning 

av sociala medier och viral marknadsföring och utveckla en stark kundlojalitet. Inom den 

ideella sektorn framhäver Paulin, Ferguson, Jost och Fallu (2013) vikten av att ideella 

organisationer använder sig av det sociala nätverket Facebook för att tala till den nästan alltid 

uppkopplade yngre generationen. De diskuterar potentialen för ideella organisationer på 

sociala medier med att bygga en stor och lojal donationsbas. Guo och Saxton (2014) 

framhäver att ideella organisationer har möjligheter att utnyttja den otroliga storleken och 

interaktionen i sociala medier. De betonar att ideella organisationers aktivitet i sociala medier 

inte handlar om de använder det utan hur. De framhåller möjligheten att låta allmänheten vara 

de som marknadsför ändamålet med organisationen, inte de anställda. 

 

Vi ser en kunskapslucka i hur ideella organisationer kan agera för att effektivt använda sociala 

medier i form av viral marknadsföring. Vårt intresse ligger i att undersöka potentialen som 

ideella organisationer har för att nyttja förutsättningarna inom viral marknadsföring. Ideella 

organisationer är unika på många sätt och skiljer sig från kommersiella företag. Vi vill titta 

närmare på hur sektorn kan utvecklas med viral marknadsföring på ett sätt som är gynnsamt 

och genomförbart för en ideell organisation. 

1.3 Problemformulering 
Sociala medier har fått en ökad uppmärksamhet och de flesta ideella samt kommersiella 

organisationer använder sig av det för att förmedla sitt budskap (Andzulis, et. al, 2012). 

Ideella organisationers aktivitet i sociala medier har diskuterats som i vissa fall bristfällig och 

att tydliga onlinestrategier är nödvändiga (Bortree & Seltzer, 2009; Greenburg & MacAulay, 

2009). Som detta inledande kapitel fastslår är sociala medier numera en stor del i våra liv. En 

stor del av svenskarna använder sociala medier dagligen vilket gör att det får en stor betydelse 

i vardagen. Det finns nu möjligheter till att göra virala kampanjer som sprider sig 
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explosionsartat med stor effekt på marknadsföringen av en organisation (Yan, 2011). Detta 

leder oss in på forskningsfrågan: 

 

På vilka sätt kan ideella organisationer utveckla viral marknadsföring i sociala medier? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att; 

 undersöka och analysera hur interaktiva ideella organisationer är med sina följare i 

sociala medier. 

 identifiera förutsättningar för strategier över hur ideella organisationer kan utveckla 

användandet av sociala medier i form av viral marknadsföring. 

1.5 Avgränsningar 
För att tydliggöra studien har vi valt att avgränsa oss till ideella organisationer som 

marknadsför sig i Sverige och är aktiva både lokalt och internationellt. Vi använder ordet 

ideella organisationer, från det engelska nonprofit organisations, som ett samlingsnamn för de 

organisationer som är icke-vinstdrivande med syftet att förbättra samhället. 

Välgörenhetsorganisationer, på engelska charity organisations, är ordet vi använder för en typ 

av ideell organisation med ett specifikt filantropiskt syfte med insamlingen av pengar, 

exempelvis barnfattigdom. Urvalet av organisationer är att endast fokusera på de 

välgörenhets- och biståndsorganisationer som beviljats 90-kontostatus av Svensk 

Insamlingskontroll. Dessa 90-konton klassificeras som ideella organisationer, trossamfund 

eller stiftelser (Svensk Insamlingskontroll, 2013). 
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2 Metod 

 

 

I detta kapitel kommer den forskningsmetod som tillämpats i studien att presenteras och 

redogöras. Insamling av det empiriska materialet kommer att diskuteras och vidare kommer 

studiens validetet och reliabilitet att tas upp. Slutligen kommer en redogörelse för 

kunskapsprocessen. 

 

 

2.1 Företagsekonomiska undersökningsmetoder 
Bryman och Bell (2013) skriver att det inom företagsekonomisk forskning finns två metoder 

som går att tillämpa, kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. De beskriver att en 

kvantitativ forskningsmetod har sin grund och sitt fokus vid kvantifiering vid insamling och 

analys av data. Man använder ett naturvetenskapligt synsätt och värderar siffror och statistik 

högt. En kvantitativ forskningsmetod hänvisar till kvantiteten i studien och behandlar siffror 

och statistik på ett genomgående vis. 

 

Krag Jacobsen (1993) framhåller att en kvalitativ forskningsmetod har sin utgångspunkt i ord 

och väljer att på ett beskrivande sätt med stor kvalité beskriva ämnet. Intervjuprocessen och 

intervjumetoder tar stor plats i den kvalitativa forskningsmetoden och deltagarnas uppfattning 

är något som värderas högt i en kvalitativ studie. En kvalitativ forskningsmetod beskrivs som 

induktiv, tolkande och konstruktionstisk till sin metod. Bryman och Bell (2013) beskriver hur 

teori genereras på grundval av insamlade data och därmed bidrar till en kvalitativ studie. 

 

Ryen (2004) betonar att den kvalitativa metoden behandlas på ett mer djupgående analytiskt 

sätt som kräver mer genomgående undersökning av forskaren. Vidare diskuterar hon att ett 

kvalitativt arbetssätt är mindre strukturerat än ett kvantitativt arbetssätt samt att en kvalitativ 

studie har en mer öppenhet och flexibilitet vilket leder till att arbetsprocessen blir mer 

anpassningsbar utefter vad som ska undersökas. Bryman och Bell (2011) påvisar att 

flexibiliteten vid en kvalitativ studie är också till fördel för forskarna då de kan anpassa 

riktning utefter när och på vilka sätt material samlas in. Ely (1993) menar vidare att det finns 

nackdelar med en kvalitativ studie. En kvalitativ forskning kännetecknas av bred variation 

vilket medför svårigheter att strukturera regler, procedurer och kriterier för en god kvalitet i 
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informationsinsamlingen. Patel och Davidson (2011) menar att på grund av att en kvalitativ 

studie är unik blir det mycket viktigt med en tydlig beskrivning av forskningsprocessen för en 

god kvalitet. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att de största skillnaderna mellan en kvantitativ och kvalitativ 

studie är siffror kontra ord, distans kontra närhet, beteende kontra mening samt strukturerad 

kontra ostrukturerad. Bryman och Bell (2013) anser att dessa skillnader är de mest uppenbara. 

Oavsett vilken metod som används finns det tydliga tillvägagångssätt för att skapa en 

konsekvent och övertygande forskning. 

 

I vår studie granskar vi marknadsföringen i sociala medier inom ideella organisationer endast 

utifrån en kvalitativ metod med hjälp av djupintervjuer. Vi ville skapa en mer djupgående 

förståelse för det identifierade problemet och därav är en kvalitativ studie mest lämpad och 

relevant för vårt tillvägagångssätt. Anledningen till att vi inte valde en kvantitativ 

forskningsmetod är för att vi vill skapa ett djup i uppsatsen och ge läsaren en trovärdig läsning 

med fokus på ord. Det vi vill få fram i studien är hur sociala medier har påverkat 

marknadsföringen och hur ideella organisationer kan arbeta med förutsättningar. Vi är inte ute 

efter ett representativt utfall av hur allmänheten ser på detta utan vi vill ha information från 

företagets perspektiv och utifrån det bygga en forskning som bygger på djupgående ord och 

beskrivande text och därav har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats. 

2.2 Forskningsansats 

Syftet med forskning är att producera teorier vilket sker genom insamling och analysering av 

empirisk data som relateras till teori. Patel och Davidsson (2011) menar att det finns tre 

centrala begrepp inom forskningsmetod; deduktion, induktion och abduktion. De förklarar att 

dessa är sätten som forskaren kan relatera teori och empiri på. Bryman och Bell (2011) 

förklarar att induktion är när teori uppstår som ett resultat av empirisk data där forskaren drar 

en generell slutsats från observationer eller resultat. De menar att en induktiv inriktning 

förutsätter att forskaren inte utgår från en teori utan genererar egna empiriska 

generaliseringar. Vidare förklarar de att ett induktivt synsätt ofta går att sammanlänka till en 

kvalitativ ansats då exempelvis intervjuer, fokusgrupper eller observationer utvecklas till 

teoretiska ramar där syftet är att bilda ny teori. Den induktiva ansatsen kopplas till kvalitativ 

forskning då de enskilda fallen i forskningen vid till exempel en fokusgrupp eller intervju 

bildar nya uppfattningar och teoretisk förståelse. Bryman och Bell (2011) betonar att det 
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induktiva angreppssättet ser teorin som ett resultat av forskningen. Gummesson (2000) anser 

att det finns risker med en induktiv ansats, nämligen att “återuppfinna hjulet” som ett resultat 

av dåligt utförd induktiv forskning. Patel och Davidson (2011) förklarar också att induktion 

kan vara riskfyllt eftersom teorins räckvidd kan vara oklar. De menar att en induktiv forskning 

kan resultera i en teori som endast är applicerbar på just det specifika fallet som den empiriska 

datan grundades på. 

 

Det deduktiva angreppssättet skiljer sig från det induktiva då det utgår från det kända inom 

existerande teoretiska referensramar och sedan prövar detta genom en granskning av empirisk 

data (Bryman & Bell, 2011). Enligt Patel och Davidsson (2011) är deduktion att slutsatser 

från enskilda fall dras från teori för att bilda en hypotes för att sedan pröva teorin. Författarna 

menar att detta är något som stärker objektiviteten eftersom att forskningen inte som syfte att 

bilda nya teorier utan ska pröva en existerande teori. 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver att induktion och deduktion ofta sammanflätas. Induktion 

kräver i vissa fall en teoretisk bakgrund för att kunna utföra forskning och deduktion följer 

inte teoretiska ramar helt och hållet. Patel och Davidson (2011) beskriver då behovet av 

ytterligare ett synsätt, nämligen abduktion. Författarna förklarar att abduktion kan uppfattas 

som ett växelspel mellan induktion och deduktion. Abduktion innebär att genom empirisk 

data identifiera teoretiska mönster som forskaren sedan prövar på ett annat fall. Detta menar 

Patel och Davidson (2011) ökar den grundade teorins trovärdighet och gör också att forskaren 

inte låser sig till ett arbetssätt. Det finns dock risker med abduktion. Eftersom en forskare inte 

helt kan utesluta tidigare erfarenheter och kunskaper finns risken att en abduktiv ansats 

resulterar i hypoteser som inte öppnar för nya tolkningar. 

 

I studien strävar vi efter att arbeta med en induktiv ansats, som vi anser lämpar sig bäst för att 

generera ett relevant resultat med hög kvalitet. Vi är medvetna om att vi har deduktiva inslag i 

vår studie då vi formar intervjumallen utefter vår förförståelse. Vi anser att den kunskap vi har 

innan det empiriska resultatet samlats in påverkar studien och bidrar till deduktiva 

inslag. Som tidigare nämnt anser Bryman och Bell (2011) att en induktiv forskningsansats är 

mest passande för en kvalitativ studie. Att vi strävar efter en induktiv ansats gör att studiens 

resultat blir mer relevant och vi anser att det är det bästa sättet att länka ihop empirisk material 

med den teoretiska referensramen vi har. Vi använder i första hand den insamlade empirin i 

form av intervjuer och sedan teorier för att besvara vår frågeställning. I och med att den 
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induktiva processen lägger empiriskt material i fokus har vi plockat bort teori som inte är 

relevant för vad empirin framställer. Vi tar hänsyn till riskerna med en induktiv ansats genom 

att ta stor användning av empiri för att bilda teori. I studien har vi genomgående tänkt på att 

den teori vi framställer är applicerbar på fler organisationer i den ideella sektorn än de vi 

undersöker. 

2.3 Informationsinsamling 
Patel och Davidsson (2011) menar att det finns olika sätt att samla in information på för att få 

våra frågeställningar besvarade. De beskriver hur vi kan använda oss av befintliga dokument, 

test och prov och olika typer av rapporteringar, observationer men även intervjuer och 

enkäter. Bryman och Bell (2013) skriver även dem att det finns två olika alternativ att samla 

in data. Den första är primärdata som innebär den information som författarna själva samlar in 

i form av exempelvis intervjuer. Sekundärdata är dokument och befintliga rapporter som 

redan finns tillgängligt för förfogande. 

 

I vår studie om ideella organisationers marknadsföring i sociala medier är båda 

informationsinsamlingsalternativen av relevans. Primärdata har samlats in i form av 

djupintervjuer för att skapa ett komplement till den sekundärdata som samlats in. Den 

sekundärdata som samlats in har skapat förståelse kring vad det har forskats om tidigare för 

läsaren. Genom att samla in primärdata har vi därefter kompletterat med information som 

behövs för att bidra till en trovärdig och relevant studie. 

2.3.1 Primärdata 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär primärdata det material som är insamlat för ett 

specifikt ändamål och är insamlat av författarna till studien. Det kan förslagsvis vara material 

och information utifrån intervjuer som gjorts. Booth, Colomb och Williams (2003) skriver att 

primära källor även kan kallas rådata och är det material som man använder direkt, att 

materialet inte är påverkat av teorier eller begrepp. Bryman och Bell (2013) beskriver att den 

primära datan samlas in av forskarna själva i form av intervjuer och kompletterar den 

sekundära datan. 

 

En kvalitativ intervju kan ha två olika former, antingen en ostrukturerad intervju eller en 

semi-strukturerad intervju (Jacobsen, 1993). En ostrukturerad intervju innebär att forskarna 

använder sig utan minnesanteckningar eller ett tema, det leder till att respondenterna får svara 

fritt på frågorna och kan bidra med personliga åsikter. Enligt Gillham (2005) är det upp till 
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respondenten att leda samtalet i en ostrukturerad intervju och det denne som leder vägen och 

berättar historien. Vidare framställer Bryman och Bell (2013) att vid eventuella 

förtydliganden eller intresseområden kan intervjuaren ställa en följdfråga. 

 

En semi-strukturerad intervju är enligt Bryman och Bell (2013) att forskaren istället använder 

sig av en intervjuguide. En intervjuguide innebär att man arbetar med strukturerade frågor 

efter olika teman där frågorna har en tydlig koppling till uppsatsens problemställning. 

Däremot menar författarna att intervjun kan bli flexibel i och med att frågorna inte behöver 

komma i någon speciell ordning. 

 

Vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att våra respondenter har 

genom vägledning gått igenom intervjun, men det har funnits utrymme för egna åsikter och 

infall från respondenternas sida. Vi anser att semi-strukturerade intervjuer är det den bästa och 

mest relevanta metoden för studien. På detta sätt håller vi intervjun inom studiens ramar 

samtidigt som respondenterna får möjlighet att komma med spontana svar. Med spontanitet i 

svaren hade vi möjlighet att analysera vad de själva lägger tyngd på. Vi har arbetat både med 

personliga intervjuer men även telefonintervjuer som kompletterar den sekundära datan och 

gör att vi får en större insyn i hur ideella organisationer arbetar idag samt att få med åsikter 

från experter inom reklam. De respondenter som har bidragit till vårt empiriska material är; 

 

 Anna Bjurström. Projektledare med specialisering inom digitala medier på Wilson 

Creative reklambyrå. Personlig intervju, 2014-11-24. 

 Fredrik Salomonsson. Handläggare på Barnfonden. Telefonintervju, 2014-11-25. 

 Ingela Karlsson. Kommunikatör på Diakonia. Telefonintervju, 2014-11-26. 

 Alexandra Myrbäck von Melen. Medieansvarig på Cancerfonden. Personlig intervju, 

2014-11-27. 

 Frida Rybo. Kommunikationsansvarig på Childhood. Personlig intervju, 2014-11-27. 

 Maria Sandberg. Projektledare med specialisering inom digital marknadsföring på 

Volt reklambyrå. Personlig intervju, 2014-11-28. 

 Johan Harlén. Fundraiser digitala medier på Amnesty International. Telefonintervju, 

2012-12-04. 

 Jörgen Johansson. Projektledare på Cvadrata reklambyrå. Personlig intervju, 2014-

12-05. 
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Enligt Bell (2006) är det första man ska ta till sitt förfogande gällande val av respondenter den 

tid man har att arbeta med. Hon menar att det är som regel omöjligt att ha tid att analysera allt 

och därför måste ett urval ske. Vidare fortsätter författaren med att förklara att om man är 

säker på sina frågeställningar och vilka kategorier man söker efter är det lättare att välja de 

respondenter som är centrala i studien. Bell (2006) fortsätter sedan med att förklara att man 

inte ska använda för många avsiktiga källor eller välja enbart källor som stöder ens egna 

åsikter eller hypoteser.  

 

Valet av respondenter har skett utifrån vårt intresseområde och vi har kontaktat både 

reklambyråer och ideella organisationer för att få åsikter och kompetens från båda håll. Valet 

gällande respondenter från de ideella organisationerna har skett med variation gällande vad 

organisationen jobbar för. Detta gör att vi får en bredare uppfattning om hur olika sorters 

ideella organisationer arbetar vare sig det är välgörenhet eller bistånd. Alla de ideella 

organisationerna i studien är beviljade 90-konton av Svensk Insamlingskontroll vilket styrker 

att de i själva verket är välgörenhets- eller biståndsorganisationer. De personer inom 

organisationerna som vi har kontaktat anser vi ha en kompetens och kunskap inom 

undersökningsområdet vilket ger en relevant bild av organisationens arbete i sociala medier. 

Valet av reklambyråer har skett taktiskt då vi valt att kontakta både byråer lokalt, Kalmar, och 

i Stockholm. Vi valde att ha tre olika reklambyråer vilket ökar mångfalden på den insamlade 

materialet och kompetensen. 

2.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata beskrivs av Bryman och Bell (2013) som material som finns tillgängligt för 

allmänheten och som inte är specifikt insamlat för ändamålet. Sekundärdata kan förslagsvis 

vara artiklar, hemsidor och annan information som finns tillgängligt. Sekundärkällor är data 

som är sammanställt av tidigare forskare och som använts för andra syften än det primära. 

Booth et al. (2003) menar att när man arbetar med sekundära källor i en studie måste man 

förhålla sig källkritiskt, vilket innebär att man måste bedöma de sekundära källorna som 

trovärdiga eller inte. Författarna betonar även vikten av att läsa på ett tillåtande sätt men 

samtidigt förhålla sig kritiskt till det som skrivits i den tidigare forskningen. Patel och 

Davidsson (2011) förklarar att det måste framgå i studien vem som säger vad för att undvika 

missförstånd och att det är viktigt att arbeta med material som inte enbart stödjer författarnas 

egna idéer för att det kan bidra till en felaktig bild av det fakta som förmedlas i studien. 
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Enligt Bryman och Bell (2013) finns det både fördelar och nackdelar att använda sig av 

sekundärdata. Fördelarna som författarna tar upp är att forskaren sparar tid och pengar, att den 

empiri som samlats in är av hög kvalitet samt att sekundära källor ger forskaren möjlighet till 

mer tid till analys av empirin. Nackdelarna som tas upp är att forskaren inte är bekant med det 

material som samlats in, att datamängden kan vara komplex och att det saknas kontroll över 

mängden data. 

2.4 Etik 

Ahrne, et. al (2011) förklarar att forskning ofta innebär relationer mellan människor vare sig 

det är direkt eller indirekt. Vi har direkt kontakt med anställda inom ideella organisationer och 

reklambyråer under studien. I intervjusituationer som de vi har med våra respondenter har vi 

ett moraliskt ansvar framhäver Ahrne, et. al (2011). Ett etiskt och moraliskt ansvar har tagits i 

studien när vi säkerställt samtycke om att respondenterna vill vara med i studien. Vi har, i 

enlighet med det Ahrne, et. al (2011) tycker är etiskt, informerat respondenterna till intervjun i 

förhand om vad studien innebär. Efter det får respondenterna bestämma själva om de vill 

medverka i studien. Thomsson (2010) framhäver att det är viktigt med ljudupptagning för att 

kunna guida intervjun utan att behöva tänka på att anteckna. Thomsson (2010) skriver också 

att det är bra med inspelning i en kvalitativ studie för att kunna analysera respondenternas 

ordval. Vi har vid varje intervjutillfälle använt ljudupptagning för att dels kunna analysera 

ordval samt att kunna lägga all fokus på att guida intervjun. Möjligheten till att vara anonym 

har också funnits vid respondenternas begäran.   

2.5 Forskningskvalitet 
Inom forskning finns två ord som har stor betydelse för studiens tillförlitlighet; reliabilitet och 

validitet. Gummesson (2000) framhäver att validitet är den utsträckning som forskarna 

undersöker det de ska undersöka och inte omedvetet forskar om något annat. Ryen (2004) 

menar också att validitet handlar om att säkerställa att de slutsatser som dras från en 

undersökning hänger ihop med vad forskarna vill undersöka. Detta är relevant att diskutera i 

en kvalitativ studie då resultat vid exempelvis en fokusgrupp eller intervju kan genera resultat 

som inte är relevant för studien. Den andra viktiga delen för att säkerställa studiens 

tillförlitlighet är reliabilitet. Bryman och Bell (2011) förklarar reliabilitet som det som rör 

mätningarnas pålitlighet. De menar att reliabiliteten är hög om resultaten blir desamma om 

undersökningen skulle göras på nytt. Detta är särskilt relevant vid en kvantitativ studie då det 

ofta är viktigt för en forskare att ha ett välgrundat resultat vid en generalisering för att bilda en 

representativ uppfattning. Patel och Davidson (2011) förklarar att reliabilitet också är viktigt i 
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kvalitativa studier. De anser att forskaren kan kontrollera reliabiliteten genom att ha två 

observatörer. Dessa två personer registrerar sina egna uppfattningar av intervjusvaren 

parallellt som då bör överensstämma. 

 

Genomgående i vår studie strävar vi efter att stärka äktheten och kvaliteten i forskningen. För 

att stärka validiteten och reliabiliteten följer vi en intervjumall som gjorts utifrån 

forskningsfrågan och syftet. Vi har gjort två olika intervjumaller för att anpassa frågorna till 

de vi intervjuar, den första (bilaga 1) är formad för att undersöka hur välgörenhets- och 

biståndsorganisationer arbetar med sociala medier idag. Vi vill få ut det mesta från vad de 

själva anser är bra strategier och hur de arbetar med dessa idag. Det förväntade resultatet av 

bilaga 1 var att få information om hur dessa organisationer reagerade på tidigare virala 

kampanjer samt om och hur de använder sig av liknande virala metoder. På liknande sätt har 

vi format bilaga 2, en intervjumall där huvudmålet är att ta reda på vad reklambyråer själva 

anser om hur ideella organisationer bör tänka kring dessa frågor och hur en strategi för detta 

bör se ut. Respondenterna har fått samma intervjufrågor inom det området de är aktiva inom, 

det vill säga att alla reklamspecialister fått samma frågor samt att alla 

välgörenhetskommunikatörer fått samma frågor. Genom att ha personliga och 

telefonintervjuer ökar trovärdigheten ytterligare, då alla intervjuer spelas in och transkriberas 

vilket skickas till respondenterna för att de ska godkänna det vi skrivit. Den teoretiska 

referensramen grundar sig i sociala medier samt ideell marknadsföring vilket ökar validiteten. 

2.6 Kunskapsprocessen 

Centralt i uppsatsen är ideella organisationer och sociala medier. Vi anser att sociala medier är 

något som blivit mycket uppmärksammat i forskningen kring marknadsföring. Valet av hur 

ideella organisationer marknadsför sig var något vi tyckte kändes unikt eftersom givare inte 

får något fysiskt värde för pengarna de skänker. Det är också intressant med utvecklingen av 

ideella organisationer mot det mer kommersiella marknadsföringsteknikerna. Vi ville då 

studera ideella organisationer och huruvida de hänger med i utvecklingen på sociala medier, 

det som idag anses vara en kritisk kanal för marknadsföring. Viral marknadsföring är något vi 

själva upplever som något med mycket slagkraft. Vi kände att vi ville undersöka 

möjligheterna ideella organisationer har att arbeta med viral marknadsföring eftersom vi anser 

att detta kan göra stor skillnad i hur mycket allmänheten skänker pengar till dessa. 
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Vår primära empiri samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer med tre respondenter från 

reklambyråer samt fem respondenter från olika ideella organisationer. Samtliga intervjuer är 

centrala för studien och har haft en personlig karaktär av antingen telefonintervju eller en 

personlig intervju. De telefonintervjuer vi har haft har varit givande och fyllda med mycket 

användbart material. Bryman och Bell (2011) hävdar att en telefonintervju i vissa fall kan vara 

en nackdel då intervjuaren inte kan se respondentens ansiktsuttryck samt kroppsspråk. När 

telefonintervjuerna utfördes var båda författarna till studien närvarande då vi hade på 

högtalartelefon vilket ökar trovärdigheten då vi har större chans att uppfatta och tolka det som 

sägs av respondenten. Under de personliga intervjuerna antecknades det och spelades in så vi 

inte skulle missa någon information. Materialet transkriberades efter varje intervju för att 

återkoppla och ta del av den information som getts. Transkriberingarna skickades därefter till 

respondenterna för att de skulle få möjlighet att komplettera, förtydliga och sedan godkänna 

dem. Allt för att få ut så mycket som möjligt av det som sades från respondenten. Intervjuerna 

har varit av stor vikt för oss då de varit grundläggande för studien och väglett oss i det 

fortsatta arbetet. Av den anledningen har vi en struktur i uppsatsen med den empiriska delen 

först. Eftersom att studien strävar efter en induktiv karaktär bör uppsatsen behandlas som 

sådant. I studien är den insamlade empirin det som avgör vilka teorier vi valt, en struktur med 

en insamlad empiri före teori tydliggör detta för läsaren. Vi har valt teorier som vi anser är av 

relevans till det empiriska material vi fått in. Utefter vad respondenterna berättat har vi valt 

teorier som skapar en trovärdig och stabil text i förhållande till studien. 

 

Val av respondenter gjordes i den utsträckning att se på de som var mest relevanta och 

givande för studien. Vi ville ha en stark grund med relevanta organisationer för att skapa 

trovärdighet och möjligheter i studien. Därav föll valet på de organisationer och företag som 

har intervjuats och vi identifierade en möjlighet i dessa organisationer/företag vilket har lett 

oss till en klarhet i studien. Genom att ha en variation på respondenter anser vi att vi får en bra 

bredd i uppsatsen och får en variation på svar vilket kan prägla uppsatsen positivt. Vi har 

kunnat ställa respondenternas svar gentemot varandra för att få en ökad kritisk analys i 

empirin samt utveckla ett starkare analysmaterial. 

 

Det teoretiska och empiriska materialet har ställts mot varandra tillsammans med våra egna 

reflektioner i en analys. Analysen har strukturerats genom att tydligt och på ett effektivt sätt få 

fram text som ska skapa förståelse hos läsaren och för att få en tydlig sammankoppling kring 
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det teoretiska och empiriska materialet. Analysen har utformats efter de rubriker som använts 

i det empiriska kapitlet för att läsaren ska få en tydlig struktur. 

 

Vi har under hela studiens tid arbetat parallellt med de olika delarna för att skapa en röd tråd 

och ett sammanhang i delarna. Vi har under processen haft de olika delarna i tanken för att 

lyckas skapa en trovärdighet och ett sammanhang utav bästa kvalitet. Enligt Bryman och Bell 

(2011) är det viktigt att tolka och värdera det insamlade materialet. Vi har noggrant analyserat 

och behandlat alla delar i uppsatsen, vi har ändrat, plockat bort och lagt till text för att skapa 

en tydlig röd tråd för läsaren och för att skapa en genomgående studie av kvalitet, intresse och 

kunskap. 

2.7 Metodkritik 

Bryman och Bell (2013) påpekar att en kvalitativ metod har svårigheter som kan påverka 

forskningsresultatet. Detta grundar sig i att forskare ofta har en subjektiv uppfattning om vad 

som är relevant för studien. Det är enligt Ely (1993) viktigt att forskarna utvärderar det 

empiriska materialet utefter vad som är relevant och inte det som forskarna själva tycker 

stödjer egna idéer. Vi har under uppsatsens gång varit medvetna om dessa risker. Vi har i 

valet av respondenter försökt få en bred variation kring olika sorters organisationer för att få 

en större insikt i den ideella sektorn. Vi har försökt att objektivt framställa det våra 

respondenter belyser som viktigast och därefter redogöra existerande teorier som lämpar sig 

till svaren. Det är däremot våra egna tolkningar som vi presenterar i empirin vilket gör att 

svaren tolkas subjektivt. Under studiens gång har vi varit flexibla till det respondenterna 

svarade och inte endast letat efter de svar som stödjer våra idéer. Frågorna som ställdes till 

respondenterna var dock de vi tyckte var mest relevant utifrån forskningsfrågan vilket också 

kan tolkas som subjektivt, vi var dock alltid öppna för nya svar eller diskussioner. Vi har 

genomgående i studien försökt att se problemområdet från olika perspektiv för att bilda en 

djupgående analys.  
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3 Empirisk redovisning 
 

I följande avsnitt redovisar vi resultatet från genomförda intervjuer med välgörenhets- och 

biståndsorganisationer i den ideella sektorn samt intervjuer med reklambyråer. Vi 

presenterar deras åsikter om viral marknadsföring samt hur de olika organisationerna jobbar 

med sociala medier idag. Vi går också in på hur de jobbar med förmedling av känslor och hur 

respondenterna anser att emotionella arbetssätt fungerar. Reklambyråerna ger oss en 

tydligare bild av vad som är effektivt och hur de ser på viral marknadsföring. Nedan 

presenterar vi respondenterna i studien: 

 Anna Bjurström. Projektledare med specialisering inom digitala medier för Wilson 

Creative reklambyrå. 2014-11-24  

 Fredrik Salomonsson. Handläggare för Barnfonden. 2014-11-25. 

 Ingela Karlsson. Kommunikatör för Diakonia. 2014-11-26. 

 Alexandra Myrbäck von Melen. Medieansvarig på Cancerfonden. 2014-11-27. 

 Frida Rybo. Kommunikationsansvarig på Childhood. 2014-11-27. 

 Maria Sandberg. Projektledare med specialisering inom digital marknadsföring på 

Volt reklambyrå. 2014-11-28. 

 Johan Harlén. Fundraiser digitala medier för Amnesty International. 2012-12-04. 

 Jörgen Johansson. Projektledare på Cvadrata reklambyrå. 2014-12-05. 

 

Rubrikerna i den empiriska redovisningen är strukturerade efter det som framkom i 

intervjuerna. Nedan presenterar vi rubrikerna samt en kort förklaring av innehållet. 

 

3.1 Användning av sociala medier presenterar hur de ideella organisationerna använder sig 

av sociala medier, exempelvis Facebook. Vi presenterar även svar från respondenterna på 

reklambyråerna om huruvida de anser sociala medier bör användas.  

 

3.2 Viral marknadsföring presenterar vad respondenterna anser om viral marknadsföring 

och hur det kan användas. Detta innefattar även fördelar och risker med viral 

marknadsföring. 

 

3.3 Förmedling av känslor presenterar respondenternas svar om huruvida en välgörenhets- 

eller biståndsorganisation kan anspela på känslor i marknadsföringen.  



 

20 
 

3.1 Användning av sociala medier 
Respondenterna vid de utvalda ideella organisationerna var eniga om att sociala medier var 

nödvändigt för att vara aktuella och synas. Respondenterna vid reklambyråerna betonar att 

sociala medier är en stark kanal för att nå sina konsumenter. Respondenterna inom de ideella 

organisationerna tog också upp att sociala medier inte sköter sig självt och att det krävs 

mycket arbete för att hantera det på rätt sätt. Johansson
1
 menar vidare att allt mer 

marknadsföring och kommunikation förs över till sociala medier och att man använder sig av 

ett nytt, innovativt sätt att nå sina konsumenter på. Sandberg
2
 anser att om ett företag eller 

organisation ska finnas i sociala medier och använda det som en marknadsföringskanal så 

måste det finnas en implementerad plan för vad som ska uppnås. Hon anser att det är viktigt 

att ha ett långsiktigt mål och en tydlig struktur för användandet av sociala medier. Sandberg 

hävdar att det är viktigt att lära sig vad mottagaren vill ha och vara en del av deras debatt för 

att nå kunden på ett slagkraftigt sätt. Även Bjurström
3
 stämmer in och menar att sociala 

medier är kostnadsfritt och slagkraftigt och man måste lyckas med att väcka intresse om man 

ska finnas i sociala medier. Detta menar Bjurström är ett utmärkt sätt för en ideell 

organisation att synas. Bjurström betonar att det är viktigt att veta sitt eget syfte innan man 

kan etablera sig i sociala medier. 

 

“En annan möjlighet om man är välgörenhetsorganisation är att man kan använda sig av 

sociala medier till att nätverka mer” - Bjurström, 2014-11-24. 

 

Betydelsen av sociala medier varierar dock mellan organisationerna. I och med att det främst 

är unga som brukar sociala medier menade Myrbäck von Melen
4
 att de inte ansåg att sociala 

medier var betydande för deras organisation. Myrbäck von Melen förklarade att de hanterar 

sociala medier som vilken mediakanal som helst, hon ansåg att de använder sociala medier 

som en kanal för att bemöta kunden. Bjurström betonar att i och med sociala mediers framfart 

är marknadskommunikation individanpassat i allt större grad vilket välgörenhets- och 

biståndsorganisationer kan dra nytta av. Myrbäck von Melen anser att de använder sociala 

medier som en informations- och stödlinje för givare och cancerdrabbade på samma sätt som 

                                                           
1 Johansson, Jörgen. Projektledare på Cvadrata reklambyrå. Personlig intervju, 2014-12-05. 
2 Sandberg, Maria. Projektledare på Volt. Personlig intervju, 2014-11-28. 

3 Bjurström, Anna. Projektledare på Wilson Creative reklambyrå. Personlig intervju, 2014-11-24. 

4 Myrbäck von Melen, Alexandra. Medieansvarig på Cancerfonden. Personlig intervju, 2014-11-27. 
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ett kontaktcenter. Den främsta kommunikationskanalen med den målgrupp de har, alla inom 

40-55 och alla 55-70, är direktreklam. Myrbäck von Melen förklarar att den kanalen genererar 

mest intäkter idag och det är den som får mest uppmärksamhet. Hon förklarar vidare att 

Cancerfondens syfte med aktiviteten i sociala medier inte är ett primärt syfte att bedriva 

insamling på Facebook, Twitter eller Instagram utan mer att få folk att komma närmare dem 

som organisation. 

 

Karlsson
5
 betonade i större utsträckning vikten av sociala medier gällande marknadsföring. 

Karlsson förklarade att Diakonia ofta har kampanjer som endast görs på internet och att de 

exkluderar print helt och hållet eftersom det “inte är effektivt”. Hon förklarade vidare att de 

också arbetar med sociala medier som ett verktyg för omvärldsbevakning genom en 

publiceringsplan. Detta genom att lyssna och interagera med människor intresserade i deras 

organisation. Vidare tycker Karlsson att alla tjänster i orgnanisationen bör synas på sociala 

medier istället för att organisationen anställer en “onlinekommunikatör”. På Diakonia Twittrar 

många enskilda anställda om Diakonias aktivitet med egna konton vilket hon tycker är mer 

intressant eftersom de besitter specialkunskap, något Karlsson menar att en 

onlinekommunikatör inte gör. 

 

“Alla är ju kommunikatörer idag...” – Karlsson, 2014-11-26 

 

Harlén
6
 framhäver att Amnesty jobbar aktivt med så kallade “hashtags” det vill säga en 

symbol (#) som gör det möjligt för andra att se vad de skrivit. Detta menar Harlén är något 

som möjliggör spridning och är fördelaktigt i att fler ser meddelandet. 

 

Rybo
7
 tycker att sociala medier var en kostnadseffektiv kanal där en organisation har 

möjlighet att nå ut till många. Johansson stämmer in med att tyngdpunkten när det kommer 

till sociala medier är att organisationerna vill vara nära sina konsumenter för att skapa en 

relation på personlig nivå. Att skicka personliga meddelanden direkt till individer som aktivt 

gillar eller delar menar Bjurström är mycket användbart. Rybo menar dock, likt Myrbäck von 

                                                           
5 Karlsson, Ingela. Kommunikatör på Diakonia. Telefonintervju, 2014-11-26. 

6 Harlén, Johan. Fundraiser digitala medier på Amnesty International. Telefonintervju, 2012-12-04. 

7 Rybo, Frida. Kommunikationsansvarig på Childhood. Personlig intervju, 2014-11-27. 
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Melen, Karlsson och Salomonsson
8
, att det finns mycket “brus” på sociala medier. Myrbäck 

von Melen förklarar att det är lika mycket “brus” som i den kommersiella sektorn. Hon menar 

att personer sällan får impulser att skänka pengar. Människor som skänker pengar till cancer 

har ofta har någon slags koppling till det innan. Bjurström
9
 berättar även hon att människor 

som skänker pengar redan är engagerade i organisationen och att organisationen bör ta vara på 

det. Rybo förklarar att Childhood, som främst riktar in sig på gåvor från företag, använder 

Facebook och Instagram för att möta individer på en mer personlig nivå. Detta liknar sättet 

som Cancerfonden använder sig av när det gäller sociala medier, där huvudsyftet med 

aktiviteten på sociala medier inte är att driva kampanjer, utan att komma nära mottagaren. 

Bjurström styrker deras användande genom att hon anser att man ska använda sociala medier 

för att expandera sin verksamhet och skapa ett starkare band med sina konsumenter.  

 

Bjurström hävdar att ideella organisationer måste etablera sig starkt i sociala medier och se till 

att inte bara få gillningar och delningar, utan att försöka få en större slagkraft bland sina 

medlemmar i sociala medier. Bjurström syftar till att det finns en risk att man inte blir 

tillräckligt stark i sociala medier för att få den stora mängden av spridning. Sandberg
10

 

berättar att det är viktigt att vara tydlig med budskapet, och att man tidigt visar vad 

organisationen står för och vill förmedla för att inte får bortfall i sitt budskap gällande antalet 

medlemmar på sidan. Johansson
11

 hävdar att allt fler användare vill ha personlig kontakt med 

företag eller organisationer och då måste även ideella organisationer anpassa sig efter det och 

våga skapa en relation med medlemmarna. Vidare menar han att organisationerna även måste 

vara personliga i sin marknadsföring för att nå mottagaren på ett personligt och 

individanpassat plan. 

 

Harlén anser att de använder sociala medier på ett sätt som är gynnsamt för Amnesty. Han 

menar att de sociala medier är ett bra verktyg för dem att kommunicera med medlemmar och 

andra intresserade i Amnestys arbete och vad de vill åstadkomma. Johansson betonar vikten 

av att vara personlig, att våga utelämna lite av sig själv i de sociala medierna, att vara aktiv i 

bemötandet och våga svara och föra en diskussion med sina medlemmar i de sociala 

                                                           
8 Salomonsson, Fredrik. Handläggare på Barnfonden. Telefonintervju, 2014-11-25. 

9 Bjurström, Anna. Projektledare på Wilson Creative reklambyrå. Personlig intervju, 2014-11-24. 

10 Sandberg, Maria. Projektledare på Volt. Personlig intervju, 2014-11-28. 

11 Johansson, Jörgen. Projektledare på Cvadrata reklambyrå. Personlig intervju, 2014-12-05. 
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medierna. Till skillnad från andra respondenter menar Harlén att de gör tydliga skillnader 

mellan sociala medier och andra kanaler. Sociala medier anser han kan vara en bra kanal för 

att rekrytera nya medlemmar eller aktivister men tycker att hemskick i form av 

informationsbrev är bra för de som redan är engagerade. Han menar därmed att kanalerna inte 

får samma behandling och att de anpassar tonaliteten utefter vilken kanal det är. Harlén tycker 

att sociala medier har en stor betydelse i Amnestys marknadsföring och kommunikation. Han 

berättar att de har en plan att bland annat utveckla deras filmklippsproduktion på sidor som 

Youtube och Facebook. 

 

I diskussionen kring interaktionen med följare på sociala medier var det ingen respondent som 

självmant tog upp att aktivt kontakta individer som konsekvent gillar och delar deras inlägg. 

Harlén svarade att Amnesty inte skickar personliga meddelanden till individer som är aktiva 

med delningar eller gillningar av deras inlägg. Harlén förklarade dock att de har ett 

välutvecklat system för att snabbt besvara frågor och kommentarer. Salomonsson, Myrbäck 

von Melen
12

, Karlsson
13

 och Rybo berättade att de är interaktiva på samma sätt, nämligen att 

svara på kommentarer. Johansson hävdar att allt fler användare vill ha personlig kontakt med 

företag eller organisationer och då måste även ideella organisationer anpassa sig efter det och 

våga skapa en relation med medlemmarna. Vidare menar han att organisationerna även måste 

vara personliga i sin marknadsföring för att nå mottagaren på ett personligt och 

individanpassat plan. 

 

“Hela idéen med sociala medier är att man vill åt personligheten, man ska göra det på 

riktigt” - Johansson, 2014-12-05 

 

Sammanfattningsvis är samtliga respondenter inom reklambyråerna överens om att det är 

viktigt att ha en struktur och ett mål med att vistas på sociala medier, att det viktiga är att vara 

aktiv och följa upp arbetet successivt. Det räcker inte enbart med att skaffa en sida utan man 

måste underhålla den, precis som med relationer i verkliga livet. Den plan som integreras 

måste sedan följas upp och Sandberg styrker åsikten om att det är ett långsiktigt mål som är 

det mest effektiva. Respondenterna inom välgörenhets- och biståndssektorn är medvetna om 

att de måste vara etablerade i sociala medier och de hävdar att de arbetar relativt aktivt med 

                                                           
12 Myrbäck von Melen, Alexandra. Medieansvarig på Cancerfonden. Personlig intervju, 2014-11-27. 

13 Karlsson, Ingela. Kommunikatör på Diakonia. Telefonintervju, 2014-11-26. 
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att svara och vara aktiva i de sociala medierna. Johansson
14

 hävdar att det är viktigt att finnas 

där kunden finns, och att vara beredd att vara personlig oavsett relation och syfte. Han hävdar 

att det viktigaste är att vara anpassningsbar och duktig på att skapa personlighet i sitt samband 

med medlemmarna. Johansson menar vidare på att en aktivitet i sociala medier bland alla 

anställda kan vara positivt för organisationen och varumärket. Han menar att det blir en 

variation på vad som skrivs om varumärket. Risker finns i sociala medier också menar 

Sandberg
15

. Sandberg framhäver att med en så pass individanpassad kommunikation i sociala 

medier får man inte med det hon kallar för “spill”. Hon menar att med en individanpassad 

marknadsföring uteblir kommunikationen med de som inte ingår i målgruppen som också kan 

intresseras av budskapet. 

 

Tre nyckelord som samtliga respondenter inom reklambyråerna nämner och hävdar är viktigt 

när det kommer till sociala medier är att ha ett tydligt mål, vara personliga både i 

marknadsföringen och i kommunikationen samt att vara slagkraftiga. Dessa aspekter menar 

samtliga är något som kan stärka ett företag när det kommer till sociala medier. 

 

3.2 Viral marknadsföring 
Samtliga respondenter på de ideella organisationerna ställer sig positiva till att genomföra 

virala kampanjer. När vi exemplifierade en viral kampanj, nämligen “ALS Ice Bucket 

Challenge”, genomsyrades en positiv reaktion bland respondenterna. Karlsson anser att “ALS 

Ice Bucket Challenge” var en mycket bra kampanj som väckte global uppmärksamhet om en 

relativt okänd sjukdom och kunde inte se något negativt med kampanjen. Karlsson menar att 

en sådan kampanj kan uppfattas kortsiktig men att det finns möjligheter att göra den 

långsiktig om organisationen det handlar om tar vara på situationen. Hon definierar en viral 

kampanj som en “guldgruva” som en organisation måste ta till vara på, om de misslyckas med 

det blir kampanjen kortsiktig. Hon menar dock att om den är utförd på ett bra sätt kan det 

skapa uppmärksamhet samt stärka varumärkets identitet. Karlsson förklarar vidare att de 

skulle kunna tänka sig göra en liknande kampanj men saknar resurser för det. 

 

                                                           
14 Johansson, Jörgen. Projektledare på Cvadrata reklambyrå. Personlig intervju, 2014-12-05. 

15 Sandberg, Maria. Projektledare på Volt. Personlig intervju, 2014-11-28. 
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Vi tog även upp ALS ice bucket challange med respondenterna från reklambyråerna för att se 

vad de har för åsikter om detta fenomen. Sandberg anser att den kampanjen har alla 

ingredienser för hur man skapar något viralt. Hon förklarar att det var ett fenomen som 

plötsligt hela världen pratade om och man gjorde det på ett positivt sätt. Sandberg fortsätter 

med att påpeka vikten av att visa upp sig själv för världen, att man bidrar till något bra 

samtidigt som man får förverkliga sig själv. Även Bjurström
16

 nämner att individer gärna 

delar inlägg som bekräftar dem själva, hon menar att det bygger deras personliga varumärke. 

Bjurström menar vidare att eftersom det personliga varumärket tar plats är målgrupp och syfte 

med den virala kampanjen viktig. Sandberg anser att ALS ice bucket challange verkligen blev 

någonting bra och att de blev otroligt rätt. Hon anser att det inte finns några risker med en 

sådan kampanj och att det inte skulle skada varumärket. 

 

Bjurström beskriver viral marknadsföring som något intressant och något som hon anser 

konsumenter tycker om. Hon berättar vidare att hon tror att viral marknadsföring inom ideella 

organisationer är ett verktyg som skulle fungera utmärkt. Bjurström motiverar med att en viral 

kampanj skulle nå många mottagare samt att det är intressant och relevant. 

 

“..detta leder till att mottagaren aktivt delar och förverkligar sig själv, eftersom mottagare 

gärna gillar och delar för att bekräfta sig själva” - Bjurström, 2014-11-24 

 

Myrbäck von Melen
17

 instämmer att det är en bra kampanj i PR-syfte men att det är viktigt att 

tänka på hur organisationen hanterar uppmärksamheten och tar till vara på möjligheten. 

Myrbäck von Melen menar dock att de inte ställer sig lika positiva till att göra en liknande 

kampanj för Cancerfonden. Hon anser att om alla skulle göra sådana kampanjer hade det 

resulterat i “brus” på samma sätt som i traditionella marknadsföringskanaler. Salomonsson
18

 

menar att “ALS Ice Bucket Challenge” var en mycket imponerande global kampanj men 

poängterar att Barnfonden inte har resurserna som krävs för att göra en liknande kampanj. 

Salomonsson förklarar vidare att hans inställning till en sådan kampanj är osäker då det är 

oklart vad det ger tillbaka och hur mycket tid man ska lägga på det. Han menar vidare att de 

fokuserar på slutresultatet och tycker att risken med en viral kampanj är mycket stor. 

                                                           
16 Bjurström, Anna. Projektledare på Wilson Creative reklambyrå. Personlig intervju, 2014-11-24. 

17 Myrbäck von Melen, Alexandra. Medieansvarig på Cancerfonden. Personlig intervju, 2014-11-27. 

18 Salomonsson, Fredrik. Handläggare på Barnfonden. Telefonintervju, 2014-11-25. 
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Sandberg uttrycker att viral marknadsföring syftar till att skapa någonting stort och intressant 

för mottagaren. 

 

Att få något viralt anser både Bjurström och Sandberg som en utmaning och något som kan 

vara svårt. Bjurström beskriver att det är en konstform att få fram en lyckad viral kampanj. 

Däremot är både Sandberg och Bjurström överens om att när det väl är viralt så har ett företag 

verkligen lyckats. Bjurström framhäver ytterligare att sociala medier finns idag i så många 

olika enheter och mycket mer individanpassat än tidigare, människor är konstant 

uppkopplade. Därför är det också viktigt att innehållet är av 100 % relevans för mottagaren då 

det finns hela tiden mycket intressant information utefter vad individen är intresserad i. 

Vidare menar Bjurström att timing bör vara en del i strategin gällande en viral kampanj. 

 

“Det är viktigt att just den månaden eller veckan då något särskilt händer är organisationen 

då implementerar kampanjen” - Bjurström, 2014-11-24 

 

Varje respondent inom biståndsorganisationerna ställde sig positiva till effekterna av virala 

kampanjer dock skiljdes åsikterna kring om de själva ville eller hade möjlighet till att 

genomföra en sådan kampanj. Harlén
19

 har svårt att se att en organisation kan ta initiativ till 

en sådan kampanj. Harlén var också tveksam till om en organisation kan göra virala 

kampanjer upprepade gånger. Gällande det nuvarande arbetet för att bilda meddelanden som 

sprids viralt erfar vi olika svar. Salomonsson förklarar att de först och främst vill skapa 

innehåll som “gillas” och att det inte är lika viktigt att personer delar inläggen som framför 

allt ska vara informativa. Myrbäck von Melen framhåller en högre fokus på att inlägg på 

sociala medier sprids vidare, främst på Facebook. Hon ställer sig positiv till att använda 

humor i att skapa innehåll i inlägg för att det ska spridas och delas vidare. Hon förklarar också 

att på Cancerfonden är det mycket tyngd på mätning av effekterna av marknadsföring. De 

mäter bland annat hur många delningar varje inlägg fått och analyserar varför ett visst inlägg 

delas frekvent. Mätning är något som är genomgående bland de ideella organisationer vi 

intervjuade. 

 

                                                           
19 Harlén, Johan. Fundraiser digitala medier på Amnesty International. Telefonintervju, 2012-12-04. 
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Rybo
20

 berättar att Childhood Foundation analyserar noggrant de gillningar och delningar av 

deras inlägg på Facebook. Hon förklarar vidare att inlägg om deras verksamhet får mindre 

gillningar än om de till exempel gör ett inlägg om deras armband som fler kan relatera till. 

Hon tycker inte att de “slaviskt” följer det som får många gillningar. Rybo tycker snarare att 

det är också viktigt att förmedla budskap även om det inte genererar lika många gillningar. 

Harlén förklarar att Amnesty använder sig av mätningsprogram som visar hur ett inlägg delats 

och gillas. Dessa program menar Harlén är ett bra verktyg för att analysera 

kommunikationskanaler, framtida tillvägagångssätt samt vad som är på gång. Vidare menar 

han att veckomöten om trender är värdefulla för organisationen för att veta hur de ska 

kommunicera. 

 

Johansson
21

 anser att viral marknadsföring är gynnsamt om ett företag lyckas få till det på rätt 

sätt. Han menar att lyckas man få till en bra och rolig film så uppskattas det av mottagaren 

och klippet får spridning. Sandberg
22

 menar också att videoklipp är ett effektivt sätt att skapa 

virala kampanjer. Johansson anser att om man får till en bra viral kampanj så reflekterar inte 

mottagaren över det varumärke eller företag som ligger bakom den. Anledningen till att en 

mottagare väljer att dela ett inlägg trots att denne varken är kund eller stödjer varumärket 

ligger i att mottagaren gillar filmen. Att dela eller gilla ett inlägg är nödvändigt för att 

innehållet ska få ordentlig spridning. Alla tre av respondenterna på reklambyråerna betonade 

vikten med algoritmer för att innehållet ska bli viralt. Förutsatt att innehållet är intressant är 

det ändå viktigt att många delar och gillar i början för att det ska synas. Bjurström
23

 lade 

mycket fokus på detta då hon menar att Facebook exempelvis gjort det mycket svårt för 

inlägg att synas utan att betala för det. Sandberg framhävde också att Facebook månad för 

månad gör det svårare för organisationer att synas utan att betala för det. Bjurström 

understrycker att individer måste gilla klippet för att det ska synas på någon annans flöde. För 

att något ska bli viralt konstaterar Bjurström att innehållet måste vara intressant för 

mottagaren. Hon rekommenderar vidare att en viral kampanj ska analyseras innan den “släpps 

fri”. Organisationen måste se över vilka risker det finns med kampanjen, om den kan 

                                                           
20 Rybo, Frida. Kommunikationsansvarig på Childhood. Personlig intervju, 2014-11-27. 

21 Johansson, Jörgen. Projektledare på Cvadrata reklambyrå. Personlig intervju, 2014-12-05. 

22 Sandberg, Maria. Projektledare på Volt. Personlig intervju, 2014-11-28. 

23 Bjurström, Anna. Projektledare på Wilson Creative reklambyrå. Personlig intervju, 2014-11-24. 
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misstolkas eller om organisationen “sticker ut hakan på fel sätt” som Bjurström formulerade 

sig. 

 

Vid frågan om Diakonia jobbar aktivt med att inlägg på Facebook ska vara delningsbart 

svarade Karlsson
24

 att de snarare fokuserar på gillningar. Att ett inlägg delas menar Karlsson 

är starkare men framförallt ska följare gilla det. Hon menar att Diakonia arbetar utefter en 

publiceringsplan där de har varierar vilka typer av inlägg de gör. Karlsson förklarar att denna 

publiceringsplan avgör hur de ska göra inlägg samt om innehållet ska bestå av en bild, text, ett 

filmklipp eller en länk till en hemsida. Hon betonar också vikten att ladda upp exempelvis 

filmer till Facebook då det får en större organisk spridning. Karlsson och Harlén
25

 tog upp 

algoritmer och dess betydelse för att inläggen ska synas. Myrbäck von Melen
26

 upplever att 

bra innehåll delas och att historier är särskilt intressant. Bilder och storytelling menar 

Myrbäck von Melen är viktigt för en bred spridning vilket Cancerfonder använder flitigt. 

 

“men samtidigt vet vi att de måste komma in i en viss stämning för att det ska bli en effekt, det 

är tillfället som gör det! - Myrbäck von Melen, 2014-11-24 

 

Både Bjurström, Johansson och Sandberg betonar känslan av att bekräfta sig själv inför andra 

genom att sprida klipp, texter eller bilder i sociala medier. I och med att individer vill 

identifiera sig med positiva gärningar kan detta vara en anledning till att mottagaren väljer att 

dela ett viralt inlägg utan en större baktanke menar respondenterna. Sandberg tycker att 

viralitet kan vara ett bra sätt att bilda lojalitet till varumärket, vare sig ett kommersiellt eller 

ideellt varumärke. Sandberg menar vidare att ideella organisationer har stora fördelar med 

viral marknadsföring då många vill identifiera sig med något bra. Bjurström menar att viral 

marknadsföring inte fungerar som ett bra sätt för att bilda lojalitet. Bjurström anser att viralt 

innehåll är något som kommer och går. Viral marknadsföring anser hon vara bättre för att 

skapa uppmärksamhet, långsiktig lojalitetsbildning sker på andra sätt. Däremot tycker 

Bjurström att viralitet kan generera mycket uppmärksamhet som sedan möjliggör att fler blir 

engagerade eller blir medlemmar i organisationen. Bjurström påvisar vidare att videoklipp fått 

                                                           
24 Karlsson, Ingela. Kommunikatör på Diakonia. Telefonintervju, 2014-11-26. 

25 Harlén, Johan. Fundraiser digitala medier på Amnesty International. Telefonintervju, 2012-12-04. 

26 Myrbäck von Melen, Alexandra. Medieansvarig på Cancerfonden. Personlig intervju, 2014-11-27. 
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allt större utrymme i sociala medier och poängterar vikten av att göra ett slagkraftigt 

videoklipp för att bilda en framgångsrik viral kampanj. 

 

Sammanfattningsvis kan vi betona att respondenterna från reklambyråerna anser att det 

viktiga när det gäller viral marknadsföring är att personen som väljer att gilla eller dela ofta 

gör det för att bekräfta sig själv och visa sig själv genom det virala. Ofta handlar det om, som 

både Sandberg
27

 och Bjurström
28

 påpekar, att identifiera sig med ett syfte eller ett budskap. 

Individerna vill identifiera sig med något positivt och något som ser bra ut gentemot andra 

individer. De anser att det sällan är för att de faktiskt vill sprida buskapet som de väljer att 

dela, det primära är i de flesta fall att bekräfta sig själv. Bjurström poängterar att videoklipp är 

ett sätt att snabbt förmedla budskap, väcka känslor och engagera yngre generationer som är 

villiga att interagera med organisationer. 

3.3 Förmedling av känslor 

Johansson
29

 anser att när det kommer till att spela på känslor i marknadsföring gällande 

ideella organisationer så är det helt okej och något som de allra flesta bör göra. Han menar att 

det är irrationella egenskaper som styr. Han säger att “bilder på söta djur säljer” och att man 

blir träffad i hjärtat om man ser ett utsatt barn vilket kan leda till bidrag för organisationerna. 

Bjurström stämmer in och anser att bringa fram känslor hos mottagaren är ett av de viktigaste 

verktygen för effektiv marknadskommunikation. Hon anser att man kan ösa på med känslor 

relativt friskt men att det handlar om att göra det med finess. Bjurström anser att man kan 

arbeta mycket med känslor men att man ska vara noga med vilka känslor man arbetar med 

och att det kan vara svårt att hitta den balansen, att det gäller att träffa rätt. Vidare förklarar 

Bjurström vikten av att vara rationell om man ska arbeta med känslor, att det även är viktigt 

att senare visa vad som faktiskt sker med pengarna och hur de används. Sandberg hävdar att 

det finns bättre sätt att arbeta med än känslor. Hon tycker att meddelandet kan tolkas fel och 

att det finns en risk att mottagaren väljer att ta avstånd om meddelandet väcker känslor av 

skuld. 

 

                                                           
27 Sandberg, Maria. Projektledare på Volt. Personlig intervju, 2014-11-28. 

28 Bjurström, Anna. Projektledare på Wilson Creative reklambyrå. Personlig intervju, 2014-11-24. 

29 Johansson, Jörgen. Projektledare på Cvadrata reklambyrå. Personlig intervju, 2014-12-05. 
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Respondenterna i biståndsorganisationerna har olika uppfattningar om hur man bör arbeta 

kring att väcka känslor. Karlsson
30

 tycker att känslor är avgörande i att kommunicera och 

menar att positiva känslor är mycket viktiga. Karlsson berättar vidare att de har utmaningar på 

det planet då hon förklarar Diakonia som en “akademisk organisation”. De vill inte använda 

emotionella argument utan snarare rationella, det vill säga fakta. Hon säger däremot att hon 

gärna vill jobba med känslor men att det är viktigt att inte väcka fel känslor. Karlsson 

förklarar att de inte vill väcka känslor av skuld, skam eller att någon ska känna sig utpekad. 

De vill väcka positiva känslor och marknadsföra möjligheten att göra skillnad. Det synsättet 

delas av Rybo
31

 och Salomonsson
32

. Både Rybo och Salomonsson på Childhood Foundation 

respektive Barnfonden förklarar att de inte vill framställa barnen som offer. Salomonsson 

menar att Barnfonden inte är en katastrofinriktad organisation och strävar efter långsiktiga 

givare. Starka bilder som väcker starka känslor menar han är mest effektiva i kortsiktiga 

kampanjer och insamlingar. Rybo ställer sig också skeptisk till starka bilder som framställer 

fruktansvärda förhållanden. Rybo förklarar vidare att Childhood Foundation är en 

organisation som arbetar för att minska exploatering av barn. Om de använder barn i sin 

marknadsföring utnyttjar de själva barnen för att vidga deras verksamhet. Detta är något som 

går emot just de värden som de arbetar för.   

 

“Vi jobbar med att beröra, men på ett positivt sätt. Vi använder oss av positiva bilder” – 

Rybo, 2014-11-27. 

 

Johansson och Bjurström menar att det är viktigt att framställa en känsla hos mottagaren. 

Organisationerna har möjlighet att påverka individen på ett emotionellt plan för att denne ska 

vilja agera och bidra till organisationen. Oavsett vilken känsla man använder sig av menar 

Bjurström att nästan allt är känsla och att det säljer. Hon menar vidare att när det gäller ideella 

organisationer är det betydelsefullt om organisationen lyckas, med rätt verktyg, att nå 

känslorna på rätt sätt. Hon menar att det måste vara trovärdigt för mottagaren, att det 

verkligen är så illa som det utsäger sig att vara. Organisationerna bör inte överdriva och 

spegla en oviss bild av ett förslagsvis drabbat område. Bjurström lade mycket fokus på att det 

är bra om innehåll är känsloladdat, så länge det är trovärdigt. Vidare framhåller Sandberg att 

                                                           
30 Karlsson, Ingela. Kommunikatör på Diakonia. Telefonintervju, 2014-11-26. 

31 Rybo, Frida. Kommunikationsansvarig på Childhood. Personlig intervju, 2014-11-27. 

32 Salomonsson, Fredrik. Handläggare på Barnfonden. Telefonintervju, 2014-11-25. 
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ideella organisationer lägger mindre fokus vid varumärkesbyggande. Sandberg förklarar att 

marknadsföring ofta handlar om en insamling eller kampanj snarare än vad en organisation 

står för. 

 

Myrbäck von Melen
33

 menar att kanalen ofta avgör om innehållet i ett inlägg ska väcka 

känslor. Hon förklarar att sociala medier är en kanal för att bemöta personer som har något 

samband med cancer eller Cancerfondens arbete. Sociala medier är inte rätt kanal för att 

Cancerfonden ska väcka känslor, det sker i andra kanaler. Myrbäck von Melen förklarar att de 

jobbar med att väcka känslor av sorg på exempelvis deras gala där personen som berörs 

emotionellt har en möjlighet att göra något åt saken. Harlén
34

 tycker likt Myrbäck von Melen 

att emotionellt innehåll har sin plats i specifika kanaler. Harlén säger att de inte försöker 

väcka lika starka känslor i medlemsutskick på e-post eller brev. Det är i sociala medier på 

exempelvis Facebook där de strävar efter att väcka ilska över en specifik situation. Det menar 

han inte är nödvändigt i medlemsutskick då dessa personer redan intresserar sig i sådana 

frågor. De vill väcka känslor för att skapa engagemang och för det är exempelvis Facebook en 

relevant kanal.   

 

Både Rybo, Harlén och Myrbäck von Melen nämnde att storytelling är ett effektivt sätt att 

förmedla känslor på. Rybo förklarade att när de vill lyfta fram berättelser gör de det genom att 

förmedla hur saker kan förändras till det positiva. Rybo anser att det inte var lika effektivt 

men att de inte ville exploatera barnen de jobbar för att skydda. Harlén framhävde att 

storytelling är viktigt för att väcka en känsla som Amnesty sedan kan ta tillvara på. 

Reklambyråerna är överens om att känslor berör och påverkar och majoriteten är överens om 

att det är viktigt för ideella organisationer att använda sig av känslor när det kommer till 

marknadsföringen. Detta för att bidra till en relation och skapa känslor hos mottagaren som 

kan bidra till bidrag för organisationen. 

 

  

                                                           
33 Myrbäck von Melen, Alexandra. Medieansvarig på Cancerfonden. Personlig intervju, 2014-11-27. 

34
 Harlén, Johan. Fundraiser digitala medier på Amnesty International. Telefonintervju, 2012-12-04. 
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4 Teoretisk referensram 

 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera de valda teorierna som berör det ämne vi valt att 

studera. Teorierna är relevanta utifrån den empiri som samlats in och kommer att beskrivas 

för att skapa en grundläggande förståelse för läsaren. 

 

 

4.1 Ideell marknadsföring 
I detta avsnitt presenterar vi teorier kring marknadsföring generellt samt för ideella 

organisationer. Vi redovisar teorier som ger förklaringar på vad ideell marknadsföringen är 

och hur det kan skilja sig från kommersiella företag.  

4.1.1 Social och ideell marknadsföring 

Ideella organisationer är inte producerande organisationer utan snarare en form av 

tjänsteorganisationer. Organisationen är en sorts mellanhand för att en individ ska skänka 

pengar till en specifik orsak eller utsatta personer (Andreasen & Kotler, 2008). 

Marknadsföringsteorier för ideella organisationer har vässats under 2000-talet, de tidigare 

implementerade tjänstemarknadsföringsteorierna har ersatts med ett det så kallade social 

marknadsföring nära relaterat till ideell marknadsföring. Andreasen och Kotler (2008) 

definierar social marknadsföring som uppmaningar till en specifik målgrupp att agera på ett 

särskilt sätt, till exempel att börja återvinna kläder. Andreasen (2012) menar att dessa 

marknadsföringsteorier inte innefattar nya tillämpningar av marknadsföring som skiljer sig 

från kommersiell marknadsföring. Målet med marknadsföring, vare sig om det är social 

marknadsföring eller kommersiell marknadsföring, är att påverka människors handlingar. 

Trots att social marknadsföring innebär att skänka pengar eller att ändra sin livsstil och att 

kommersiell marknadsföring handlar om att påverka en persons köpbeslut anser Andreasen 

(2012) att grundkonceptet är densamma. Författaren framhäver dock den ökade komplexiteten 

i marknadsföringen av icke-vinstdrivande organisationer då försäljning inte är det ultimata 

målet. 

 

Andreasen (2012) framhäver att svårigheten med en slagkraftig social marknadsföring är 

tydlig. Social marknadsföring baseras i många fall på att målgruppen betalar pengar utan att 

han/hon får någon konkret produkt eller tjänst tillbaka, social marknadsföring och ideell 
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marknadsföring uppmanar i vissa fall till specifika åtgärder eller förändringar (exempelvis att 

sluta röka) utan att erbjuda konkreta produkter eller tjänster. Social marknadsföring uppmanar 

oftast till förändringar som kan införa kostnader för målgruppen för att gynna samhället i 

stort. Social marknadsföring försvåras ytterligare då det ibland inte finns synliga bevis på att 

marknadsföringen fungerat (att exempelvis uppmana allmänheten att avstå droger) eller vid 

långsiktiga motarbeten (till exempel cancerbekämpning). Även vid kortsiktiga kampanjer är 

det svårt att identifiera vilken marknadsstrategi som påverkade målgruppen som mest. Vidare 

menar Andreasen (2012) att konkurrensen för ideella organisationer är mer komplex är i den 

kommersiella sektorn då dessa organisationer inte endast konkurrerar om målgruppens 

beteendemönster utan också om resurser för att uppnå det utfall man strävar efter. Dessa 

resurser är inte endast skänkta pengar, det kan bland annat vara stöd från volontärer, statliga 

bidrag eller partnerskap med företag (Andreasen & Kotler, 2008; Stebbins & Hartman, 2013). 

 

Välgörenhetsorganisationer har tidigare haft svårt att marknadsföra sig och det har varit 

rekommenderat att hyra in reklambyråer och marknadsföringskonsulter för att göra det så bra 

som möjligt (Kotler, 1979). Detta var viktigt då många volontärer eller eldsjälar inom 

organisationen saknade objektivitet och kompetens att marknadsföra den ideella 

organisationen de jobbar för. Detta är dock inte aktuellt och Kotler och Andreasen (2008) 

menar att ideella organisationer ofta innehar personal som besitter kompetens för att kunna 

genomföra marknadsföringskampanjer på ett välutvecklat och effektivt sätt. Ideell 

marknadsföring har trots sin komplexitet också en hel del fördelar (Patterson & Radtke, 

2009). Det är en utmaning att kommunicera organisationens värdegrund till målgruppen men 

görs det på rätt sätt finns det stora möjligheter att få en lojal givarbas. Patterson och Radtke 

(2009) menar att ideella organisationer som lyckats kommunicera sitt budskap och 

värdegrunder har förutsättningar att få en målgrupp som identifierar sig med just den 

organisationen eller kampanjen. Sisco och McCorkindale (2013) styrker detta med att säga att 

en välutformad kommunikation, bland annat på sociala medier, möjliggör en givarbas som 

förstår det ideella organisationen vill åstadkomma och hur de ska ta sig dit vilket kan bidra till 

ytterligare engagemang. 

 

Ideell marknadsföring har utvecklats enormt de senaste 20 åren och organisationerna inom 

denna sektor har i ökad grad börjat använda sig av tidsenliga marknadsföringstekniker 

(Andreasen, 2012). Aaker och Smith (2010) betonar sociala mediers användningsbarhet även 

hos organisationer som marknadsför sig i välgörenhetssyfte. De menar att sociala medier är en 
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viktig kanal i att kunna bilda en nära relation med individer som skulle kunna ha ett intresse 

och engagemang i organisationens vision. Facebook eller Twitter är exempel på sociala 

medier som har stor potential i att bilda en personlig förbindelse mellan en ideell organisation 

och möjliga individer som kan bli involverade i uppnåendet av organisationens vision.   

4.1.2 Ideella organisationers varumärke 

Ett varumärke kan påverka hur en person agerar i att ta beslut, både i kommersiella företag 

och ideella organisationer (Andreasen & Kotler, 2008). Ett starkt varumärke för ideella 

organisationer är mycket betydelsefullt (Stebbins & Hartman, 2013). Ideella organisationer 

har, precis som tjänsteföretag för det mesta immateriella erbjudanden där 

varumärkesbyggande spelar en stor roll i att underlätta individens förståelse och stöd för 

organisationen. Stebbins och Hartman (2013) förklarar att ideella organisationer behöver ett 

starkt varumärke för att en givare ska identifiera sig med just den organisationen som de anser 

ha en liknande personlighet till dem. Då ideella organisationer ofta saknar en materiell 

produkt menar författarna att ett aktivt varumärkesarbete är särskilt viktigt inom sektorn där 

symboliken organisationen kommuniceras på ett noggrant sätt.  

 

Stebbins och Hartman (2013) påstår att ett varumärke med lång tradition har föga betydelse i 

välgörenhetssektorn medan emotionellt engagemang (exempelvis skämtsam, heroisk eller 

inspirerande), tonläge i kommunikationen (exempelvis djärv, auktoritär eller ambitiös) och 

organisationens progression har större betydelse och kan användas i att differentiera sig. 

Vidare menar Stebbins och Hartman (2013) att det är betydande att identifiera vad 

organisationens varumärke står för vilket man kan göra genom kommunikation med 

långvariga anhängare som kan hjälpa med det de anser vara varumärkets personlighet. De 

framhåller att förståelse över vad som drar till sig existerande anhängare till organisationen 

kan identifiera hur de ska locka nya anhängare. Detta går hand i hand med vad för 

varumärkesidentitet organisationen har och hur de ska arbeta med det framöver. När 

varumärket bestäms menar Stebbins och Hartman (2013) att den personligheten, vare sig om 

det är det emotionella engagemanget eller tonläget, bör genomsyras kommunikationen. Detta 

är viktigt då det idag inte räcker att ha ett varumärke som en omtänksam eller medkännande 

organisation då de allra flesta inom välgörenhetssektorn har det och det hjälper inte i 

differentieringen av organisationen. 
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Stride (2006) lyfter fram att en ideell organisation inte bör använda varumärkesstrategier 

direkt från den kommersiella sektorn då det förutsätter att organisationens värden förändras 

utefter det som är aktuellt för tillfälliga trender. Sargeant (2005) framhäver dock att 

marknadsföring är viktigt även för ideella organisationer vilket också innefattar 

varumärkesstrategier. En ideell organisation bör lägga mycket fokus på 

varumärkespersonlighet samt en interaktiv kommunikation för att stärka varumärket. Sargeant 

(2005) belyser vidare att målgrupper och segmentering är nödvändigt för att kampanjer ska 

vara effektiva. Han menar vidare att olika sorters ideella organisationer kräver olika 

marknadsstrategier beroende på syftet av organisationen eller de konkurrentet som finns för 

dem. Uppföljning av kampanjer förklarar han är särskilt viktiga för ideella organisationer som 

har samhälliga mål snarare än finansiella.  

 

Stride (2006) poängterar att den ideella sektorn blivit allt mer kommersiell i sitt 

marknadsföringssätt vilket kan medföra en negativ påverkan på varumärkesidentiteten där 

värdegrunden har en betydande roll. Värden är för ideella organisationer det som identifierar 

vem de är och hur de ska arbeta vilket hon påstår utgör grunden för varumärket. Sisco och 

McCorkindale (2013) framhåller däremot att ideella organisationer har stor användning av 

kommersiella marknadsföringstekniker så som public relations, särskilt gällande sociala 

medier. Stebbins och Hartman (2013) förklarar också att den ideella sektorn har stor 

användning av de kommersiella marknadsföringstekniker så som varumärkesbyggande. 

Stebbins och Hartman (2013) skriver att varumärkesbyggande och positionering är särskilt 

viktigt för ideella organisationer för att differentiera sig. Vidare förklarar Sargeant och 

Woodcliffe (2005) att tillit till varumärket har stor betydelse i att bilda lojalitet i den ideella 

sektorn för att givaren ska känna sig säker i att hen skänker pengar till en organisation som 

utnyttjar varje krona till det de vill åstadkomma. 

 

För att underlätta tillitsprocessen tillämpar Stride (2006) tre metaforer som hon anser 

översätter varumärkesstrategier från kommersiella sammanhang till välgörenhetssektorn. 

Dessa tre nämns: varumärket som “spegel”, varumärket som “lampa” och varumärket som 

“lins”. Med spegel menar Stride (2006) att ett varumärke är något som en individ vill ska 

spegla deras egen identitet. Detta gör man med hjälp av att bygga starka värdegrunder och en 

varumärkespersonlighet likt det Stebbins och Hartman (2013) lyfter fram, ett varumärke ska 

vara en förlängning av sin egen identitet. Stride (2006) menar att ideella organisationerna inte 

manipulerar individers irrationella vilja att identifiera sig med ett varumärke. De bör snarare 
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visa en positiv image samt att reflektera och upprätthålla organisationens 

värderingar.  Sargeant (2005) argumenterar för varumärkesstrategier i den ideella sektorn för 

att påverka individer och hur de ger gåvor. Sargeant (2005) menar att marknadsföring av 

ideella organisationer eller specifika insamlingar är kritiskt för att organisationen ska synas 

och samla in pengar. 

 

Stride (2006) menar att metaforen av varumärket som “lampa” innebär att illustrera, eller 

belysa, hur varumärket skiljer sig med sina unika värderingar för att influera målgruppens 

värderingar. Meningen med detta är att påverka konsumentens beteendemönster. Stride 

(2006) förklarar att detta är användbart för ideella organisationer så länge de inte 

kommersialiserar samhälliga problem. Varumärket som “lins” menar Stride (2006) är en 

metafor för hur en organisation kan tydligt projicera vilka värderingar varumärket står för. 

Fokus dras då från varumärkesimage som förändras kontinuerligt och placeras snarare vid 

ryktet av organisationen som är mer konstanta. Ideella organisationer kan använda sig av detta 

genom att differentiera sig som en organisation med starka värdegrunder och visa sig som en 

värdeledande organisation. Stride (2006) menar att värdegrunden är det viktigaste för ideella 

organisationer och bör kommuniceras på rätt sätt för att leverera ett tydligt varumärke som 

genomsyrar dess värderingar.  

4.1.3 Storytelling 

Storytelling har börjat etablera sig i den kommersiella sektorn under 2000-talet då företag har 

börjat inse värdet av att använda berättelser i sin marknadsföring (Heijbel, 2011; Dennisdotter 

& Axenbrant, 2008). Dennisdotter och Axenbrant (2008) framhåller att storytelling är 

berättandet av en historia. Författaren framhäver vidare att corporate storytelling är att 

använda sig av berättelser för att förmedla varumärkets budskap på ett pedagogiskt sätt som 

samtidigt tilltalar en specifik målgrupp. De hävdar att corporate storytelling är mycket 

kraftfullt och ett genomträngande kommunikationsverktyg då det skapar en bild av företagets 

vision samt tillför en känsloaspekt på internt i organisationen och externt. Fog, Budtz, och 

Yakaboylu (2010) förklarar vidare att corporate storytelling är en viktig del i 

varumärkesbyggande och klarifieringen av vad ett varumärke står för. De menar också att det 

är en viktig pusselbit i kommunikationen av företagets kärnvärderingar utåt. Detta kan vara 

både visionen eller kortsiktiga mål för verksamheten och det de vill uppnå. 
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Aaker och Smith (2010) förklarar att organisationer med samhällsfrämjandesyfte kan använda 

sig av storytelling på bästa sätt genom att bygga en gemensam värdegrund med målgruppen. 

De anser att en ideell organisation kan använda sig av storytelling på ett mycket effektivt sätt. 

Aaker och Smith (2010) förklarar att det är nödvändigt att väcka känslor med ideell 

marknadsföring än med marknadsföring av varor. Med välgörenhet eller bistånd finns det 

möjlighet att involvera målgruppen på ett helt annat sätt än kommersiella företag. Kotler och 

Andreasen (2008) anser att individer kan engageras i organisationens mål, att exempelvis 

stoppa barnfattigdom, genom storytelling. En berättelse om ett specifikt fall eller händelse kan 

väcka starka känslor, de menar att allt från Hollywood-filmer om krig eller fattigdom till korta 

texter kan innehålla meddelanden som engagerar människor i ideella organisationer. 

Storytelling på sociala medier är också effektivt menar Aaker och Smith (2010), där är det 

enkelt att få feedback i realtid om hur berättelsen uppfattas och hur organisationen kan 

vidareutveckla den. För engagera andra menar de att storytelling är användbart i 

marknadsföringen, det bör dock vara empatiserande, autentisk och matcha den mediekanal 

som den framförs i. Utan att berättelsen matchar mediekanalen blir den varken intressant för 

målgruppen eller användbar för organisationen. 

4.1.4 Målgrupper och segmentering 

I marknadsföring är det nödvändigt att tydliggöra vilka konsumenter ett företag vill sälja till 

och för att lyckas med detta krävs segmentering, ”targeting” och positionering (Parment, 

2008). Kotler och Armstrong (2014) menar att detta kan sammanfattas till två frågor, “vem 

vill vi tjäna?” och “hur ska vi tjäna dem?”. De framhåller att konsumenter i olika marknader 

skiljer sig åt i behov, resurser, lokalisering och beteenden. Det är där segmentering har sin 

betydelse, segmentering är en process där beslut tas om vem på marknaden företaget ska 

vända sig till gällande kommunikation och erbjudanden. Segmentering kan göras geografiskt, 

demografiskt, psykografiskt och beteendemässigt och delar upp marknaden i flera olika 

mindre marknader för att kunna fokusera på en så kallad målgrupp. Sargeant (2005) 

konstaterar att en målgrupp är resultatet av segmentering och är en grupp människor som har 

samma behov och intressen som ett företag vill tillfredsställa. Sargeant (2005) påpekar vidare 

att på grund av en ökad konkurrens i den ideella sektorn är det marknadssegmentering 

relevant även för icke-vinstdrivande organisationer. Aaker (1996) betonar segmenteringens 

vikt i att bygga varumärkeslojalitet och ett starkt varumärke som en tydlig 

målgruppsanpassning kan bidra till. Vid en tydligt identifierad målgrupp menar han att 
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målgruppen känner sig personligt träffade i marknadsföringen vilket leder till en starkare 

relation. 

 

Segmentering och målgruppsanpassning är mycket användbart i välgörenhetssektorn anser 

Andreasen och Kotler (2008). Författarna betonar rollen av att avgöra målgrupper i 

marknadsföringsprocessen och förklarar att detta är där marknadsföringsplaneringen börjar 

och avslutas. Det är dock vanligt att ideella organisationer undviker att utföra undersökningar 

om målgrupper då många ledningar påstår att det är dyrt att göra samt att det inte resulterar i 

ny information. Andreasen och Kotler (2008) menar att det är värdefullt att känna sin 

målgrupp vilket har visat sig i undersökningar om målgrupper i den kommersiella sektorn. 

Detta menar de är mycket användbart i att veta hur målgruppen kommer att reagera på den 

externa kommunikationen och att lära sig påverka en målgruppens beteendemönster.   

4.2 Sociala medier 

I följande del presenterar vi en gedigen förklaring av sociala medier och viral 

marknadsföring och dess innebörd. Vidare presenterar vi teorier om hur organisationer kan 

använda sig av dessa två samt hur detta påverkar organisationens varumärke. 

4.2.1 Vad är sociala medier? 

Enligt Safko och Brake (2009) syftar sociala medier till aktiviteter, metoder och beteenden 

där individer i olika samhällen samlas på internet för att dela information, kunskap och 

åsikter. Mötesplatsen är webbaserad och applikationerna gör det enkelt för användarna att på 

ett kreativt och enkelt sätt dela innehåll med hjälp av ord, bilder, filmer och ljud. Clapperton 

(2009) skriver att sociala medier är ett internet-baserat verktyg som tillåter läsare att 

integreras med organisationen eller med samhället antingen online eller offentligt. Andzulis, 

et. al (2012) förklarar sociala medier som en plattform för social integration och utbyte av 

information som inte ersätter telefon eller e-mail utan kompletterar genom högre värden av 

interaktion mellan människor samt företag. 

 

Fill (2011) beskriver sociala medier som en samlad internetbas med olika applikationer som 

bygger på idérika och teknologiska principer. Vidare förklarar författaren att sociala medier är 

en plattform där applikationer möter ett socialt nätverk där kommunikation och utbyte av 

kunskap, intressen och vardag delas. Andzulis, et. al (2012) beskriver sociala medier som ett 

forum där människor kan utbyta livsstilar samt erfarenheter. Vidare påpekas att de sociala 

medierna gynnar individer i form av gemenskap, erfarenheter och delad kunskap. Författarna 
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menar att ett forum på internet får människor att känna tillhörighet till ett ämne eller en fråga 

och att de genom sociala medier kan ta del av samt utbyta erfarenheter. Clapperton (2009) 

poängterar att sociala medier är de verktyg som används för att individer ska kunna 

kommunicera med varandra på olika sätt på internet. Många organisationer använder sociala 

medier på olika sätt, Ashley och Tuten (2015) belyser att sociala medier numera används som 

en kanal för kundservice, relationsmarknadsföring, reklam och konsumentforskning. Ashley 

och Tuten (2015) konstaterar att sociala medier har möjliggjort att företag och organisationer 

får ytterligare förståelse om vilket innehåll är intressant för deras målgrupp. Barnes och 

Jacobsen (2014) framhäver att internet förändrat mycket i vår värld genom utvecklingen av 

sociala medier. Detta påpekar Barnes och Jacobsen (2014) påverkar hur människor lever sina 

liv samt var de får sin information. De påstår att interaktiviteten mellan människor är mycket 

högre idag på grund av det. Ashley och Tuten (2015) poängterar att företag finns där 

konsumenterna finns och att det därför nu finns en högre grad av hur företag och 

organisationer agerar i sociala medier för att styrka deras varumärke.  

 4.2.2 Sociala medier till nytta för varumärket 

Andzulis, et. al (2012) beskriver att sociala medier är av flera anledningar en tillgång för ett 

företag som vill utveckla sitt varumärke. Carlsson (2011) skriver att genom användning av 

kommunikation i sociala medier får man en möjlighet till fler kontaktytor, långsikta 

relationer, dialoger och närmare kontakt med omgivningen, snabba spridningseffekter samt en 

löpande omvärldsbevakning. Paulin et al (2013) framhäver att ideella organisationer kan ta 

vara på individers aktiviteter i sociala medier. Paulin et al (2013) framställer möjligheten att 

ideella organisationer kan få aktuell feedback från följare samt veta vad de efterfrågar. Att 

närvara i sociala medier kostar inga pengar, däremot kräver det tid, engagemang och kunskap. 

Vidare framhålls att goda relationer inte skapas automatiskt oavsett hur avancerad tekniken är. 

Yan (2011) betonar att sociala medier kan vara ett effektivt verktyg för att styrka varumärket. 

Med sociala medier finns möjligheten till dialog med målgruppen som kan uppmuntras att 

främja varumärket och känna sig som en medaktör. Hajli (2014) anför att med sociala mediers 

interaktionsförmåga och möjlighet till tvåvägskommunikation finns det möjligheter att stärka 

lojalitet och trovärdighet till organisationen. Hajli (2014) accentuerar betydelsen av sociala 

medier i byggandet av relationer mellan konsument och organisation. Yan (2011) förklarar att 

skapa goda relationer mellan varumärket och målgruppen samt att ha ett aktuellt varumärke 

kräver tvåvägskommunikation. Potentialen för varumärket i sociala medier förminskas om 

företaget ser sociala medier som en envägskanal. Yan (2011) menar att öppenhet, transparens 
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och dialog är några av de viktigaste faktorerna för att ett varumärke ska använda sociala 

medier på rätt sätt. Om detta görs rätt är sociala medier till stor fördel för kommunikationen 

av ett varumärke. 

 

Carlsson (2011) betonar att marknadsföring på sociala medier kan kännas främmande 

tillskillnad från traditionell marknadsföring. Det innebär nämligen att det är viktigt att nå ut 

men att det är ännu viktigare att bli nådd, det vill säga att man är sökbar och tillgänglig på rätt 

plats och vid rätt tillfälle. Att samla in information kan vara något av det viktigaste för en 

organisation menar Carlsson (2011). Kunskaper om bland annat åsikter och trender är viktigt 

för att kunna utveckla sitt varumärke i rätt riktning. En annan skillnad med marknadsföring på 

sociala medier är att det är viktigt att prata med konsumenten och inte till.  Hausmann (2012) 

förklarar vidare att det inte är den som syns mest på sociala medier som får mest 

uppmärksamhet, utan det viktigaste är att vara intresseväckande för att allmänheten ska få upp 

ögonen för varumärket. Vidare beskriver Andzulis, et. al (2012) hur viktigt det är för företag 

på sociala medier att göra innehållet lättillgängligt och sökbart för en blivande kund. Det är 

viktigt att förmedla en känsla av varför och till vilken nytta en person ska välja just det 

varumärket. 

 

Andzulis et. al (2012) betonar sociala mediers potential genom större interaktivitet med 

konsumenter. Konsumenter har numera ett flertal apparater för att använda sociala medier. En 

konsument kan vara aktiv på sociala medier på en mobil, surfplatta eller dator vilket 

författarna menar bidrar till att en person är aktiv i allt större utsträckning på sociala medier. 

Detta har lett till att det personliga varumärket tagit större plats på digitala forum vilket är 

något Anzulis, et. al (2012) menar företag bör ta vara på. Det är inte så pass enkelt att skapa 

en Facebook-sida eller twittra i varumärkets namn, sociala medier ska inte ses som endast en 

marknadsföringskanal utan en plattform för interaktion med konsumenter. Yan (2011) menar 

att sociala medier är där kunden är en medlem till varumärket och där hanteringen av 

varumärket bör ske med åtskillig omtanke. Yan (2011) framhåller vidare att sociala medier är 

därför en viktig del i hur varumärket formas och upprätthålls.  Vernuccio (2014) framställer 

interaktionen med individer i sociala medier som en nödvändighet i formandet av varumärket. 

Vidare framhåller Vernuccio (2014), liksom Yan (2011) att sociala medier är ett utmärkt 

verktyg, om inte det bästa, för att kommunicera varumärket. Rolland och Parmentier (2013) 

framhäver att sociala medier är ett excellent forum för att bemöta konsumenter och bli 

informerade om vilka produkter eller tjänster som efterfrågas.  
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Yan (2011) förklarar att det finns färre möjligheter att kommunicera varumärket visuellt i 

sociala medier då hemsidans utformning och design är bestämd till den hemsidan (exempelvis 

Facebook). Det är då avgörande för organisationer att kommunicera varumärket till 

konsumenter direkt och bilda en relation och en känsla av tillhörighet. Yan (2011) lägger stor 

vikt vid relationer eftersom sociala medier möjliggör att konsumenterna själva kommunicerar 

varumärket utåt vilket leder till en “bottom-up”-kommunikation. Den höga interaktionen på 

sociala medier gör det möjligt för organisationer och konsumenter att komma nära varandra 

och bli “ett” vilket är nödvändigt när en “top-down” kommunikation av varumärket är 

omöjlig. Rolland och Parmentier (2013) betonar vikten av att ta vara på konsumenters bidrag 

till varumärket, endast då kan en organisation vara framgångsrik på sociala medier. Hon 

framhåller också att om en organisation använder sociala medier på rätt sätt finns otroligt stor 

potential för utvecklandet av varumärket. Vernuccio (2014) poängterar att det är positivt med 

högre interaktion gällande varumärket men att organisationen inte förlorar makt. Hon 

understrycker att total interaktion för ett varumärke inte är något att eftersträva. Makten av 

varumärket ska inte lämnas över till konsumenter utan de ska snarare vara medverkande. Yan 

(2011) lyfter fram att beslutstagare bör vara aktiva med organisationens aktivitet i sociala 

medier för att kunna ta beslut utefter den dialog som förekommer där. Där kan beslutstagare 

ändra varumärkesstrategin efter den aktuella feedback som engagerade konsumenter ger i 

gengäld. Ett resultat av detta menar Yan (2011) är ett starkt varumärke med positiva 

associationer, hög medvetenhet om efterfrågan och bättre upplevd kvalitet. Detta är inte 

möjligt i samma utsträckning med traditionell marknadsföring. 

 

Carlsson (2011) hävdar att kommunikationen i sociala medier ytterst sällan ersätter den 

traditionella marknadsföringen. Istället för att välja det ena eller det andra anser författaren att 

det är klokt att sträva efter en välbalanserad och givande helhet där man arbetar parallellt med 

traditionella och nya tillvägagångssätt. För att skapa långsiktiga relationer och ett långsiktigt 

varumärkesbyggande kan det vara lämpligt att använda sig av det nya synsättet på sociala 

medier.  

4.2.3 Viral marknadsföring 

Scott (2013) skildrar viral marknadsföring som en explosion av marknadsföring av innehåll. 

Viralitet är frivillig spridning bland de som tar emot innehållet av videoklipp, texter eller 

bilder. Scott (2013) påpekar att utmaningen om hur organisationer ska nyttja viralitet är 
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uppenbar, spridning måste ske direkt från konsumenter. Författaren lägger vikt vid att många 

virala kampanjer misslyckas och att möjligheten till att göra en viral kampanj är mycket 

begränsade. Virala kampanjer blir ofta krystade och förmedlar vanligtvis en känsla att det 

uppenbart finns ett företag bakom kampanjen. Trots upperbara utmaningar poängterar Scott 

(2013) att det inte är omöjligt med virala kampanjer för organisationer. För att detta ska gälla 

är en stor fördel att organisationen lägger energi på flera olika onlinekampanjer för att 

säkerställa att någon av dem sprids flitigt. Hinz, Skiera, Barrot och Becker (2011) 

understrycker att konsumenter ofta känner sig överväldigade med för mycket reklam. Hinz et 

al (2011) menar att detta har bådat gott för att viral marknadsföring med lockande innehåll. 

De belyser att konsumenter är trötta på massmedial och traditionell marknadsföring som inte 

är relevant för dem. Morris och Goldsworthy (2012) konstaterar att sociala medier är en kanal 

där masskommunikation är invecklad eftersom individanpassningen på dessa medier är hög. 

Morris och Goldsworthy (2012) poängterar vidare att sociala medier är en excellent kanal för 

individanpassad PR och likt Hinz et al (2011) framhäver de att individanpassat innehåll är 

möjligt på en större skala. 

 

Barnes och Jacobsen (2014) hävdar att sociala medier har stor påverkan på en organisations 

varumärke. De föreslår att med sociala medier finns stora möjligheter att nå ut till personer på 

ett mer interaktivt sätt. Word-of-mouth har fått en helt ny betydelse där personer är konstant 

uppkopplade på nätet och där möjligheterna att dela med sig saker är oändliga. Allmänheten 

är numera de som skapar meddelanden med eller utan organisationers inverkan. Ett 

varumärke kan inte längre kontrolleras på samma sätt som tidigare. Fenomenet viralitet är nu 

något många företag vill utnyttja för att kommunicera interaktivt med en stor publik. Viralitet 

i sociala medier är texter, videoklipp eller bilder som sprids mycket snabbt till väldigt många 

(Petrescu & Korgaonkar, 2011; Hausmann, 2012; Mills, 2012).  Mills (2012) drar en parallell 

mellan viral marknadsföring och virala sjukdomar där det räcker att “släppa ut” meddelandet 

för att det ska spridas snabbt. Mills (2012) målar upp en bild av att innehåll som släpps in i 

det sociala ekosystemet, det vill säga sociala medier, för att sedan spridas från person till 

person. Holmström (2011) tar upp begreppet viral marknadsföring i form av 

virusmarknadsföring, just på grund av att det liknar ett virus som explosionsartat sprids på 

nätet. Han förklarar att det är viktigt att ifrågasätta vad en viruskampanj ska generera, om den 

ska bidra till försäljning, stärka positionen på marknaden eller om viruskampanjen ska 

påverka kundernas syn på varumärket. Petrescu och Korgaonkar (2011) menar också att det är 
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viktigt för företag att ställa sig dessa frågor för att arbeta fram en kampanj eller ett budskap 

som ska bli viralt. 

 

Holmström (2011) tar upp tre stycken faktorer som kännetecknar bra virusmarknadsföring. 

Den första faktorn är att du måste förmedla värde vilket syftar till att det virus som företaget 

vill sprida måste ge ett värde för målgruppen. Han menar att det i grunden handlar om att 

respektera sin målgrupp, att målgruppen ger företaget sin tid, genom att titta på 

marknadsföringen och då måste företaget matcha värdet av deras tid och även försöka sträva 

högre för att försäkra dig om att din målgrupp ska sända materialet vidare. Den andra faktorn 

som Holmström (2011) tar upp är att du måste vara först vilket syftar till att om ett företag 

släpar efter, kommer företaget inte att skapa den stora effekten de är ute efter. Det måste 

finnas någonting nytt och häpnadsväckande för att väcka intresse. Denna förutsättning sätter 

krav på ordentliga överväganden från företagets sida men även krav på kreativitet krävs för att 

skapa en viruskampanj som ska generera positiv uppmärksamhet. Den sista faktorn som 

beskrivs som bra virusmarknadsföring är att du måste ge viruset tid. När det kommer till 

marknadsföring är snabbheten och flexibiliteten på internet en stor möjlighet för företagen, 

och den är positiv för alla marknadsförare. När det gäller viruskampanjer är det inte lika 

enkelt, det går inte i förhand att bestämma hur en viruskampanj ska utvecklas på grund av att 

de sprids organiskt, det sprids i den takt som användarna väljer att dela med sig av materialet. 

Det bästa är att låta viruskampanjen ta tid och ta nytta av internets möjligheter. Det handlar 

om att släppa kontrollen lite och låta användarna och målgruppen styra vägarna för att sprida 

budskapet. Ewing et al (2014) påpekar att viral marknadsföring är kostnadseffektivt med 

möjligheter att nå många dock även tidskrävande. Ewing et al (2014) framhäver att en viral 

kampanj kräver tid eftersom att viralitet ska nå så pass många användare av sociala medier. 

 

Det finns inget “bästa sätt” att skapa innehåll som frivilligt sprids vidare från en person till en 

annan (Pestrescu & Korgonkar, 2011). Mills (2012) menar dock att på grund av den höga 

interaktionsgraden av sociala medier gör att det är möjligt att skapa innehåll som kan nå ut till 

en specifik målgrupp, något de som ser meddelandet har ett intresse för. Trots att Petrescu och 

Korgonkar (2011) hävdar att det inte finns ett “bästa sätt” att bilda innehåll som blir viralt har 

Mills (2012) skapat en process som han menar är viktigt i att skapa innehåll i ett meddelande 

som sprids. Han menar att det ramverket för viral marknadsföring består av fyra viktiga delar; 

Spreadability (spridbarhet), Propagativity (enkelheten i spridningen), Integration (integration) 

och Nexus (förstärkning). Det första steget har en stor betydelse för att innehållet i kampanjen 
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ska bli viralt. Spreadability är det första kravet i kampanjprocessen där innehållet av 

meddelandet måste vara intressant eller fångande för mottagaren för att denna mottagare ska 

bli en avsändare vidare till nästa person. För att meddelandet ska spridas vidare mellan 

individer är det betydande att det finns ett slags intresse för just det meddelandet. Den virala 

processen grundar sig i det första steget där mottagaren måste bli en avsändare eller “delare” 

för att det ska spridas. Om meddelandet väcker starka känslor så som glädje, sorg eller ilska 

eller om det är stimulerande intellektuellt finns det större sannolikhet att mottagaren får en 

vilja av att dela med sig meddelandet i sitt sociala nätverk. Vidare framhåller Mills (2012) att 

för att en delning ska ske är det också viktigt att mottagaren känner att meddelandet hade 

intresserad andra i sitt sociala nätverk. 

 

Den andra delen i processen för att ha en framgångsrik viralkampanj menar Mills (2012) är att 

det sociala nätverket där spridningen sker är stort nog att få en betydande storlek på 

spridningen och hur enkelt det är för spridningen. För att något ska bli viralt är det viktigt att 

det inte finns några hinder i att en mottagare ska kunna dela vidare det till någon annan. Detta 

menar han är mycket enkelt på sidor så som Facebook där det endast kräver två musklick för 

att en mottagare själv lagt upp samma innehåll. Detta skiljer sig från exempelvis e-mail där 

det krävs ett antal musklick för att vidarebefordra ett meddelande, detta är dessutom oftast till 

en mindre mottagarbas. Integration mellan olika medier anser Mills (2012) vara viktigt för en 

diversifierad och bred viral kampanj. Med en kampanj på olika sociala medier samt tv- eller 

tryckreklam samtidigt anser han ha mycket slagkraft då meddelandet ses i olika forum vilket 

han menar ökar chanserna att kampanjen blir viral. Ewing et al (2014) styrker detta och 

argumenterar för att icke-virala medier också bör användas för att kunna “så ett frö”. Ewing, 

et al (2014) belyser att massmedier är viktiga för att innehåll ska bli viralt och nå ut till fler än 

endast de som är aktiva i sociala medier. Det sista steget i Mills (2012) process för att en 

kampanj ska bli viral är “nexus” vilket han förklarar som en förstärkning av varumärket och 

en efterfrågan efter nya kampanjer som är lika underhållande eller intressanta. Detta gör att 

företag eller organisationer har möjligheter att göra en serie kampanjer som individer vill 

uppleva och sprida vidare frivilligt. Detta menar han är det ultimata i viralkampanjer. 
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5 Analys 
 

Detta kapitel behandlar den insamlade empiri som analyseras tillsammans med den 

teoretiska referensram som presenterats. Materialet analyseras och reflekteras på en kritisk 

och välgrundad nivå för att djupare studera teorierna och empirin. Analysen sammanfattar 

empiri samt teori för att sedan sammankoppla och tolka mönster. 

 

5.1 Sociala medier 

I den empiriska redovisningen ser vi en medvetenhet om att vara aktiv i sociala medier för att 

komma närmare målgruppen genomsyras bland respondenterna. Det empiriska materialet 

visar också att Karlsson
35

 har en idé om att varje enskild anställd i organisationen ska vara 

aktiva i sociala medier. Det är något som också uppfattas som positivt av Johansson
36

. 

Johansson påpekar att det är viktigt för organisationer att finnas där konsumenterna finns samt 

att vara personliga i sociala medier. Rybo
37

 framhäver att sociala medier är en 

konstnadseffektiv kanal vilket Bjurström
38

 tycker är något ideella organisationer ska utnyttja. 

Andzulis et al (2012) påpekar att sociala medier är en plattform där utbyte av information sker 

med hjälp av social integration. Författaren menar att sociala medier är ett verktyg som 

används för att individer ska kunna kommunicera med varandra på internet. Kommunikation i 

sociala medier menar Vernuccio (2014) är en nödvändighet för att bygga varumärket. 

Vernuccio (2014) menar att ett varumärke numera kan använda interaktion för att utveckla 

varumärket utifrån vad konsumenterna efterfrågar. Vidare presenterar Carlsson (2011) att det 

är kostnadsfritt att närvara i sociala medier. Däremot hävdar författaren att det kräver tid och 

engagemang. Andzulis et al (2012) styrker respondenternas val att finnas i sociala medier då 

möjligheten att kommunicera och förmedla information går ut på ett snabbare och eventuellt 

effektivare sätt. Respondenterna hävdar att sociala medier inte sköter sig självt och att det 

krävs mycket arbete för att få det användbart och hanterbart. Carlsson (2011) styrker 

respondenternas resonemang om att en närvaro i sociala medier kräver mycket tid och 

engagemang. Att vara närvarande i sociala medier är något Hausmann (2012) också upplever 

                                                           
35 Karlsson, Ingela. Kommunikatör på Diakonia. Telefonintervju, 2014-11-26. 

36 Johansson, Jörgen. Projektledare på Cvadrata reklambyrå. Personlig intervju, 2014-12-05. 

37 Rybo, Frida. Kommunikationsansvarig på Childhood. Personlig intervju, 2014-11-27. 

38 Bjurström, Anna. Projektledare på Wilson Creative reklambyrå. Personlig intervju, 2014-11-24. 
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som ett aktivt arbete och inte ett passivt arbete. Vi tolkar respondenternas svar att de är 

medvetna med hur närvaron i sociala medier bör vara. Harlén
39

 betonar att sociala medier så 

som Facebook inte är en kanal för passivitet. Karlsson framhäver också att sociala medier 

kräver mycket jobb att underhålla. 

 

Sandberg
40

 framhäver att om en organisation ska finnas i sociala medier ska det finnas en 

långsiktig implementeringsplan samt mål och struktur. Bjurström stämmer in men förklarar 

detta som att organisationen bör ha ett syfte med närvaron i sociala medier. Harlén och 

Karlsson uttryckte betydelsen av en struktur och plan kring användandet av sociala medier. 

Myrbäck von Melen
41

 har en annan synvinkel där Cancerfonden inte har som mål med sociala 

medier som en marknadsföringskanal utan mer som en stödlinje. Eftersom Myrbäck von 

Melen poängterade att deras äldre målgrupp inte var lika närvarande i sociala medier som den 

yngre generationen ansåg hon att sociala medier inte var lika viktigt som andra kanaler. I den 

teoretiska referensramen presenterar Kotler och Armstrong (2014) att segmentering och 

målgrupper är kritiskt för att veta vem organisationen vill kommunicera med. Detta blir 

framträdande i diskussionen om hur informationsrika aktiviteter i sociala medier upplevs av 

mottagaren. Hausmann (2012) menar att sociala medier inte handlar om hur många som ser 

meddelandet utan hur intressant de anser det vara. Den potential som Vernuccio (2014) 

accentuerar i sociala medier anser vi uppfattas av de ideella organisationerna. Vernuccio 

(2014) lägger dock stor vikt vid att sociala medier är så pass interaktiv att risker förekommer. 

Bjurström förklarade att en mottagare kan använda innehållet för att förverkliga sig själv. 

Detta är ett scenario som enligt Vernuccio (2014) gör att varumärket blir så pass interaktivt att 

en risk att makten över varumärket överlämnas till mottagaren.  

 

Vi upplever respondenterna som medvetna över vikten av interaktion med följare och 

mottagare som Vernuccio (2014) samt Yan (2011) framhäver. Bjurström anser i enlighet med 

dessa författare att interaktivitet är viktigt för vidareutvecklingen av en organisation. 

Johansson poängterar också vikten av nära personlighet som möjliggörs vid djupare 

interaktion i sociala medier. Vi ser ett samband mellan Bjurströms påstående om interaktivitet 

och Vernuccio (2014) och Yan (2011) framhävanden om dess påverkan på varumärket. Det är 

                                                           
39 Harlén, Johan. Fundraiser digitala medier på Amnesty International. Telefonintervju, 2012-12-04. 

40 Sandberg, Maria. Projektledare på Volt. Personlig intervju, 2014-11-28. 

41 Myrbäck von Melen, Alexandra. Medieansvarig på Cancerfonden. Personlig intervju, 2014-11-27. 
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enligt Bjurström
42

, Johansson
43

 och dessa författare, möjligt att interagera med följare på ett 

djupare sätt än det vi sett i den ideella sektorn idag i sociala medier. Redovisningen av 

empirin visar att olika organisationer använder sociala medier på olika sätt. Detta har visat sig 

vara på grund av olika metoder för kommunikationen samt hur organisationerna vill uppfattas 

som varumärken. Harlén tydliggjorde att Amnesty inte vill marknadsföras aggressivt mot 

personer som redan är medlemmar eller engagerade. Däremot påpekade han att sociala medier 

så som Facebook var en bra kanal för att marknadsföra med emotionella argument. Karlsson
44

 

framhävde att Diakonia är en “akademisk organisation”, de vill locka med fakta snarare än 

känslor. Detta innebär att de använder sociala medier som en informationsrik kanal där följare 

ska uppfatta varumärket som seriöst och professionellt. 

 

Vi ser att de ideella organisationerna och reklambyråerna har olika fokuspunkter när det gäller 

hur personliga de ideella organisationerna bör vara i sociala medier. Motstånd till att ta 

personlig kontakt med individer som aktivt gillar eller delar inlägg i sociala medier var 

obefintlig. Det var dock inte något som de ideella organisationerna jobbade aktivt med. 

Harlén svarade att de inte tog personlig kontakt med individer i form av personliga 

meddelanden. Bjurström lade stor vikt vid att ideella organisationer har möjligheter som inte 

kommersiella organisationer har. Dessa möjligheter är att kunna kontakta individer 

personligen utan att det uppfattas som inkräktande vilket Bjurström menar är ett ultimat sätt 

för ideella organisationer att använda sociala medier.  

 

Yan (2011) framhäver att sociala medier är en viktig kanal för utvecklandet av ett varumärke. 

Yan (2011) förklarar att konsumenter vill ha större inflytande på det varumärke de identifierar 

sig med i sociala medier, det han kallar “bottom-up”-kommunikation. Respondenterna från de 

ideella organisationerna medger att de har en närvaro i sociala medier och arbetar aktivt med 

teknikerna. Greenberg och MacAulay (2009) framställde ideella organisationer som inaktiva i 

sociala medier utan att ta vara på dess fulla potential. Sisco och McCorkindale (2013) 

förklarade att ideella organisationer är ineffektiva i sociala medier och använder det främst 

som envägskommunikation. Myrbäck von Melen
45

 var mycket tydlig med att 
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envägskommunikation inte används i sociala medier. Myrbäck von Melen betonade att sociala 

medier var en kanal för interaktion med allmänheten. I och med att människor sällan får 

impulser att skänka pengar menar hon att det är nödvändigt med sociala medier för att möta 

individer. Safko och Brake (2009) styrker vikten av att närvara i sociala medier när det 

kommer till att arbeta på ett kreativt sätt. Vi relaterar det Hausmann (2012) framställer till vad 

Karlsson, Salomonsson
46

 och Rybo
47

 poängterade, att innehållet i inlägg är essentiellt. 

Respondenterna betonade att det viktiga var att mottagarna tycker det är intressant. 

5.2 Viral marknadsföring 
Det empiriska materialet kring viralitet och viral marknadsföring tillförde många intressanta 

resonemang. Respondenterna resonerade på olika sätt gällande om viral marknadsföring kan 

stärka varumärket, om virala kampanjer är möjliga och hur en ideell organisation ska hantera 

viralitet. Respondenterna var positiva till viral marknadsföring vid exemplet av “ALS ice 

bucket challenge”. Karlsson uppfattade inte virala kampanjer som kortsiktiga så länge 

organisationen tar vara på uppmärksamheten. Karlsson menade även att en bra viral kampanj 

kan vara identitetsstärkande för varumärket. Vidare ställde sig Salomonsson osäker till en 

viral kampanj då risken upplevdes som stor och konstaterar att stora resurser krävs. Scott 

(2012) accentuerar att försök till virala kampanjer ofta misslyckas och att det krävs flera 

kampanjer för att någon ska lyckas. Pestrscu och Korgaonkar (2011) poängterar att det inte 

finns några ramverk för hur en organisation kan skapa innehåll som blir viralt. Mills (2012) 

menar dock att en organisation kan följa en process som möjliggör spridning och viralitet kan 

vara ett faktum. Dessa delar i processen är spridbarhet, att innehållet ska vara intressant både 

för mottagaren också dess nätverk.  

 

Mills (2012) process belyser också vikten av mediens storlek samt att det inte finns hinder i 

att dela. Holmström (2011) påpekar att innehållet ska vara anpassat för det målgruppen. Det 

ska vara intressant eller stimulerande för att mottagaren ska finna en vilja att sprida det vidare. 

Holmström (2011) argumenterar för de tre faktorerna för bra viral marknadsföring, att 

förmedla värde till mottagaren, bidra med något nytt och att låta “viruset” ta sin tid i sociala 

medier. En strategi som liknar det Mills (2012) eller Holmström (2011) är frånvarande i de 

ideella organisationerna. Däremot visar empirin att samtliga respondenter medger att de är 
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aktiva på Facebook, en stor social medie. Mills (2012) lägger stor vikt vid storleken av den 

sociala medien. Det är dock enligt Mills (2012) mycket viktigt med delning från början för att 

något ska bli viralt. Facebook, där samtliga de ideella organisationerna är aktiva, är en sida 

där delning är mycket enkelt. Vi ser dessvärre att det saknas aktivt arbete med att aktivt skapa 

innehåll som delas. Huvudfokus ligger på att skapa innehåll som gillas. Vi anser att finns en 

liten medvetenhet med arbetet för viralt innehåll och viral marknadsföring i de ideella 

organisationerna. Det finns mycket som tyder på att det finns potential kring ideella 

organisationer gällande viral marknadsföring. 

 

Respondenterna från reklambyråerna framförde en positiv attityd för viral marknadsföring för 

ideella organisationer. Bjurström
48

 framhåller att virala kampanjer är särskilt användbara i den 

ideella sektorn då mycket av viralitet i sociala medier handlar om att visa upp sig själv. 

Sandberg
49

 instämmer att viralitet grundar sig mycket i att individer vill förknippa sin egen 

identitet med en god sak. Sandberg menar vidare att viral marknadsföring kan vara ett bra sätt 

att bilda lojalitet. Detta är något Bjurström är tveksam till, hon menar att viral marknadsföring 

inte bildar lojalitet, det skapar däremot uppmärksamhet för organisationen. Barnes och 

Jacobsen (2014) nämner viral marknadsföring som digital word-of-mouth som är mycket mer 

omfattande än tidigare. Författarna belyser vidare att sociala medier har möjliggjort att en 

individ kan dela med sig av åsikter om ett varumärke vilket kan ses av hela dennes nätverk. 

Mills (2012) konstaterar att förstärkning av varumärket sker av en viral kampanj särskilt om 

organisationen lyssnar på efterfrågan om vad målgruppen vill ha för slags innehåll.  

 

Stride (2006) ifrågasätter de kommersiella metoderna där även marknadsföring som helhet 

ingår. Karlsson
50

 och Harlén
51

 är uttryckligen positiva till att utföra en viral kampanj men är 

avvaktande med anledning till hur mycket resurser som krävs. Sandberg framhäver de virala 

möjligheterna för ideella organisationer som stora. Sandberg påpekar dock likt Bjurström att 

det blir svårare att synas på exempelvis Facebook utan att betala för det. Detta anser vi är en 

nackdel för ideella organisationer, Karlsson och Salomonsson
52

 påpekar bristen på resurser 
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vilket är värdefullt för dem. En viral kampanj kan påverka ett varumärke och är inte endast ett 

kommunikationssätt (Barnes & Jacobssen, 2013). Stride (2006) framhäver att det viktiga med 

ideella organisationers marknadsföring är att inte förlora de värden som karakteriserar 

organisationen. Vi anser att en viral kampanj är möjlig utan att det påverkar organisationen 

negativt. Karlsson uttrycker ingen oro över att en viral kampanj kan skada varumärket utan är 

snarare identitetsstärkande. Bjurström menar att så länge kampanjen är trovärdig och aktuell 

så skadar det inte varumärket. Johansson
53

 förklarade att en kampanj som överaskar är något 

som kan göra att mottagaren kommer ihåg meddelandet. Johansson påpekar dock att det i 

många fall är innehållet mottagaren minns, inte vem som ligger bakom den. Att minnas 

varumärket anser vi vara en god väg mot lojalitet. Sandberg framhåller att ideella 

organisationer har stora fördelar i att skapa virala kampanjer då det är något individer vill ta 

del av. 

 

Harlén och Myrbäck von Melen
54

 betonar det “brus” som även finns i sociala medier vid viral 

marknadsföring och Myrbäck von Melen poängterar att den ideella sektorn numera har lika 

mycket brus som den kommersiella sektorn. Sandberg menar att svårigheten att synas på 

exempelvis Facebook utan att betala ökar. Harlén konstaterar att om alla ideella 

organisationer genomför virala kampanjer blir mycket få kampanjer synliga. Arbetet med att 

producera innehåll som delas verkar inte vara det primära bland de ideella organisationerna. 

Rybo menar att Childhood Foundation arbetar efter att skapa innehåll som gillas av följare 

snarare än att delas. Salomonsson menar att Barnfonden också har en medvetenhet om att få 

inlägg gillade, det är dock inte lika mycket fokus på att det ska delas. Detsamma gäller för 

Diakonia där Karlsson förklarar att gillningar är huvudfokus där hon också understryker att en 

viral kampanj kräver resurser. Mills (2012) framhäver att om mottagaren av innehåll uppfattar 

det som är stimulerande för dennes nätverk blir mottagaren en “delare” också kallad 

avsändare.  

 

Ewing et al (2014) konstatetar att stor spridning förutsätter att det sociala medium där 

innehållet sprids är omfattande. Vidare konstateras att traditionell reklam bör kombineras med 

den virala kampanjen och att dessa olika medier integreras för en bred spridning. Vi ser en 
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koppling mellan detta och det Bjurström
55

, Johansson och Sandberg
56

 nämner med att det 

personliga varumärket är idag allt viktigare. Bjurström poängterar att det är viktigt för 

människor att visa upp sig på ett sätt där personen i fråga uppfattas som duktig och rolig. 

Sandberg framhäver att individer vill visa upp sig i sociala medier för att kopplas till en god 

sak. Vi ser samband mellan Mills (2012) fyra steg och svaren från respondenterna från 

reklambyråerna. Mills (2012) och Holmström (2011) konstaterar att med vissa medel och med 

rätt innehåll räcker det med att “släppa ut” innehåll för att det sprids vidare viralt. Vi 

poängterar att ingen av våra respondenter konstaterade att de inte arbetar aktivt med virala 

kampanjer. Det är däremot intressant att exempelvis Karlsson och Harlén ställer sig positiva 

till att göra en liknande kampanj som exempelvis “ALS ice bucket challenge”. Scott (2012) 

framhäver att göra något viralt krävs flera olika virala kampanjer samtidigt. Harlén ställde sig 

tveksam till detta då han ansåg att det är svårt att upprepa det på ett metodiskt sätt och att 

viralitet sker på ett mer instinktivt plan. Harlén tar också upp, likt Meeram (2012) att det är 

svårt för en organisation att göra en viral kampanj. 

 

Karlsson förklarar att publiceringsplanen de följer innehåller en variation på medier, bland 

annat videoklipp. Myrbäck von Melen erfarar att bilder och storytelling bidrar till en bred 

spridning. Bjurström påvisar att videoklipp fått allt större utrymme och poängterar vikten av 

vilken medie innehållet är för en snabb spridning. Bjurström framhåller vidare att videoklipp 

är ett slagkraftigt sätt att bilda en viral kampanj. Intresset för en viral kampanj verkar relativt 

långt hos Myrbäck von Melen och Salomonsson. Myrbäck von Melen har en målgrupp som 

inte närvarar i sociala medier i samma utsträckning som unga och Salomonsson 

uppmärksammar de risker som finns med viralitet. De jobbar därmed inte lika aktivt med att 

generera en viral kampanj i sociala medier. Holmström (2011) betonar vikten av att veta vad 

organisationen vill med den virala kampanjen, det ska finnas ett tydligt syfte. Vidare 

framhålls att målgrupper är viktiga i sammanhanget. Karlsson
57

 och Harlén
58

 uttryckte ett 

intresse över att bilda virala kampanjer. Karlsson framhåller att de dock har fokus på att 

inlägg ska gillas, inte delas. Karlsson lägger större fokus på de som redan följer Diakonia och 

inte det som Sandberg kallar “spill”, som eventuellt kan vara intresserade i budskapet. 
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På många sätt stämmer teori överens med det Myrbäck von Melen
59

 och Harlén påstår, att det 

idag är lika mycket “brus” i traditionell marknadsföring som i traditionell marknadsföring. Vi 

uppfattar att det är relativt lite fokus på försök till att skapa virala kampanjer bland de ideella 

organisationerna vi intervjuat. Eftersom Sandberg och Bjurström förklarar att ideella 

organisationer har möjligheter med viral marknadsföring på grund av att den personliga 

identiteten är viktigare idag. De kanaler som Barnfonden använder påpekar Salomonsson är 

tv-reklam, banners på internet samt andra digitala medel. Mills (2012) menar att en viral 

kampanj kräver en variation av olika medier, där även traditionella medier ingår. En bred 

marknadsföring i traditionella medier menar Rybo
60

 är omöjlig på grund av få resurser. 

Salomonsson
61

 förklarar dock att Barnfonden redan använder sig av tv-reklam. En variation 

av olika medier är möjlig för Barnfonden då de uppenbarligen har resurser för tv-reklam Efter 

med den insamlade empirin ser vi att Mills (2012) strategi om att samtidigt marknadsföra i 

andra medier brister. Vi upptäcker en brist i resurser som gör det steget omöjligt för vissa av 

de ideella organisationerna. 

5.3 Förmedling av känslor 

I det empiriska materialet framkommer att respondenterna har olika uppfattningar gällande att 

väcka känslor hos mottagaren. Karlsson anser att känslor är avgörande men att de inte arbetar 

för att förmedla en känsla av skam eller skuld. Karlsson menar att de vill få fram positiva 

känslor och få fram möjligheten till att göra skillnad. Rybo och Salomonsson stämmer in med 

Karlsson när det kommer till att förmedla positiva känslor till mottagaren. Rybo påstår 

däremot att eftersom Childhood Foundation barnrättsorganisation vill de inte använda barn i 

sin marknadsföring. Johansson
62

 och Bjurström
63

 syftar till att det är viktigt att framställa en 

känsla hos mottagaren. Däremot belyser Bjurström att det är viktigt att vara rationell om man 

ska arbeta med känslor. Hon anför att om en ideell organisation gör en emotionell reklam för 

en insamling bör det finnas en sanning vid det.  
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I det teoretiska kapitlet tog Stebbins och Hartman (2013) upp att om ett varumärke vill 

differentiera sig har tonläget i kommunikationen en stor betydelse. De syftar till att ett 

emotionellt engagemang har en stor betydelse gällande välgörenhetssektorn. Vidare fortsätter 

författarna att betona betydelsen av att vara en omtänksam och medkännande organisation när 

det kommer till välgörenhetsorganisationer. Stride (2006) påpekar att den ideella sektorn 

blivit allt mer kommersiell i sin marknadsföring vilket kan ge en negativ påverkan på 

varumärkesidentitet. Författaren anser att de ideella organisationerna identifierar sin 

värdegrund genom att arbeta med de värden de vill förmedla. Vi ser att Karlsson, Rybo, 

Salomonsson och Myrbäck von Melen inte har som avsikt att väcka känslor av skuld eller 

skam vilket är något Stride (2006) påpekar är rimligt. Heijbel (2011) menar att berättelser ska 

vara emotionella och handla om personer i organisationen, hur de jobbar och vad de upplevt. 

På så sätt ser målgruppen vad organisationen gör utöver statistiken som presenteras. Karlsson, 

som nämner att Diakonia är en “akademisk organisation”, vill gärna övertyga med hjälp av 

statistik och fakta. Heijbel (2011) påpekar dock att detta kan vara förvirrande och svårförstått 

av potentiella givare. Vi kan däremot se en koppling mellan att Karlsson uttryckligen vill ha 

mer aktivitet från samtliga anställda på organisationen och Heijbels (2011) påstående om att 

personliga berättelser är intressant. 

 

Harlén framhäver att kanaler ofta avgör hur de arbetar med känslor. Däremot anser Harlén att 

det inte finns en anledning till detta i exempelvis medlemsutskick. Harlén är liksom Myrbäck 

von Melen och Salomonsson mycket positiv till att väcka känslor. Bjurström poängterar också 

att videoklipp är ett bra sätt att förmedla känslor. Hon hävdar dessutom att det inte finns 

någon gräns för hur mycket emotionell reklam en organisation kan göra. Bjurström poängterar 

dock att göra det med rätt balans och med “finess”. Eftersom ideella organisationerna idag 

arbetar med att förmedla känslor gör de något som kan påverka givande och bidrag. Sargeant 

och Woodcliffe (2005) hävdar att individer ska känna en tillit till varumärket och att de ska ha 

en stor betydelse för den ideella sektorn för att bilda lojalitet. Heijbel (2011) framhäver att det 

i den ideella sektorn är viktigt med personliga berättelser som bygger en emotionell brygga 

mellan organisationens byråkrati och den upplevda verkligheten. Heijbel (2011) understrycker 

att storytelling är ett utmärkt verktyg för ideella organisationer då de är värderingsstyrda och 

ofta besitter emotionellt laddade berättelser. Författaren framhäver vidare att ideella 

organisationer ska berätta om händelser som de verksamma i organisationen varit med om. På 
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så sätt blir storytelling ett bevis på organisationens värderingar och nytta. Harlén
64

 på 

Amnesty argumenterar för också att använda berättelser som väcker ilska medan Myrbäck 

von Melen
65

 på Cancerfonden lägger större vikt vid humor för att särskilja sig från resten. Vi 

tolkar respondenternas svar som att de uppfattar en styrka med storytelling. Detta är 

förståeligt då organisationerna skiljer sig i vad de vill åstadkomma och vilka syften de har 

med kommunikationen.  

 

Storytelling var något Harlén och Myrbäck von Melen själva nämner och de menar att det är 

ett effektivt sätt att nå följare. Harlén betonar vikten av kanalerna där olika målgrupper 

närvarar. Kotler och Armstrong (2014) menar att målgrupper har betydelse i hur en individ 

uppfattar meddelandet. Med innehållsanpassning av kommunikationskanaler blir det inte 

tjatigt menar Harlén med att väcka känslor hos individer som redan är medlemmar. Sargeant 

och Woodcliff (2007) poängterar att detta är viktigt för den ideella sektorn i att upprätthålla 

lojalitet. Respondenterna inom reklambyråerna lägger betoningen på att känslor kan bidra till 

en relation. Bjurström framhäver att det dessutom behöver vara trovärdigt för mottagaren. 

 

Sandberg
66

 är, till skillnad från Johansson och Bjurström, skeptisk till att ideella 

organisationer förmedlar känslor och förespråkar andra sätt att kommunicera på. Sandberg 

betonar att det finns en risk att mottagaren istället väljer att ta avstånd. Bjurström framhäver 

att ett innehåll enkelt kan vara känsloladdat, så länge det är trovärdigt vilket skildrar en 

motsägelse gentemot Sandberg som anser att det kan bli en tolkningsfråga. Förmedling av 

känslor är också något Bjurström tycker ska göras vid rätt tillfälle. Harlén, Karlsson, 

Salomonsson och Myrbäck von Melen framhävde att de aktivt använder strategier som liknar 

storytelling medan Myrbäck von Melen och Harlén uttryckligen menade att storytelling är en 

aktiv kommunikationsstrategi. Eftersom Rybo
67

 poängterade att de var en 

barnrättsorganisation och inte hade en vilja att använda barnen i sin marknadsföring tolkar vi 

det som att barn inte ingår i den externa kommunikationen. Rybo förklarar att positiva 

berättelser präglar Childhood Foundation och att förmedla en bild av fruktansvärda 

förhållanden går emot organisationens värdegrunder. Detta liknar storytelling på det sätt som 
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Sandberg förespråkar. Heijbel (2011) lägger vikt vid storytellings värde i den ideella sektorn 

då de byråkratiska rapporterna som ofta präglar ideella organisationer kompletteras av 

intressanta och rörande berättelser. Fog et. al (2010) förespråkar också storytelling i syfte att 

förmedla kärnvärderingar som är enklare att förstå. Kotler och Armstrong (2014) belyser att 

för att skapa viktigt innehåll för en individ är det viktigt med segmentering och tydliga 

målgrupper. 

 

Rybo på Childhood Foundation och Salomonsson
68

 framhåller att de inte är ute efter att bilda 

historier som utgör barn som offer. De lägger mycket fokus på att främja hopp och glädje i sin 

kommunikation. Vi anser att detta är något som stämmer överens med det Stride (2006) 

framhäver, att värden utgör en viktig del av ideella organisationer och att detta bör tas till 

hänsyn. Myrbäck von Melen framhäver att innehåll ska vara stämningsfullt samt att bilder 

ofta tydliggör budskapet i en berättelse. Myrbäck von Melen förklarar att Cancerfonden 

använder sig av berättelser för att förmedla en tydlig bild av deras budskap. Fog et. al (2010) 

menar att storytelling möjliggör förmedlande av kärnvärden på ett lättförståeligt sätt. Här 

menar Myrbäck von Melen att humor är ett effektivt verktyg, i att samtidigt som de påpekar 

det allvarliga i situationen också belysa glädjen i det Cancerfonden gör. Heijbel (2011) 

konstaterar att storytelling är värdefullt i den ideella sektorn eftersom det skapar en brygga 

mellan byråkratisk redovisning av siffror och den upplevda verkligheten. Storytelling sker i 

flera format och kan även vara personliga. Bjurström
69

 påpekar att det är en konstform med 

att skapa en viral kampanj och att varje kampanj skiljer sig åt. Både Johansson
70

 och 

Sandberg accentuerar svårigheterna i att skapa innehåll som blir viralt. Bjurström stämmer in 

och tillägger att organisationer inte skapar viralt innehåll genom envägskommunikation. 

Deras påstående styrks av Pestrescu och Korgoankar (2011) lägger vikt vid att innehåll blir 

viralt endast om meddelandet är relevant för mottagaren. Detta påpekar Vernuccio (2014) är 

möjligt genom interaktion.   
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6 Slutsatser 

 

I följande kapitel uppfyller vi våra syften samt besvarar vår forskningsfråga. Slutsatserna går 

sedan in på våra egna reflektioner om hur ideella organisationer kan utveckla deras 

användning av sociala medier och hur de kan använda viralitet till sin fördel. 

 

6.1 Besvarande av forskningsfråga och syfte 

I detta avsnitt besvarar vi vår forskningsfråga om hur ideella organisationer kan utveckla 

viral marknadsföring. Vidare uppfylls syftet med studien att undersöka hur interaktiva ideella 

organisationer är med följare samt att presentera underlag för strategier för dem att utveckla 

en viral kampanj. 

6.1.1 Tendenser 

I analysen har vi kunnat skåda mönster mellan den insamlade empirin och existerande teorin. 

Åsikterna kring användandet av sociala medier och skapandet av en viral kampanj från 

respondenterna ser vi en tydlig koppling med den teoretiska referensramen och dessa 

tendenser presenteras i punktform nedan. Vi vill belysa att vår studie är kvalitativ och grundar 

sig på semi-strukturerade intervjuer. Vi understrycker därmed att dessa tendenser inte syftar 

till att dra generella slutsatser inom forskningsområdet. De tendenser vi ser är följande: 

 

 Relevans: I vår undersökning har det framkommit att för att en viral kampanj ska ske 

är det viktigt att innehållet är relevant och intressant för målgruppen. Det måste vara 

intresseväckande, underhållande eller emotionellt påverkande för mottagaren för att 

hen ska dela det vidare. När detta sprids vidare i målgruppen finns möjligheten att 

omfattningen av det virala innehållet är så pass stor att fler individer ser det. Att det 

numera är mycket svårt att synas i sociala medier är framträdande i empirin, det är 

däremot möjligt att synas för många så länge relevansen för mottagaren är hög. Det är 

därmed viktigt att mottagaren känner sig personligen stimulerad av innehållet och kan 

identifiera sig med det som meddelas. 

 

 Emotionellt innehåll: Det finns intressanta diskussioner kring hur emotionellt 

påverkande ideella organisationers innehåll får vara i kommunikationen, både bland 

respondenterna samt i den teoretiska referensramen. Emotionellt innehåll är inte 

nödvändigtvis negativt utan kan vara effektivt i att differentiera en ideell organisation 
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från sina konkurrenter. Det framkommer i analysen att positiva känslor kan användas 

för att förmedla känslor och samtidigt bibehålla en positiv profil. Hoppingivande 

berättelser, bilder och filmer är något respondenterna och teorier ställer sig positiva 

till. 

 

 Interaktivitet: I både teori och empiri diskuteras interaktivitet i sociala medier i stor 

utsträckning. I sociala medier finns stora möjligheter till interaktivitet med följare. Det 

finns här möjlighet till att utforma ett varumärke som individer känner sig delaktiga i 

och kan identifiera sig med.   

 

6.1.2 Delsyfte 1: Att undersöka och analysera hur interaktiva ideella organisationer är 

med sina följare i sociala medier.  

Organisationerna är aktiva i sociala medier, de är däremot inte interaktiva vilket kan leda till 

att de tappar följare eller inte tar vara på expansionsmöjligheter. Sociala medier används i 

första hand som en kanal för att besvara frågor och komma närmare intresserade individer 

eller givare. Det finns idag en låg interaktivitet hos organisationerna när det kommer till att 

aktivt kontakta individer som följer organisationen i sociala medier. Den interaktivitet som 

förekommer idag är att besvara frågor och kommentarer samt att kommunicera budskap och 

information. En tydlig strategi av att möta följare finns, däremot saknas en strategi för att 

interagera och aktivt ta kontakt med dessa följare.  

 

Genom att vara interaktiva anser vi att organisationerna kan skapa personliga och 

individanpassade relationer vilket gynnar både organisationen och individen. Vi anser att 

organisationerna kan utveckla sin interaktivitet med sina följare för att expandera 

organisationens verksamhet. Vi tycker att organisationerna bör verka med mer personliga 

meddelanden till sina följare beroende på målgrupp. Genom att använda sig av personliga 

meddelanden kan organisationen bemöta individen på ett mer effektivt sätt och ta reda på vad 

som efterfrågas och kan därmed ha en snabbare kommunikation. Däremot gäller det att hitta 

en bra balans så det inte överkonsumeras och så att inte individen använder personliga 

meddelanden på fel sätt. Syftet med att använda personliga meddelanden ska vara att kunna 

svara på relevanta frågor, nå kunden på ett effektivt sätt samt kunna ha en dialog. 

 

För att utveckla och nå sina konsumenter i sociala medier anser vi att små, enkla medel är 

något som organisationerna bör arbeta med för att skapa lojalitet hos sina följare. Att få 
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följarna delaktiga och vara interaktiva stärker relationen vilket kan leda till längre, lojala 

relationer samt till ett tryggare samband mellan organisation och individ. Genom att 

organisationerna lägger tid och engagemang på sina följare kommer de med stor sannolikhet 

att skaffa fler följare och skapa ett starkare band som gör att följarna kanske blir mer än 

följare. 

6.1.3 Delsyfte 2: Att identifiera förutsättningar för strategier över hur ideella 

organisationer kan utveckla användandet av sociala medier i form av viral 

marknadsföring.  

För att besvara vårt andra delsyfte har vi valt att implementera strategier för att 

organisationerna ska utveckla sin virala markandsföring. Vi vill lyfta fram det vi anser är en 

bra grund och start gällande att utveckla och implementera en viral kampanj. De ideella 

organisationerna i studien är alla mycket olika i syfte, målgrupp, resurser samt 

kommunikationssätt. Vi vill därmed betona att vi inte strävar efter en bestämd strategi för en 

eller flera organisationer utan vill bilda ett underlag för framtida strategier för en viral 

kampanj. Vår sammanvägda bedömning är att en viral kampanj är ett oerhört komplext 

fenomen och det är svårt att utforma en specifik strategi som kan gälla för alla ideella 

organisationer. Vi ser däremot att det finns fördelar för ideella organisationer med att skapa en 

viral kampanj som inte finns hos kommersiella företag. Efter respondenternas svar och 

utvecklanden kring användandet av sociala medier anser vi att det saknas en strategi för att 

göra innehåll viralt. Utan en strategi för att skapa virala kampanjer konstaterar vi att det är 

mycket svårt att skapa viralt innehåll. Vi ser dock att det finns en del fördelar för ideella 

organisationer som inte finns för kommersiella företag. Ideella organisationer har som syfte 

att skapa uppmärksamhet för ett problem och har möjlighet att väcka starka känslor och 

reaktioner. Det är inte fel av en ideell organisation att skapa innehåll som väcker ilska, sorg 

eller hoppfullhet så länge det är relevant. 

 

Vi hävdar att en viral strategi bör grunda sig i de ideella organisationernas strategi för sociala 

medier. För att skapa ett viralt fenomen anser vi att timing är en av de viktigaste aspekterna. 

Att hitta rätt tidpunkt för kampanjen och att vara unik för att skapa en ögonöppnande kampanj 

för mottagaren. När det kommer till timing handlar även det mesta om att vara först. Att vara 

först med sin virala kampanj för att locka mottagaren till att dela med sig av innehållet. Vi 

hävdar också att en viral kampanj kräver en inkubationstid där användare får tid på sig att se 

en viral kampanj. En inkubationstid är nödvändigt för att tillräckligt med individer ska se 

innehållet för att sedan få en spridning. I praktiken innebär det att lägga upp innehåll från 
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virala kampanjer flera gånger om under en längre tidsperiod och att en tydlig plan på hur 

förmedlandet av kampanjen ska implementeras. Svårigheten ligger i att skapa en kampanj 

som mottagare lockas av och kan ta del av, därav är det viktigt att organisationen i första hand 

har vetskap om sina följare och kan implementera en kampanj utefter det. Vi anser att det 

handlar om att identifiera sitt budskap på ett enkelt sätt och att låta den gro för att mottagaren 

ska ta del av den för att det sedan sprids. En viktig aspekt som vi anser är av stor vikt är att 

vara flexibel när det kommer till innehållet i en kampanj. Att tillåta kampanjen att vara 

flexibel då det är användarna som bestämmer hur snabbt eller om innehållet ska spridas och 

därmed gäller det att ha tålamod samt att välja rätt tillfälle för att publicera innehållet. 

6.1.4 På vilka sätt kan ideella organisationer utveckla viral marknadsföring i sociala 

medier? 

I analysen ser vi tydliga mönster med empiri och teori samt abstrakta förslag på hur 

organisationer ska utveckla virala kampanjer. Det har visat sig vara komplext att skapa 

innehåll som blir viralt eftersom det är oförutsägbart om vad som blir sprids explosionsartat 

då det är användarna som styr spridningen. Vi argumenterar för att det är svårt att skapa en 

konkret mall för hur innehåll ska bli viralt, vi ser däremot att dessa mönster som tidigare 

presenterats kan underlätta processen. Nedan följer tre sätt som vi anser vara av störst vikt i 

bildandet av en viral kampanj för ideella organisationer:  

 

 Timing: För att innehåll ska spridas viralt är det avgörande att kampanjen läggs ut vid 

rätt tillfälle. Kampanjen ska för störst effekt drivas vid aktuella händelser i det 

området den ideella organisationen är aktiv inom, på så sätt finns större möjligheter till 

att kombinera fler mediekanaler. Timing innefattar även att bemöta mottagaren efter 

rätt preferenser vilket innebär att organisationen behöver våga publicera vid en aktuell 

händelse för att nå ut med den virala kampanjen.  

 

 Identifiering: Det är väsentligt att innehåll i kampanjen är något mottagaren kan 

identifiera sig med. På så sätt känner sig individen träffad på ett personligt plan och 

kan bekräfta sitt personliga varumärke.  

 

 Känslomässigt innehåll: Med känslomässigt innehåll är syftet att den virala 

kampanjen berör mottagaren genom att förmedla glädje, hoppfullhet, kunskap eller 

upprördhet. En sådan kampanj resulterar i att mottagaren känner sig förpliktigad att 

dela med sig av innehållet.  
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Vi konkluderar att det finns goda förutsättningar för de ideella organisationerna att skapa 

lyckade virala kampanjer genom att implementera de strategier vi presenterat. En ideell 

organisation har stora möjligheter att utveckla viral marknadsföring som kan bidra till att 

budskapet sprids.  

6.2 Avslutande reflektioner 
I detta avsnitt ger vi våra avslutande reflektioner om studien och framtida forskning. Vi 

spekulerar kring vad som är av stor vikt för organisationerna i framtiden och tar upp den 

kunskapslucka vi hittat.  

 

Det finns idag få försök till att skapa en viral kampanj, respondenterna förklarade att de är 

mer intresserade av att få gillade inlägg. Vi har visat att det finns mycket att utveckla gällande 

användandet av sociala medier och strategier kring viral marknadsföring. Respondenterna 

lade mycket fokus på att sociala medier ska vara en kanal för kommunikation med följare och 

mindre fokus på att det ska vara en marknadsföringskanal. Vi vill belysa att det finns stora 

möjligheter för utveckling av de etablerade ideella organisationerna i studien, särskilt inom 

viral marknadsföring.  

Vi anser att studien har varit av relevans och skapat en förståelse kring det ämne som 

behandlats. Det har varit ett intressant och fascinerande ämne att studera och vi har fått 

mycket kunskap och förståelse för viral marknadsföring under periodens gång. Vi har med 

hjälp av det material vi haft till förfogande haft en bra grund och skapat en bra samt trovärdig 

studie som kan ha nytta och vara till inspiration i kommande studier.  

De möjligheter för vidare forskning inom ämnet är stora då viralitet är ett relativt nytt 

fenomen inom marknadsföring. Ideella organisationer finner sig nu i en situation där de har 

både hot och möjligheter i sociala medier.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjumall, Ideella organisationer  

1. Berätta lite om din bakgrund.  

 

2. Vad är dina arbetsuppgifter på organisationen?  

 

3. Vad arbetar ni med för marknadsstrategier idag? Varför just dem?  

 

4. Vad anser ni om ”ALS Ice bucket challange”? Skulle ni kunna tänka er göra en liknande 

grej?  

 

5. Hur mycket fokus har ni på sociala medier i jämförelse med andra 

marknadsföringskanaler?  

 

6. Vilken marknadsföringskanal generar mest gåvor för er idag?  

 

7. Tänker ni på att innehållet ska vara ”delningsbart” i era inlägg på sociala medier eller vill ni 

förmedla information för era följare?  

 

8. Anser du att ni ligger före eller efter i utvecklingen på sociala medier?  

 

9. Hur känslosamma anser du att får ni vara i er marknadsföring?  

 

10. Vilken form av innehåll arbetar ni med i marknadsstrategier på sociala medier? Varför och 

hur?   

 

11. Mäter ni/håller ni koll på hur många delningar personer gör med era inlägg? 

 

12. Hur interaktiva är ni med följare på sociala medier så som Instagram eller Facebook? 

 

13. Vad får ni för respons på sociala medier av följare? Är detta något ni tar till vara på? 

 

14. Kan ni vara mer aktiva på sociala medier? I så fall på vilka sätt?  
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Bilaga 2: Intervjumall, Reklambyrå 

1. Hur ser din bakgrund ut och hur kommer det sig att du jobbar här? Vad är dina uppgifter på 

företaget?  

 

2. Vad upplever du som mest effektivt i kampanjer?  

 

3. Hur tänker ni inför ett nytt projekt/kampanj? 

 
4. Hur involverade är era kunder i utformandet av en marknadsföringskampanj? 

 
5. Vilka åsikter har du om viral marknadsföring?  

 

6. Kan viral marknadsföring vara ett bra sätt att bilda lojalitet?  

 

7. Hur tror du spontant att viral marknadsföring fungerar med välgörenhetsorganisationer?  

 
8. Anser du att det är effektivt och bra av företag och organisationer att marknadsföra sig på 

sociala medier?  

 

9. Vilka marknadsföringskanaler kommer vara attraktiva framöver?   

 

10. Hur tror du att välgörenhetsorganisationer bör tänka när det kommer till marknadsföring? 

 

11. Vad finns det för risker med marknadsföring på sociala medier för 

välgörenhetsorganisationer.  

 

12. På vilket sätt tror du att välgörenhetsorganisationer skiljer sig från företag när det kommer 

till marknadsföring på sociala medier?  

 

13. På vilket sätt anser du att välgörenhetsorganisationer skiljer sig från företag när det gäller 

branding? 

 

14. Vilka verktyg anser du vara viktigast när det kommer till utformning av en kampanj?  

 

15. Vilka verktyg anser du är viktigast när det kommer till välgörenhetsorganisationer?  

 

16. Vad anser du att det finns för möjligheter på sociala medier?   
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