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Sammanfattning 

 

Välgörenhet är något som har ökat de senaste 30 åren och 2008 slogs det ett världs 

rekord i insamling till välgörenhetsändamål. Med flera organisationer som ägnar sig 

åt välgörenhet kan det bidra till att konkurrensen hårdnar i mellan dem. Med ökad 

konkurrens i en marknad växer behovet av att ha en strategisk marknadsföringsplan 

som bidrar till konkurrenskraft. I denna uppsats undersöks hur välgörenhetsorgani-

sationer kan stärka sitt varumärke och utveckla förtroendet hos sina bidragsgivare via 

sociala medier. 

Varumärke är något som är under ständig påbyggnad. Det går att jämföra med ett 

pussel, där alla bitar skall tillsammans bilda en helhet. För att en organisation ska 

kunna skapa ett starkt varumärke är de i behov av att få en enhetlig kommunikation 

som sprider sig utöver hela organisationen. Förtroende skapas då en bidragsgivare 

har möjligheten att lära känna en organisation, via upplevelser, aktiviteter och enga-

gemang skapas en relation som i sin tur gynnar både organisationen och bidragsgiva-

ren.  

De teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen behandlar hur konkurrenskraftiga strate-

gier skapar fördelar för organisationer på marknaden. Därefter framförs hur mark-

nadsföring i sociala medier kan se ut och vilka effekter det kan bidra till. Varumärke, 

förtroende och dialoger tas även upp för att få en förståelse för hur de hänger ihop.  

Uppsatsens tillvägagångssätt består av observationer och intervjuer med tre organi-

sationer som är aktiva inom välgörenhet. De organisationer som berörts är Rädda 

barnen, Hjärt- och lungfonden samt Barncancerfonden. Observationer och intervjuer 

som genomförts har därefter ställts mot den analysmodell som togs fram utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna. 

De slutsatser som uppsatsen kommer fram till är att välgörenhetsorganisationer idag 

använder sig av strategiska marknadsföringsplaner för att stärka sitt varumärke. De 

ser på sociala medier som en kommunikationskanal som bidrar till att skapa förtro-

ende för befintliga och potentiella bidragsgivare. Genom att skapa aktiviteter och 

dialoger via sociala medier medför det att bidragsgivare kan skapa en relation till 

välgörenhetsorganisationen. En relation som skapar förtroende och en starkare tillit 

till organisationen och varumärket. 

Nyckelord: Sociala medier, marknadsföring, kommunikation, välgörenhet, förtro-

ende.  

 



 

Abstract 

 

Charity has grown tremendously the last 30 years. In 2008 there was a new world 

record revolving the most donated amount combine towards charitable causes. With 

an increasing of charity organizations around the world, the competition around these 

organizations has also increased. And with the increased competition between the 

charity organizations, the need for competitive strategies has become more im-

portant.  This thesis examines how charity organizations use social media to 

strengthen their brand and create trust towards donors. 

Through a study involving observations and interviews of three chosen charity or-

ganizations, a conclusion has been determined. The chosen organisations in this the-

sis are: Rädda barnen, Hjärt- och lungfonden and Barncancerfonden.  

A brand is something that is under constant development, it is almost refered to as a 

puzzle. All the bits and pieces have to be there to see the big picture. The same thing 

applies to the brand. A brand that is transparent and can be seen throughout the 

whole organization can result in a stronger brand.  

The conclusion of this thesis is that trust can be achieved by creating and maintaining 

activities and participation that involves donors. By making the donors feel more 

connected to the organization and by encourage dialogues, a relationship is created. 

The relationship can lead to a long commitment from the donor that will benefit both 

parties. It can also lead to a word of mouth-effect, also known as buzz-marketing. 

The WOM-effect involves the donor and his or hers ability to spread the organiza-

tions brand and knowledge to other donors, thus increasing trust for the organizations 

cause and brand. 
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1 Inledning  

1.1  Bakgrund  

År 2012 bidrog enligt Svensk insamlingskontroll (2013) Sveriges befolkning med 5,2 

miljarder kronor till olika insamlingsorganisationer. Det är en ökning med 6% sedan 

2011. Att allt fler väljer att donera pengar till välgörenhet är enligt Svensk insam-

lingskontroll en trend som ökat sedan många svenskar drabbades av tsunamin 2004.  

Charities aid foundation (2013) rangordnar hur länder förhåller sig till välgörenhet. 

Ett land rangordnas efter hur mycket bidrag som samlas in och hur stort engage-

manget är från befolkningen gällande välgörenhet. 2008 var det enligt en undersök-

ning från Charities aid foundation (CAF) rekord i insamling till välgörenhet, ett re-

kord som inte har kunnat uppnås fram till den senaste mätningen år 2012. Sverige 

hamnar på plats 39 i världen vid den senaste undersökningen, ett bättre resultat sedan 

2009 då Sverige låg på plats 45. Enligt CAF förväntas bidrag och engagemang gäl-

lande välgörenhet att ändras i framtiden. I den senaste rapporten från CAF framgår 

det att yngre generationer ökar sitt engagemang i arbete för välgörenhet. 

1.2 Välgörenhetsorganisationer och marknadsföring 

Enligt Pope, Sterrett Isley och Asamoa-Tutu (2009) har välgörenhet ökat markant de 

senaste 30 åren. Ökningen kan bero på att välgörenhets- och ideella organisationer 

började använda sig utav mer strategiska marknadsföringsmetoder under 1960-1970-

talet. Då fler människor idag engagerar sig i välgörenhet, skapar det ett behov för 

välgörenhetsorganisationer att marknadsföra sig effektivare och nå ut till fler potenti-

ella bidragsgivare.  

Pope et al. (2009) anser att organisationer som är aktiva inom välgörenhet ibland 

väljer att distansera sig från marknadsföring då det ofta är associerat till lönsamhet. 

För många bidragsgivare anses lönsamhet vara kopplat till företagande, där motivet 

är att driva en verksamhet gynnsam för ägarna av företaget. Lönsamhet inom välgö-

renhetsorganisationer bör således istället riktas till organisationens välgörenhetsän-

damål. Ett sätt välgörenhetsorganisationer kan gå tillväga för att försäkra sina bi-

dragsgivare att deras bidrag kommer till rätt ändamål är att ha ett 90-konto från 

Svensk insamlingskontroll (2013). 90-konto är en benämning för bankgironummer 

som börjar på siffrorna 90 och visar att insamlingen följer Svensk insamlingskon-

trolls riktlinjer. De riktlinjer som finns är att organisationen måste upprätta en årsre-

dovisning till svensk insamlingskontroll, det skall finnas ett tydligt syfte med in-

samlingen och maximalt 25% av de insamlade medlen får gå till administrations-

kostnader.  

Pope et al. (2009) anser att både ideella- och välgörenhetsorganisationer behöver 

ändra sitt sätt att se på marknadsföring. Motivet skall inte enbart vara lönsamhet utan 

även hantering av organisationens intressenter, vilket kan vara volontärarbete, bi-

dragsgivare samt mottagare av bidraget. Fennemore och Quinton (2013) anser, i linje 

med Pope et al.(2009), att välgörenhetsorganisationer inte enbart behöver fokusera 

på insamlingar. Välgörenhetskampanjer, rekrytering av volontärarbetare och andra 

intressenter behöver sättas i fokus. För att alla parter skall bli tillgodosedda behöver 
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organisation hantera varje part för sig. Fennemore och Quinton (2013) påpekar att de 

blir mer komplicerat för en välgörenhetsorganisation att genomföra en strategisk 

marknadsföringsplan när flera parter skall tas med i planeringen.    

1.3 Marknadsföring via sociala medier 

Fennemore och Quinton har sett att flera välgörenhetsorganisationer väljer att an-

vända sig av sociala medier som en marknadsföringskanal. Facebook, som är endast 

ett utav många andra sociala nätverk innehar enligt Miniwatts Marketing Group 

(2012) mer än 900 miljoner användare. Det är utefter teknikens utveckling och en 

förändring i konsumenters efterfråga som Kaplan och Haenlein(2009) anser att soci-

ala medier förvandlats till en plats där organisationer kan hitta marknadsfördelar. 

Fennemore och Quinton (2013) påpekar därefter att även välgörenhetsorganisationer 

har en marknadsföringsmässig fördel att utnyttja genom att vara aktiva i sociala me-

dier. 

Wolosky(2008) framhäver att marknadsföring förändrats i takt med internet och so-

ciala mediers framväxt. Innan sociala medier tillkom fanns möjligheten för en indi-

vid att sprida vidare ett budskap till sina vänner och familj. Med sociala medier och 

internet har ett nytt sätt att kommunicera vuxit fram och Wolosky (2008) pekar på 

möjligheten att en individ kan sprida vidare ett budskap till flera miljoner människor. 

Det bidrar till en förändring i makten hos organisationer och konsumenter vilket ger 

en garanti för mer omfattande och snabbare informationsspridning. Det nya sättet att 

kommunicera främjar även en utbredd diskussion, då informatione inte längre bara 

går åt ett håll.   

Enligt Fennemore och Quinton (2013) är det upp till den som är marknadsföringsan-

svarig i en välgörenhetsorganisation att kapitalisera utnyttjandet av sociala medier. 

Genom att kommunicera sitt budskap via sociala medier, skapas uppmärksamhet och 

aktiviteter som förstärker varumärket och det syfte som en välgörenhetsorganisation 

arbetar för. Fennemore och Quinton anser att en organisation med ett starkt varu-

märke bidrar till ökad insamling av medel till en välgörenhetsorganisation. 

Enligt Kazim Kirtis och Karahan (2011) definieras sociala medier som olika sätt för 

internetanvändare att interagera med varandra på internet. Sociala medier kan vara en 

mer applicerbar marknadsföringsstrategi för vår tid, det med åtanke på hur ekonomin 

sett ut i världen men även efterfrågan hos konsumenter. De menar att efter finanskri-

sen 2008 bör marknadsförare lägga mer fokus på kostnadseffektiva strategier, varpå 

de sociala medierna bidrar till ett ibland mindre kostsamt alternativ än exempelvis 

TV-, radio- och tidningsannonsering. Det finns idag redan etablerade sociala nätverk 

med flera miljoner människor och organisationer. I vissa fall finns möjlighet att gå 

med utan kostnad i sociala medier, en organisation kan registrera en profil där de kan 

marknadsföra sin verksamhet. En organisation behöver då besöka sina profiler regel-

bundet för att uppdatera sin information. I andra gynnande fall kan en organisation 

lägga upp annonser i sociala nätverk, med möjligheten att välja till vilken specifik 

demografisk målgrupp de vill nå ut till. Det blir gynnande genom att en annons från 

en organisation endast visas för den utvalda målgruppen som de själva har valt. An-

nonsering är dock inte gratis för en organisation då sociala nätverken ofta tar betalt 

för varje antal gånger en annons visas (Kazim Kirtis & Karahan 2011). 
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1.4 Problematisering 

När välgörenhet i Sverige växer som CAF (2013) framhäver, ökar även behovet hos 

välgörenhetsorganisatoner att nå ut till nya bidragsgivare. Som välgörenhetsorgani-

sation kan dock strategiskt marknadsförande enligt Pope et al.(2009) skapa en miss-

tro hos sina bidragsgivare. Välgörenhetsorganisationer arbetar därefter för att deras 

varumärke ska ses som legitimt och inge trovärdigheet. Att använda ett 90-konto som 

Svensk insamlingskontroll (2013) tagit fram, är ett sätt för välgörenhetsorganisation 

att visa sina bidragsgivare att de är seriösa och att insamlingen går till rätt ändamål. 

Innehavarna av 90-kontona får endast använda 25 % av insamlade medel till admi-

nistrativa kostnader, vilket kan göra det svårt att marknadsföra sig och nå ut till till-

räckligt många. Med mindre pengar som får användas till marknadsföring behöver 

välgörenhetsorganisationer se över hur de mer kostnadseffektivt kan marknadsföra 

sig. 

Fennemore och Quinton (2013) menar att marknadsförare inom välgörenhet behöver 

fokusera på att lyfta fram organisationens huvudsyfte och varumärke. När varumär-

ket stärks, bidrar det till ökad insamling för välgörenhetsorganisationen. Marknadsfö-

ring i sociala medier uppfattas vara ett mindre kostsamt alternativ enligt Kazim Kirtis 

och Karahan (2011). Med perspektivet i sociala medier som en tvåvägskommunikat-

ion har organisationer möjlighet att nå ut till konsumenter men även få återkoppling 

på sin närvaro.  

Om välgörenhetsorganisationer idag befinner sig i sociala nätverk likt många andra 

organisationer för att nå ut till potentiella bidragsgivare, hur mycket får organisation-

en tillbaka för det? Hur bör en välgörenhetsorganisation använda sig av sociala me-

dier för att stärka sitt varumärke? 

1.5 Problemformulering 

Hur kan välgörenhetsorganisationer använda sociala medier för att stärka sitt varu-

märke och öka förtroendet hos bidragsgivare? 

1.6 Syfte 

Den här uppsatsen har till syfte att undersöka hur välgörenhetsorganisationer använ-

der sig av sociala medier för att hos befintliga och potentiella bidragsgivare stärka 

sitt varumärke och öka förtroendet för organisationen.  

1.7 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen disposition är uppdelad enligt följande. I kapitel 2 Tillvägagångssätt redo-

görs hur undersökningen i uppsatsen genomförts och hur analysen av denna behand-

las. Därefter följer kapitel 3 teoretiska utgångspunkter som uppsatsen utgår ifrån, här 

presenteras även en analysmodell för diskussionerna i kapitel 5. Uppsatsens resultat 

presenteras i kapitel 4 empirisk undersökning som delas upp i två delar, resultat från 

observationer och resultat från intervjuer. Avslutande diskuteras den empiriska 

undersökningen i kapitel 5 med hjälp av den analysmodell som tagits fram från de 

teoretiska utgångspunkterna. Uppsatsens slutsatser går att hitta i avsnitt 6 Slutsatser.
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2 Tillvägagångssätt 

I detta kapitel redogörs uppsatsens tillvägagångssätt vilket innefattar en kombination 

av observationer och intervjuer. En litteraturstudie berörande marknadsföring i soci-

ala medier förklaras i avsnitt 2.2. Därefter presenteras de olika datainsamlingstekni-

kerna och urvalet i avsnitt 2.3. Vidare presenteras ursprunget till intervjuguiden i 2.4 

och avslutande beskrivs uppsatsen underlag för analys 2.5. 

2.1 Kombination av observationer och intervjuer 

Vi genomförde observationer av tre större organisationer inom välgörenhet för att 

kartlägga hur marknadsföring i sociala medier kan se ut. Vidare genomfördes tre 

intervjuer med kommunikationsansvariga inom dessa organisationer.  

De tillvägagångssätt som framgår i denna uppsats har till uppgift att undersöka hur 

välgörenhetsorganisationer idag arbetar för att skapa ett starkare varumärke via soci-

ala medier. De observationer som genomförts har med hjälp av välgörenhetsorgani-

sationers årsredovisningar och annan data, visat hur det sett ut tidigare och hur det 

ser ut idag. Vidare har intervjuerna riktats till ansvariga för marknadsföringskommu-

nikation i välgörenhetsorganisationer. Att kombinera två olika undersökningssätt är 

enligt Eliasson (2006) ett sätt att komplettera och skapa trovärdighet. De två olika 

undersökningsmetoderna kompletterar varandra genom att vi först observera organi-

sationer för att få ut en helhetsbild, sedan fördjupas undersökningen via kvalitativa 

intervjuer.  

2.2 Litteraturstudier berörande tidigare forskning  

Inom ramen för vårt undersökningsområde, marknadsföring i sociala medier för väl-

görenhetsorganisationer har vi, med hjälp av databaser inom Uppsala universitet, 

tagit fram vetenskapliga artiklar och annan tidigare forskning. De nyckelord vi an-

vänt oss av är: Social media marketing, marketing strategis, Non-profit organisations, 

NPO marketing och NPO social media marketing. Merparten av den litteratur vi hit-

tade rörande marknadsföring inom sociala medier betonar att det är en skillnad mel-

lan marknadsföringsstrategier för icke-ideella organisationer och ideella organisat-

ioner. I den här uppsatsen har vi valt att fokuserade på hur välgörenhetsorganisation-

er specifikt arbetar med marknadsföring i socala medier.  

Som avslutning i teoriavsnittet presenteras en analysmodell framtagen för att se hur 

de tre centrala teoretiska utgångspunkterna förhåller sig till varandra. Där marknads-

föringsstrategier, varumärke, förtroende och sociala medier hänger ihop. Modellen är 

framtagen för att visa vad den tidigare forskningen har kommit fram till och hur den 

kan besvara vår problemformulering. Vidare tas denna med som underlag för ana-

lysen. 

2.3 Datainsamlingstekniker 

Som grund för undersökningen genomfördes observationer och intervjuer. Observat-

ionerna resulterade i dokumentstudier där årsredovisningar och pressmeddelande 
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gällande de tre utvalda välgörenhetsorganisationerna. Intervjuerna har genomförts 

med hjälp av en intervjuguide som tagits fram och finns att läsa i bilaga B.  

2.3.1 Urval 

I urvalet för kartläggningen och dokumentstudierna har vi utgått från de välgören-

hetsorganisationer som innehar ett 90-konto. För att få fram de tre största organisat-

ionerna inom välgörenhet så valde vi att gå till Svensk insamlingskontroll (2013 b) 

som redovisar organisationer med störst insamling av medel för 2012.  

Utifrån Svensk insamlingskontrolls (2013) redovisning har vi valt tre organisationer 

att undersöka, dessa presenteras i tabell 2.1 

 Barncancerfonden Rädda barnen Hjärt och lungfonden 

Insamling 2011 125 Mkr 976 Mkr 170 Mkr 

Insamling 2012 185 Mkr 995 Mkr 234 Mkr 

ökning/minskning 32% 2% 27% 

Antal följare i FB 

(2014-06-01) 
23 045 st 38  588 st 18 341 st  

Tabell 2.1 Utvalda Organisationer - sammanställt från årsredovisningar 2011-2012 

I processen att välja dessa tre organisationer användes ett så kallat snöbollsurval 

(Eliasson 2006). Ett snöbollsurval är ett icke-slumpmässigt urval där forskaren med 

hjälp av redan utvalda respondenter, söker efter andra respondenter (Bryman och 

Bell 2005). Innan denna urvalsprocess har vi haft kontakt med Barncancerfonden och 

därefter har vi sökt efter liknande organisationer som följer samma kriterier. Ett kri-

terium som vi ansåg vara gemensamt var innehavet av ett 90-konto via Svensk in-

samlingskontroll (2013 a). Det finns fler likheter mellan organisationer men i den här 

uppsatsen så fokuserar vi på organisationens marknadsföring i sociala medier. Varje 

organisation visar att de bedriver ett aktivt arbete i sociala medier och har idag tusen-

tals människor som följer dem i sociala medier. 

Det har även varit viktigt att få fram organisationer som riktar sig till liknande kon-

sumenter/bidragsgivare. Då uppsatsen utreder hur välgörenhetsorganisationer stärker 

sitt varumärke, var det viktigt att se hur de stärker varumärket gentemot andra kon-

kurrenter i samma marknad. Beroende på hur vi ser på marknader så kan olika orga-

nisationer inkluderas eller exkluderas. När en organisation har en konkurrenspåver-

kan hos en annan organisation så är det ofta ett tecken på att de ingår i samma mark-

nad. Till skillnad från vinstdrivande företag så finns det ingen traditionell konkur-

rens, i den bemärkelse då en konsument kan välja en annan produkt med samma in-

nebörd.  Inom välgörenhetsmarknader så är det upp till alla välgörenhetsorganisat-

ioner att konkurrera för de donationer som bidragsgivare är villiga att ge (Cohen 

2012). 

2.3.2 Dokumentstudier för att fånga upp likheter och skillnader 

En del av problemformuleringen i den här uppsatsen är att ta reda på hur välgören-

hetsorganisationer använder sociala medier för att stärka sitt varumärke. I vår doku-

mentstudie så har vi tagit del av årsredovisningar från de organisationerna som ingår 

i undersökningen för att hitta likheter och olikheter med deras marknadsföring i soci-

ala medier. Även observationer har genomförts i flera sociala nätverk som organisat-
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ionerna medverkar i. De observationer som genomförts har till avsikt att fånga upp 

de tillvägagångssätt som organisationerna använder sig av när de vill förstärka sitt 

varumärke.  

Med hjälp av de data som samlats in via dokumentstudien, har det varit möjligt att 

genomföra en analys av välgörenhetsorganisationers arbete i sociala medier.  

2.3.3 Intervjuer med nyckelpersoner inom marknadsföring i sociala medier 

Vidare i vår undersökning så har vi intervjuat fyra personer som är verksamma inom 

kommunikationsavdelningar för de tre utvalda välgörenhetsorganisationer i under-

sökningen. Urvalet till intervjuerna följer samma process som dokumentstudien. I de 

fall en organisation inte haft möjlighet att medverka i en interju, har vi gått vidare till 

nästa organisation som presenteras i svensk insamlingskontrolls lista över organisat-

ioner med störst insamlade medel 2011-2012. I Bilaga B presenteras den lista vi ut-

gick ifrån.  

På respondenternas förfrågan har intervjuerna genomförts anonymt. I tabell 2.2 pre-

senteras information om varje respondent och vad de arbetar med i sin organisation. 

  Barncancerfonden Rädda barnen Hjärt- och lungfonden 

Befattning/aktiv 

inom 

Personen är aktiv inom PR 

och kommunikationsavdel-

ningen. 

Webb och kommunikation  Intervjun genomfördes 

med två personer inom 

kommunikations-

avdelningen.  

Första kontakt Konferens för ekonomer.  Mail och telefon Mail och telefon 

Intervjun Telefon och mail Telefon och mail Mail och Skype 

Tabell 2.2 – Presentation av respondenter i intervjun 

Anledningen till att vi valt just tre organisationerna att undersöka är för att vi ansåg 

det mer rimligt, både tidsmässigt men även innehållsmässigt. Då vi i den här under-

sökningen får möjligheten att undersöka tre olika organisationers kommunikation i 

sociala medier på en djupare nivå.. Barncancerfonden, Hjärt- & lungfonden och 

Rädda barnen är tre av de större välgörenhetsorganisationerna i Sverige. Det ger oss 

en bredare syn på hur välgörenhetsorganisationer arbetar för att sprida sitt budskap. 

2.4 Intervjuguide med syfte att skapa trovärdighet 

Vid framtagandet av en intervjuguide så användes ett urval av teorier om marknads-

föring i sociala medier och välgörenhetsorganisationer. Vi har valt att genomföra en 

semi-strukturerad intervju som enligt Eliasson (2006) är ett sätt att genomföra en 

intervju med färdiga frågor men ändå ge utrymme för uppföljningsfrågor. En ytterli-

gare anledning till att använda semi-strukturerade intervjuer är att vi har möjligheten 

att få respondenterna att svara på de frågor som vi anser har betydelse för vår under-

sökning. Då vi har möjligheten att styra intervjun och de frågor som vi har, till upp-

satsens forskningsområde. Genom att ha en strukturerad intervjuguide bidrar det 

även till att vi enklare kan jämföra svaren från båda respondenterna. Om strukturen 

för båda intervjuerna är desamma, så är det enklare att hitta likheter och olikheter där 

emellan.  
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Några dagar innan varje intervju har intervjufrågorna skickats ut till respondenterna. 

Vi skickade dem för att respondenterna skall få en uppfattning om vad det är vi vill 

få ut av vår intervju. Eftersom den här uppsatsen avgränsas till hur välgörenhetsorga-

nisationer går tillväga för att skapa ett starkare varumärke och förtroende, har inter-

vjuerna fokuserats på det marknadsföringsområdet. Mest fokus lades på förtroende 

genom dialoger till bidragsgivare och hur organisationerna arbetar för att uppnå 

detta. 

Syftet med att inneha en intervju med nyckelpersoner inom marknadsföring för väl-

görenhetsorganisationer var för att undersöka hur arbetet ser ut gällande dialoger och 

förtroende samt hjälpa till att besvara uppsatsens problemformulering. 

2.5 Underlag för analys 

Som grund för analys i uppsatsen behandlas den data som samlats in i form av littera-

turstudier, dokumentstudier och intervju med nyckelpersoner. En analysmodell har 

tagits fram ifrån från tidigare forskning och används som ett verktyg för analys av 

datainsamlingen(se vidare avsnitt 3.6). Resultatet ifrån analysen presenteras sedan i 

avsnitt 6 slutsatser följt av förslag på framtida forskning. 

Analysmodellen består av tre delar, strategier för konkurrenskraft, marknadsföring i 

sociala medier och varumärke som skapar förtroende. Kapitlet 5 diskussion och ana-

lys har analysen delats upp i två delar. Första behandlas dokumentstudien och hur 

den förhåller sig till analysmodellen. De data som framkommit av dokumentstudien 

visar på hur konkurrens mellan välgörenhetsorganisationer uppstår samt hur kam-

panjarbete kan skapa förtroende.  Därefter fokuseras de intervjuer som genomförts, 

även här tillämpas analysmodellen och en vidare diskussion förs berörande förtro-

ende och dialoger.  
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3 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel redogörs de olika teoretiska utgångspunkter som denna uppsats 

bygger på. Inledande framförs välgörenhetsorganisationers synsätt på marknadsfö-

ring i allmänhet, därefter redogörs konkurrenskraftiga strategier, marknadsföring i 

sociala medier, varumärkets uppbyggnad och förtroende. Syftet med avsnittet är att 

framhäva den analysmodell som presenteras i slutet av kapitlet. 

3.1  Nytt synsätt på marknadsföring för 
välgörenhetsorganisationer 

Pope et al. (2009) anser att eftersom antalet ideella organisationer tredubblats de sen-

aste decennierna har det bidragit till en ökad konkurrens. Det medför att välgören-

hetsorganisationer idag har ett större behov av att kunna nå ut till potentiella bidrags-

givare än vad liknande organisationer hade för 30 år sedan. Med behovet att nå ut till 

flera människor har användandet av marknadsföringsstrategier för välgörenhetsorga-

nisationer ökat, men ibland missuppfattats det som vinstdrivande. Traditionell mark-

nadsföring inom vinstdrivande företag har enligt Pope et al. (2009) baserats på att 

öka vinsten hos ett företag. Tre riktlinjer för traditionell marknadsföring är att identi-

fiera, förutspå och tillfredsställa kunder och andra intressenter. För välgörenhetsor-

ganisationer är inte vinst för själva organisationen ett lika stort mål, istället är fokus 

på att bidra med insamlade medel till välgörenhetsändamål en viktigare aspekt enligt 

Pope et al. En marknadsföringsstrategi hos välgörenhetsorganisation bör således ha 

en annan inriktning än vad vinstdrivande företag har.  

3.2 Välgörenhetsorganisationers olika intressenter: klienter, 
volontärer och bidragsgivare 

Enligt Pope et al. (2009) har välgörenhetsorganisationer inte traditionella kunder som 

vinstdrivande företag kan tänkas ha. Fennemore och Quinton (2013) ser ett vinstdri-

vande företag som strävar efter att locka fler konsumenter att köpa deras produkter 

eller tjänster, vilket inte alla gånger överensstämmer hos en välgörenhetsorganisat-

ion. Pope et al.(2009) anser att en välgörenhetsorganisation bör arbeta för att till-

fredsställa tre andra intressenter: klienter, volontärarbete och bidragsgivare. Klienter 

syftar på organisationens uppdragsgivare eller vad själva ändamål för en insamling 

skall gå till. Exempel kan vara Barncancerfonden som är en organisation där verk-

samhetsmålet är att bidra till forskning mot barncancer. Deras klienter är därefter de 

forskare som arbetar för att bota barncancer. En stark kommunikation bör finnas mel-

lan en välgörenhetsorganisation och dess klient för att kunna ta reda på vad klienten 

verkligen behöver. Det är inte bara för klientens skull, det behövs även för att inge ett 

förtroende hos volontärarbetare och bidragsgivare (Pope et al 2009).  

Volontärarbete är enligt Pope et al. (2009) ett viktigt segment i välgörenhetsorgani-

sationer. Ett volontärarbete har oftast en stor drivkraft för sitt arbete, något som Pope 

et al. påpekar är en av anledningarna till att välgörenhetsorganisationer har möjlig-

heten att minska kostnaderna. Då volontärarbetare ofta arbetar utan lön och dessutom 

har en stor drivkraft till sitt arbete, kan det bidra till organisationen får en effektiv 

och mindre kostsam arbetskraft.  För välgörenhetsorganisationer är bidragsgivare den 
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största inkomstkällan. Det är tack vare bidragsgivare som insamlingar kan växa och 

de klienter som en organisation arbetar för kan få sin utdelning. Det är därefter som 

Pope et al.(2009) anser att kontakten med den här målgruppen måste vara ett fokus-

moment i en välgörenhetsorganisations marknadsföring. 

3.3 Konkurrenskraftiga marknadsföringsstrategier 

Japanska företag har sedan 1970- och 1980-talet arbetat för att effektivisera det ope-

rativa arbetet. Med hjälp av kvalitékontroller och målet att alltid förbättra sin pro-

dukt/service, strävar ett företag efter att ge en så bra slutprodukt som möjligt till kon-

sumenten. Men effektiviseringen av produktionen är något som konkurrenter enkelt 

kan imitera. Porter (1996) anser att organisationer måste försvåra för konkurrensen 

inom en marknad att imitera sin produkt. Även Glynn Mangold och Faulds (2009) 

anser att en organisation bör sträva efter att vara unik på marknaden. Om en organi-

sation har en produkt som bara de kan tillverka, bidrar det till att konkurrenter får det 

svårare att konkurrera med liknande produkter.  

Det finns tre olika principer att ha i åtanke vid framtagandet av konkurrenskraftig 

strategi. Det grundläggande är att skapa en strategisk positionering inom en marknad 

som går att utnyttja till organisationens fördel (Porter 1996). Det är en fördel att hitta 

en distinkt egenskap inom en organisation som sticker ut ifrån vad konkurrenter kan 

erbjuda. Att försöka behålla, använda och uppmärksamma det som gör organisation-

en mer unik skapar enligt Porter en starkare position på marknaden. 

Den andra principen innebär att vissa uppoffringar måste genomförs. För vissa orga-

nisationer så behövs ibland aktiviteter undvikas för att uppmärksamma de som följer 

varumärkets strategi. Ett exempel är en organisation som säljer tvål som inte innehål-

ler någon doft. I deras marknadsföringsstrategi så väljer de att inte ses som andra 

tvålprodukter där renlighet och doft är fokuseringen, istället väljer man att rikta sig 

till de som är i behov av medicinsk tvål där exempelvis allergier är inblandade eller 

andra icke-doftrelaterade motiv finns (Porter 1996). 

Den tredje principen berör en organisation till helhet. För att organisationens varu-

märke skall få genomslag så måste det genomsyras i hela organisationen. Den stra-

tegi som sätts upp av en marknadsförare bör synas av alla delar i en produktion. Om 

en organisation har en låg kostnadsstrategi till exempel, behöver alla led i produkt-

ionen arbeta för just detta. Om inte alla anställda i organisationen arbetar utefter 

samma strategi, skapar det inte en lika stark konkurrenskraft (Porter 1996). 

3.3.1 Faktorer som påverkar konkurrenskraft 

Huvudsyftet för en strateg inom en organisation är enligt Porter (2008) att förstå och 

mäta sig med den konkurrens som finns i en specifik marknad. Med hjälp av Porters 

femkraftsmodell går det att identifiera hur konkurrens finns utifrån fem olika per-

spektiv. 

I femkraftsmodellen redogörs hur en organisations kunder, leverantörer, substitut, 

nyetablerade och befintliga konkurrenter påverkar konkurrensen. Med kunders och 

leverantörers förhandlingsförmåga så syftar Porter (2008) hur en organisation påver-

kas av en kunds eller leverantörs sätt att spela ut konkurrenter mot varandra. Substi-

tut för en organisation är produkter eller tjänster som fungerar som ett annat alterna-
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tiv och därefter konkurrerar med organisationen. Ett annat hot för organisationen är 

nyetablerade konkurrenter. Beroende på hur svårt det är att etablera sig på mark-

naden så varierar hotet från nytillkomna konkurrenter.  

Sist berörs de befintliga konkurrenter som finns inom marknaden. Porter (2008) an-

ser att befintliga aktörerna på en marknad kan söka fördelar och bli mer konkurrens-

kraftiga genom att tillförskaffa sig fler marknadsandelar. Beroende på om marknaden 

växer eller om det står still, påverkar hur en organisation bör anskaffa fler marknads-

andelar. En växande marknad ger fördel till den organisation som plockar flest mark-

nadsandelar. En icke växande eller stagnerande marknad skapar fördelar för den or-

ganisation som kan ta flest marknadsandelar från andra konkurrenter.  

Porter (2008) menar att organisationer som förstår konkurrenskraft och dess under-

liggande orsak har en insyn i hur potentiellt lönsam en marknad kan bli. En förståelse 

för konkurrenskraft bidrar även till att förutspå och utnyttja konkurrens till ens för-

del. Porter anser att strateger inom organisationer bör tänka på konkurrenters position 

i marknaden lika mycket som den egna organisationens position. Att använda kon-

kurrenskraft och omvandla det för att forma ett konkurrenskraftigt överläge, kan vara 

en avgörande strategi för en organisation inom en marknad. 

3.4 Marknadsföring i sociala medier 

Enligt Miniwatts Marketing Group (2012) var det under år 2012 ca 835 miljoner 

människor som var medlemmar i facebook. I oktober 2013 var det 1.15 miljarder 

(Carranza 2013) och senast beräkningen så har Statistic Brain (2014) fått fram den 

siffran till 1.4 miljarder. Det är med andra ord en stor population som vistas i sociala 

medier, där Facebook bara är en utav många andra aktörer som förmedlar sociala 

nätverk världen över.  

Kazum Kirits och Karahan (2011) definierar sociala medier som ett sätt för männi-

skor världen över att ta kontakt med varandra via internet. Glynn Mangold och 

Faulds (2009) ser även sociala medier som ett sätt att ta kontakt med konsumenter, 

där det finns en tvåvägskommunikation mellan organisation och konsument. Evans 

(2008) delar även denna åsikt och menar att sociala medier kan användas för att 

skapa och underhålla en konversation mellan utvalda målgrupper. Evans ser även 

sociala medier som ett komplement till annan marknadsföring, där sociala medier 

som marknadsföringskanal skall utvecklas i synergi med övrig kommunikation.  

Fennemore och Quinton (2013) anser att konsumenter som befinner sig på internet 

och i sociala medier har skapat en annan efterfråga hos organisationer. Ny teknologi 

och lättillgänglighet har bidragit till att fler konsumenter kan interagera med varandra 

och sprida nyheter och idéer runt om i världen på ett mycket enklare och snabbare 

sätt än tidigare (Fennemore och Quinton). En åsikt som även Kaplan och Haenlein 

(2009) delar, de ser ny teknologi och lättillgänglighet som mobiltelefoner och bär-

bara datorer som en bidragande faktor till att allt fler människor väljer att koppla upp 

sig på internet och gå med i sociala nätverk. Det relativt låga priset är också en an-

ledning till att många anslutit sig, då många sociala nätverk erbjuder medlemskap för 

sina medlemmar utan kostnad. Det skapar i sin tur en möjlighet för organisationer att 

också delta i olika sociala nätverk för att nå ut till nya konsumenter. En insikt som 

även Kazim kirits och Karahan (2011) delar, då de anser att många organisationer 
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valt att marknadsföra sig i sociala medier för en lägre kostnad än alternativa mark-

nadsföringskanaler så som TV, radio och tidningsannonser.  

Fennemore och Quinton (2013) ser även den potentiella marknadsföringsvinsten som 

går att utvinna från närvaro i sociala medier. Fennemore och Quinton anser även att 

många organisationer ofta missar att se de marknadsföringsfördelar som finns i soci-

ala medier. Sociala medier som en växande marknad har skapat ett behov hos mark-

nadsförare att utveckla marknadsföringsplaner som riktar sig till e-marknadsföring 

(elektronisk marknadsföring, marknadsföring som sker på internet). Chaffey (2009) 

anser att en e-marknadsföringsplan är ett måste för många marknadsförare att inklu-

dera i sin strategi. Där mål, strategi, genomförande och tillbakablick är viktigt att ha 

med för att möta en hård konkurrens. Fennemore och Quinton(2013) ser att mark-

nadsförare inom välgörenhetsorganisationer har börjat tillämpa dessa marknadsfö-

ringsstrategier i hopp om sprida vidare sin organisations verksamhetsmål. 

3.4.1 WOM – Word of Mouth 

Med sociala medier som en marknadsföringskanal innebär det att konsumenter har 

möjligheten att sprida sina åsikter och kommentarer till varandra. Det bidrar enligt 

Glynn Mangold och Faulds (2009) till att en word of mouth - effekt uppstår, där en 

konsument kan sprida vidare positiva/negativa åsikter till andra konsumenter. I trad-

itionell marknadsföring har påpekar Wolosky (2008) att WOM-effekten oftast når en 

utsträckning på 10-20 andra konsumenter.  Men i sociala medier finns möjligheten 

att nå ut till flera tusen andra konsumenter och dessutom inom en kortare tid. Även 

Fennemore och Quinton (2013) anser att WOM-effekten i sociala medier kan bli stor 

eftersom människor ofta har en större påverkan hos andra medmänniskor. Kazim 

Kirtis och Karahan (2011) antyder att konsumenter idag ofta söker efter råd hos 

andra konsumenter, ett fenomen som förstäkts tack vare sociala medier där möjlig-

heten att få kontakt med en annan konsument blivit enklare.  

Förutom diskussioner som uppstår mellan konsumenter så har även organisationer 

möjlighet att föra dialoger direkt med sina konsumenter. Varey (2002) menar att via 

dialoger kan en organisation skapa en relation till konsumenten som i sin tur skapar 

ett värde. Med hjälp av att föra dialoger där båda parterna är villiga att resonera med 

varandra går det enligt Varey (2002) att komma fram till ett gemensamt mål. Även 

Lush och Vargo (2006) anser att dialoger kan användas för att få olika parter att 

komma överens, oavsett vilket ämne som diskuteras. Så länge det finns ett engage-

mang och förtroende hos båda partnerna så går det att lösa oenigheter. Lush och 

Vargo (2006) påpekar att dialoger bör användas inom marknadsföringen för att skapa 

relationer till konsumenter. Relationer inom marknadsföring är ett sätt att inkludera 

och integrera konsumenter tillsammans med organisationen som gynnar båda part-

nerna.  

Fennemore och Quinton (2013) anser att marknadsförare idag har insett hur konsu-

menter påverkas av varandra, därefter har kampanjer utvecklats med syftet att kon-

sumenter skall skicka vidare ett budskap till andra konsumenter. Miller (2009) påpe-

kar därefter att organisationer som arbetar med insamlingar till olika ändamål också 

bör använda sig av de verktyg som erbjuds via sociala medier. Miller menar att ide-
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ella organisationer som har insamling som sysselsättning, redan innan sociala medi-

ers framväxt, använt sig av den så kallade WOM-effekten i deras marknadsföring.  

3.5 Uppbyggnad av ett varumärke och förtroendeskapande hos 
bidragsgivare 

Sweeny (2007) ser ett varumärke som något mer än bara en logotyp för en organisat-

ion. Ett varumärke kan inneha flera meningar, förutom att skapa ett igenkännande 

hos konsumenter så bidrar det till att skapa förtroende för en organisations produkter 

eller tjänster. Det tar tid att bygga upp ett varumärke från grunden, beroende på hur 

en organisation väljer att marknadsföra sig på kan ett varumärke ha olika innebörder. 

En del som är viktig i uppbyggnaden av ett varumärke är enligt Sweeny (2007) att 

skapa trovärdighet. Vidare menar Luhmann (2000) att trovärdighet och förtroende är 

något som människor utvecklat för att kunna ta beslut då det råder stor osäkerhet. 

Förtroende bidrar till att människor reducerar en komplicerad utvärdering berörande 

vilken risk ett beslut kan innebära. Exempelvis blir det enklare för en konsument att 

välja en produkt där de vet vilken kvalité de får vid ett köp.  

Nalen (2007) ser uppbyggnad av varumärket likt ett pussel. Alla delar i ett pussel 

bidrar till att helheten blir tydligare och enklare att förstå. Nalen menar att ett varu-

märkes utseende och känsla bör vara förenligt i alla lägen. En organisation bör såle-

des försöka anpassa sin marknadsföring att bli mer personlig och konsekvent, då alla 

delar bidrar till helheten. Om företag använder sig mycket av internet som en mark-

nadsföringskanal är det viktigt att den information som konsumenter kan införskaffa 

sig där, följer den bild som varumärket skall stå för. Då Nalen ser internet som ett 

smörgåsbord av information för konsumenter, bidrar det till att många hämtar in-

formation från olika platser. Det leder i sin tur till att en organisations varumärke 

måste uppfattas och inge samma känsla oavsett vart det går att hitta. Även Erkollar 

och Oberer (2013) delar denna uppfattning, och kallar det för varumärkes portfolio. 

Den strategi som påverkar ett varumärke bör arbeta mot samma mål, vad, vart, hur 

och när organisationen ska kommunicera sitt budskap och till vem eller vilka bör 

inkluderas i en marknadsföringsstrategi. 

Vidare ser Nalen (2007) förtroende som en viktig del i uppbyggnaden av ett varu-

märke. Han menar att konsumenter behöver lära känna ett varumärke, uppleva saker 

med det, engagera sig själva i det och föra en dialog. För att uppnå detta behöver en 

organisation lyssna på sina konsumenter. Allt för ofta har marknadsförare enligt Na-

len använt sig av enkla trick för att kringgå att behöva skapa en relation med sina 

konsumenter. De flesta människor behöver tid och en egen uppfattning för att kunna 

bedöma om en organisation är något att lita på. 

Erkollar och Oberer (2013) ser ett varumärke som en viktig del i en marknadsfö-

ringsstrategi. Den process som pågår för att bygga och forma ett varumärke bör fo-

kusera på att differentiera en organisation ifrån andra konkurrenter. Att använda va-

rumärket som ett sätt att differentiera sig mot marknaden, är ett sätt som marknadsfö-

rare kan använda sig av för att öka sin konkurrenskraft. 
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3.6  Analysmodell – Konkurrenskraftiga strategier, 
marknadsföring i sociala medier, varumärke och dialoger. 

Det här avsnittet har behandlat marknadsföring för välgörenhetsorganisationer, kon-

kurrenskraftiga strategier, marknadsföring i sociala medier och hur uppbyggnaden av 

ett varumärke kan se ut. Det är de utgångspunkterna som ligger till grund för den här 

uppsatsen och med hjälp av dem undersöks välgörenhetsorganisationerna och deras 

möjlighet att skapa förtroende till sina bidragsgivare samt stärka sitt varumärke. 

Nedanstående figur 3.2 används i analysen av den datainsamling som samlats in.  

Modellen tillämpas genom att resultatet från dokumentstudien och intervjun ställs 

upp mot varje pusselbit. Först behandlas konkurrenskraftiga strategier och hur kon-

kurrens kan ser ut mellan välgörenhetsorganisationer. Därefter diskuteras marknads-

föring i sociala medier och sist analyseras välgörenhetsorganisationernas arbete för 

att skapa ett starkare varumärke samt förtroende/dialoger. 

           Figur 3.1 – Analysmodell  

3.6.1 Sammanfattning – kort förklaring av analysmodellen 

Pope et al. (2009) påpekar att välgörenhetsorganisationer idag har tredubblats sedan 

trettio år tillbaka vilket bidrar det till att konkurrensen ökar. Med en ökad konkurrens 

skapas ett behov för välgörenhetsorganisationer att vara mer konkurrenskraftiga  

Porter (1996) påpekar att organisationer skapar en mycket starkare konkurrenskraft 

genom att inneha en konkurrenskraftig strategi. Ett sätt att framstå som konkurrens-

kraftiga är att lägga upp strategier som är svåra att kopiera för andra konkurrenter. 

Det bidrar att en organisation kan framstå som unik och att deras produkter och tjäns-

ter endast går att hitta hos dem. 

Konkurrenskraftiga 

Strategier 

Marknadsföring 

 i sociala medier 

 WOM – Effekt 

Varumärke  

Dialoger 
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Marknadsföring i sociala medier är Enligt Evans (2008) ett sätt för organisationer att 

ta kontakt med konsumenter. Då konsumenter runt om i världen ökar närvaron i so-

ciala medier så skapar det möjligheter för organisationer att nå ut till nya men också 

befintliga konsumenter.  

Word of mouth syftar till den effekt som uppstår då en konsument för organisationens 

budskap vidare, både positivt och negativt. Fennemore och Quinton (2013) anser att 

WOM-effekten är ett sätt för välgörenhetsorganisationer att nå ut till flera bidragsgi-

vare. Miller (2009) påpekar att välgörenhetsorganisationer redan innan sociala medi-

ers framväxt använt sig av WOM-effekten där ett budskap spridits vidare från en 

konsument till en annan. Med hjälp av sociala medier finns därmed möjligheten att 

nå ut till flera tusen människor. 

Att bygga upp ett varumärke kan ta tid och arbetet pågår ständigt. Ett mål med arbe-

tet för att stärka varumärket bör vara att öka igenkännandet och förtroende för orga-

nisationen. Med förtroende för organisationen bidrar det till konsumenten får det 

enklare att välja produkt eller tjänst. Ökat förtroende bidrar enligt Luhman (2000) till 

att människan enklare kan göra val som inte alltid behöver analyseras och riskbedö-

mas. En organisations varumärke har även funktionen att differentiera sig från andra 

konkurrenter och bör ingå i den marknadsföringsstrategi organisationen sätter upp 

(Ekollar och Oberer 2013). 
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4 Empirisk undersökning 

Detta kapitel innehåller det resultat som datainsamlingen har medfört. Den första 

delen kommer att behandla den dokumentanalys som genomförts av olika årsredo-

visningar för respektive organisation. Därefter redogörs en sammanställning av vad 

intervjutillfällena med respondenterna har medfört. 

4.1 Dokumentanalys: Kampanjarbete i sociala medier  

Följande del presenterar den dokumentanalys som genomförts. Delavsnitten till 4.1 

har alla tagits fram med hjälp av årsredovisningar från 2011-2012 för respektive or-

ganisation. (se Barncancerfonden 2011-2012; Rädda barnen 2011-2012; Hjärt- och 

lungfonden 2011-2012). I Tabell 4.1 presenteras organisationernas insamling. Även 

de olika sociala nätverken som organisationerna är aktiva inom presenteras samt 

vilka kampanjer som uppmärksammats av årsredovisningen och sociala medier. 

Tabell 4.1 Organisationers förhållande till varandra- sammanställning från årsredo-

visningar för samtliga organisationer (2011-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Organisationer Insamling  

2011/2012 i Mkr 

Sociala medier & totalt  

antal besökare 2011/2012 

Kampanjer som uppmärksammats av 

årsredovisningen 2011/2012 

Barncancer- 

fonden 

2011 -125 Mkr 

2012 - 185 Mkr 

Facebook                    MyNewsdesk 

Twitter                        Blogg 

Youtube 

Bambuser 

8519/470 000 besökare 

Give Hope (23000 nya följare på Fa-

cebook) 

GB glass 

Barncancerfonden Mastercard 

Clear Channel  - Blåa stolen 

Postkodslotteriet 

Hjärt och  

Lungfonden 

2011 - 170 Mkr 

2012 - 234Mkr 

Facebook                    Youtube      

Twitter                        Google+ 

LinkIn 

750 000/1 000 000  besökare 

Plötsli t hj rtstopp 

Go Red  

KOL - smycken  

AKUT-testet 

Postkodslotteriet 

Rädda Barnen 2011 - 976 Mkr 

2012 -995 Mkr 

Facebook                    Blogg 

Twitter 

Youtube 

212 215/ 730 000 besökare 

Livets lotteri               Tänd ett ljus 

Everyone                     Harakat 

  rlden  r upp o h ner 

Radio hjälpen 

Postkodslotteriet 
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4.1.1 Barncancerfonden 

Barncancerfonden har flera olika kampanjer som går att hitta i sociala medier. Den 

kampanj som har fått mest uppmärksamhet har varit det samarbete som ägde rum 

mellan Barncancerfonden och Give hope. Samarbetet mellan dessa två organisationer 

skapades för att nå ut till fler bidragsgivare men även för att hitta en yngre målgrupp. 

Organisationen Give hope är ett e-handelsföretag (elektronisk handel, handel via 

internet) som säljer presenter åt andra företag och privatpersoner. En viss procent av 

Give hopes intäkter som genereras från e-handeln doneras sedan till Barncancerfon-

den. Give hope genomförde två stora kampanjer år 2012 som resulterade i att de bi-

drog med 3,4 miljoner kronor till Barncancerfondens insamling. Barncancerfonden 

har även samarbetat i en kampanj med GB-glass som, via sms, sålt presentkort lad-

dade med ”glass och glädje”. Det var en kampanj som pågick under fyra veckor i maj 

2011 och där GB-glass delade ut tusen glassar om dagen på via sin Facebooksida. 

Det inbringade totalt 100 000 kronor till Barncancerfonden. 

Syftet med dessa aktiviteter var att samla in pengar till Barncancerfonden samt att 

skapa synergieffekter för alla involverade parter. En hjälporganisation som Give 

hope fick med hjälp av Barncancerfonden 23 000 nya följare på sin Facebooksida. 

Under år 2012 ökade kännedomen om Give hope från 11 till 29 procent och bland 

20-28 åringar var ökningen till 38 procent. Även antalet följare på Facebooksidan 

ökade under året från 7000 till 30 000 medlemmar. Barncancerfonden hävdar att man 

kan nå yngre givare genom att föra en dialog och skapa engagemang via sociala me-

dier. Med hjälp av Facebook, Twitter och sin egna blogg har Barncancerfonden lyck-

ats nå ut till människor som har drabbats av cancer eller anhöriga till cancerdrabbade. 

Med hjälp av sociala medier hittar barncancerfonden även andra personer som vill bli 

bidragsgivare och stödja organisationen.  

År 2012 lanserade barncancerfonden en egen blogg, där medarbetarna samt gäst 

bloggare kunde på ett mer personligt sätt berätta om deras livshändelse, egna erfa-

renheter och tankar. Barncancerfondens egen webbplats hade drygt 47 000 unika 

besökare under året, de hade 14 000 besökare på bloggen och barncancerfondens 

filmer visades 90 000 gånger på deras egna Youtube kanal. Med hjälp av Twitter 

kunde barncancer fonden nå ut till många nya givare och kunde på ett direkt sätt 

fånga upp idéer och synpunkter. 

När det kommer till Barncancerfondens insamling så vill de mer än gärna förklara 

hur de insamlade medlen fördelas. Det är ett sätt för dem att visa sig transparenta och 

försäkrar bidragsgivare att deras donationer går till rätt ändamål. I tabell 4.2 finns en 

presentation av hur insamlade medel fördelas. Barncancerfonden följer de riktlinjer 

som Svensk insamlingskontroll förespråkar, där maximalt 25 % av de insamlade 

medlerna får gå till administrativa utgifter.  

4.1.2 Hjärt och lungfonden 

Hjärt-lungfonden började använda sociala medier som en plats för kampanjer under 

år 2010. Organisationen arbetade med bloggskribenter och Facebook, de använde 

även sin egen webbplats under olika kampanjer där de har en digital insamling riktad 

till både företag och privatpersoner. Hjärt- och lungfonden har kommit i kontakt med 

nära 100 000 personer i månaden via hemsidor och sociala medier. Vidare arbetar 
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organisationen ständigt med nya kampanjer och de försöker att alltid ha en ny kam-

panj för varje månad. En del av kampanjerna går ut på att öka insamlingen och andra 

fokuserar på att informera om vad organisationen har åstadkommit samt vilka stånd-

punkter de har.  

Hjärt-lungfonden ser på sin hemsida som en viktig kanal för att nå ut med informat-

ion. År 2012 lanserade de en ny hemsida där alla företag samt privat personer kunde 

på ett enklare sätt söka information om hjärt-, kärl- eller lungsjukdomar. Målet med 

hemsidan är att sprida information om sjukdomarna men även för att uppmärksamma 

den insamling som organisationen har. Det skall även vara enkelt att ge en gåva eller 

bli månadsgivare till organisationen. Hjärt-lungfonden arbetar i sociala medier som 

Facebook och Twitter intensivt under 2012 och med hjälp av sociala medier har de 

kunnat få ett stort antal prenumeranter till insamlingen. Hjärt-lungfonden har även ett 

samarbete med Postkodlotteriet vilket innebär att postkodslotteriet delar ut en pro-

cent av sin vinst efter avslutat lotteri år. År 2012 blev Hjärt- och lungfonden tillde-

lade 27 miljoner kronor som donerades till forskning. Postkodlotteriet och Hjärt-

lungfonden skall under tre års period besätta många av Sveriges sommar- och gäst-

hamnar samt sjöräddningen med hjärtstartare samt en välutbildad personal. Kostna-

derna för projektet blir 5 miljoner kronor vilket Postkodlotteriet har gått med på att 

bekosta.  

4.1.3 Rädda barnen 

Rädda Barnen har bidragit till att etablera nationella och lokala trygghets- och 

skyddssystem som fungerar förebyggande och samtidigt stödjer barn som utsatts för 

våld och exploatering. I samtliga länder där Rädda barnen är aktiva, stödjer de upp-

rättande av nationella handlingsplaner och strategier för att införa eller stärka barns 

rättigheter. Under 2012 antog Kenya, Etiopien och Syd Sudan sådana strategier, vil-

ket gjort att det nu finns totalt 29 länder där Rädda barnens arbete skapat skillnad. 

Postkodlotteriet och har sammantaget sedan 2005 donerat 284 miljoner kronor till 

Rädda barnen. Under 2012 erhöll Rädda barnen 53 miljoner kronor i bas stöd. I Sve-

rige har bidragen bland annat använts till projektet för en tryggare skola och internat-

ionellt till projekt som rör arbete kring barnaga. År 2012 erhöll även Rädda barnen 

10 miljoner kronor för Barnrättskämpare i mellanöstern. 

Radiohjälpen har även bidragit med 9 miljoner kronor till Rädda barnen år 2012 

varav närmare 8 mkr kom från kampanjen Världens barn och resterande från in-

samlingen Musikhjälpen Radio P3. Det bidrag som Rädda barnen fick har använts på 

sex olika projekt i väst Afrika. Bland annat har det finansierat den katastrofberedskap 

i Senegal/Togo samt barnens rätt till trygghet och skydd i Senegal och väst Afrika. 

Rädda Barnen har även ett samarbete med 30-tal andra företag i Sverige som till-

sammans hjälper organisationen att finansiera andra liknande situationer.  

Rädda Barnen har en populär Facebooksida, där det flesta inläggen brukar ge över 2 

000 visningar. Och de har även lanserat en hemsida där man kan hitta aktuella före-

läsningar berörande deras arbete runt om i världen. Rädda Barnen arbetar med att 

öka kunskapen om barns situation för att skapa engagemang kring deras arbete. De 

kampanjerna som organisationen arbetar med ligger till grund för uppbyggnaden av 

deras varumärke.  Enligt Rädda barnen skapas taktiska insamlingsaktiviteter för pri-
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vatpersoner och företagspartners. Under år 2011 har Rädda Barnens medievärde som 

visar hur organisationen framställs som barnrättsaktör i media kraftigt ökat. De har 

fått större utrymme i media genom att de låter barnen själva få komma till tals i artik-

larna och att barnens rättigheter lyfts fram mer frekvent. Rädda Barnens hemsida är 

en viktig kanal för insamling där de har möjlighet att informera om Rädda barnens 

arbete. Under 2011 ökade antalet besökare på hemsidan från 174 677 (2010) till 201 

215 under 2011. 

Julkampanjen Tänd en stjärna var en integrerad kampanj mot såväl företag som pri-

vatpersoner. Givare kunde stödja deras arbete genom penninggåvor eller genom att 

köpa gåvobevis. När givaren skänkt sin gåva tändes en stjärna i hens namn och spred 

ljus på deras virtuella stjärnhimmel som en symbol för jorden barn. Engagemanget 

spreds vidare i sociala medier där även givaren kunde uppmana sina vänner att tända 

fler stjärnor. 

TV-programmet Det blir bättre som sändes på TV3 under våren och synliggjorde 

delar av Rädda barnens arbete i Sverige för barn och ungdomar. Via chattar, bloggar 

och Facebook hade Rädda barnen möjlighet att fånga upp engagemang och kunde 

stötta oroliga ungdomar. 

I november 2009 beslutade internationella Rädda Barnens medlemmar om en ny glo-

bal strategi för 2010- 2015. målet med den nya strategin är att kunna arbeta mer ef-

fektivt för barns rättigheter och att nå ut till fler barn. De senaste åren har samtliga 

medlemsorganisationer inom internationella rädda Barnen arbetat för att samordna 

all internationell programverksamhet. Under 2011 inledde rädda Barnen i Sverige, 

tillsammans med andra rädda Barnen-medlemmar, processen att överföra den inter-

nationella programverksamheten till en ny gemensam programenhet för hela internat-

ionella Rädda barnen. Detta arbete fortgår under 2012 och beräknas vara avslutat 

2013. 

Tabell 4.2 fördelning av insamlade medel - Källa Årsredovisningar 2012. 

4.2 Intervjuer: Att skapa förtroende via sociala medier 

Här presenteras de intervjuer som genomförts för hjärt- och lungfonden, Barncancer-

fonden och Rädda barnen. Intervjutillfällena utgick ifrån den intervjuguide som tagits 

fram och presenteras i bilaga B. Vidare följer en sammanfattning i tabell 4.3  av vad 

alla tre organisationer har svarat vid varje intervjutillfälle. 

 

Fördlning av insamling 2012 Insamling Administration Övrigt 

Barcancerfonden 73 % 2 % 38 % - 

Information 13 % 

Råd och stöd 12 % 

Hjärt- och lungfonden 83 % 17 %   

Rädda barnen 88-90% 10-12%   
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4.2.1 Organisationernas närvaro i sociala medier 

Rädda Barnen¹ har haft en kontinuerlig närvaro i sociala medier sedan våren 2009, då 

de startade sitt Facebook-konto. Över tid har deras närvaro förstärkts och inte minst 

ökat på de olika plattformarna. Idag är sociala medier en självklarhet både i det lö-

pande arbetet och i deras kampanjer från lokal till global nivå. Rädda barnens när-

varo i sociala medier ska bidra till ett ökat engagemang för barnrättsfrågor, stärka 

varumärket och etablera Rädda Barnen som en effektiv och trovärdig barnrättsorga-

nisation. Barncancerfonden² ser sin närvaro i sociala medier som relationsbyggande 

och syftet är främst att möta människor som är intresserade av - eller redan har relat-

ion till dem på olika sätt. Att kommunicera deras budskap och stödja övriga kommu-

nikationsinsatser är också ett viktigt syfte. För Hjärt- lungfonden³ är sociala medier 

en kommunikationskanal de delar tillsammans med sina följare. De använder sociala 

medier som en marknadsföringskanal där de har möjligheten att gå ut med nya kam-

panjer och information. Även annonsering genomförs i olika sociala nätverk för att 

nå ut till ytterligare nya bidragsgivare. Förutom facebook så har Hjärt och lungfon-

den en närvaro i Twitter, Instagram, youtube, LinkedIn. De sociala kanaler där Barn-

cancerfonden närvarar mest är Facebook, Twitter, YouTube och deras egen blogg. 

De har även en kontinuerlig omvärldsbevakning och försöker svara och kommentera 

i den utsträckning de har möjlighet till i andra kanaler, som t ex kommentarsfält, 

öppna diskussionsforum med mera. 

Rädda barnens närvaro i sociala medier skall bidra till deras verksamhetsmål – att 

förbättra situationen för utsatta barn. Rädda barnen använder sig främst av Facebook 

och Twitter men även deras blogg och Youtube är viktiga kanaler inom sociala me-

dier. Facebooksidan ska bidra till ökad kunskap om barns situation i världen och 

Rädda barnens arbete samt erbjuda möjligheter till engagemang – direkt på Facebook 

eller via deras hemsida. Twitter är en kanal som Rädda barnen främst använder i på-

verkningssyfte eller för att sprida positiva uppfyllelser som de eller andra genom-

fört/uppnått. Även sprida sitt budskap och lyfta deras experter ingår i deras sätt att 

kommunicera.  

På samma sätt anser Hjärt- och Lungfonden att en dialog är viktig att föra kring fors-

kare och experter inom verksamhetsområdet, men det är sällan någon dialog med 

forskare uppstår. Istället uppmärksammas vad forskare åstadkommit och hur det 

kommer att påverka människor i framtiden. När det uppstår event och framsteg inom 

forskningen så ser Hjärt- och lungfonden till att informera sina bidragsgivare om 

detta, och sociala medier är ett sätt att få ut den informationen.  

__________________________ 

¹ - Rädda barnen – Webb och kommunikation, intervju den 28 april 2014. 

² - Barncancerfonden – PR och Kommunikationsavdelningen, intervju den 29 april 

2014. 

³ - Hjärt- och lungfonden – Kommunikationsansvariga, intervju den 25 april 2014. 
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Barncancerfonden försöker hela tiden anpassa och optimera deras närvaro i sociala 

medier. Genom att kontinuerligt mäta, följa upp och utvärdera kommunikationen kan 

det resultatera i att de utökar sin närvaro till en ny plattform eller tvärtom drar ner på 

resurser i en annan kanal som kanske tappat användare eller där de ser minskad akti-

vitet/efterfrågan. Barncancerfonden har exempelvis nyligen skapat ett konto på en 

tjänst där de har sett en markant ökning i omnämnanden. De ser att det nu finns ett 

behov av att finnas d r med en e en ”röst” så att anv ndarna förutom att tala om dem 

också kan tala med dem. Hjärt- och lungfonden genomför också mätningar av det 

engagemang som finns i sociala medier. Mätningarna görs via olika mått, exempelvis 

gilla-markeringar och klick till hemsidan. Med hjälp utav de mätningar som görs så 

kan Hjärt och lungfonden ta reda på hur sin målgrupp beter sig ute i sociala medier 

och en strategi kan därefter utvecklas. Den budget och den satsning som organisat-

ionen sätter för sin närvaro i sociala medier präglas utefter vad mätningarna kommer 

fram till. Om det visar sig att en yngre population ofta besöker ett vist socialt nätverk 

så väljer organisationen att marknadsföra sig med kampanjer som riktar sig mer till 

dem. Exempelvis så uppmärksammas de framsteg som gjorts inom forskningen kring 

hjärt- lungsjukdomar hos barn mer i Facebook där de ser ett större intresse hos ny-

blivna föräldrar. Det leder i sin tur att fler yngre människor väljer att engagera sig i 

organisation och lära sig mer om vad hjärt- och lungfondens forskning har åstad-

kommit. 

Organisatoriskt sätt är Barncancerfondens kommunikationsavdelning uppbyggd av 

ett antal personer med kommunikativa roller på olika avdelningar som delar på an-

svaret i sociala medier. Hjärt- Lungfondens kommunikationsavdelning har bland 

annat ansvaret för den kommunikation som går ut via sociala medier. 

4.2.2 Strategier för att skapa förtroende 

För att Rädda barnens givare ska ha förtroende för Rädda Barnen ska all deras verk-

samhet genomsyras av ärlighet samt att de uppfyller det dem lovat för insamlade 

pengar. Rädda barnens uppdrag är att inget barn ska behöva fara illa. Rädda Barnen 

stödjer de barn som blivit utsatta för oroligheter – i Sverige och i världen. De väcker 

också opinion för barns rättigheter runt om i världen. 

 Förtroende skapar de hos sina målgrupper bland annat genom transparens vilket de 

kan göra via sociala medier. Sociala medier är en kommunikationskanal som Rädda 

barnen kan använda för at stärka förtroendet. Och transparens i sociala medier är A 

och O enligt Rädda barnen. Vidare är deras ambition att länka in till sin hemsida där 

de förklarar mer fördjupat kring deras verksamhet och vilka resultat de uppnått tack 

vare sina bidragsgivare.  

Barncancerfonden anser att förtroende är något man förtjänar. Det uppnås tydligast 

genom att helt enkelt visa vilka de är och vad deras organisation arbetar för. Vidare 

använder Barncancerfonden sig av berättelser om hur bidragsgivares gåvor används 

och kommer till nytta inom forskningen kring barncancer. Men också genom berät-

telser från verksamheten i sig och lyfter gärna fram goda initiativ från engagerade 

människor. Det viktigaste med Hjärt- och lungfondens närvaro i sociala medier är att 

hålla en dialog med människor. Det är ett bra sätt att lära känna sin målgrupp menar 

Hjärt- och lungfondens och det gör att organisationen kan få en överblick för vad 
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målgruppen är intresserad av. En av anledningen till att människor tar kontakt med 

organisationen är för att få reda på vad deras donationer har bidragit till i det arbete 

mot hjärt- och lungsjukdomar. Därefter så har mycket av den informationen som går 

ut via sociala medier inriktats på att informera om vad forskningen har medfört för 

framsteg. Hjärt- och lungfondens arbetar för att samla in pengar till forskning som i 

framtiden skall förhindra hjärt- och lungsjukdomar, vilket organisationen anser är 

viktigt att framhäva i sin kommunikation. Därmed är ett av innehållet i deras mark-

nadsföring via sociala medier att informera bidragsgivare, men även drabbade, för att 

skapa ett förtroende. 

Rädda barnen arbetar för de barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i 

skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och 

katastrofer. Rädda barnen kämpar för att alla barn ska få en trygg och hälsosam upp-

växt, att de ska kunna göra sina röster hörda och därmed få inflytande över sin situat-

ion. Inget barn ska utsättas för våld, övergrepp eller diskriminering. Rädda barnen 

arbetar både i Sverige och internationellt. I Sverige bidrar deras medlemmar i de lo-

kala verksamheterna med allt från läxläsning till insamling av lokalt styrelsearbete 

och politisk påverkan. Ute i världen arbetar Rädda barnen med långsiktiga program 

för att utsatta barn ska få en bättre framtid. I katastrof- och krigssituationer går de in 

med akuta livräddande insatser, samtidigt som de även arbetar långsiktigt. Rädda 

barnen samlar in fakta, lyssnar på barnen själva och analyserar deras situation och 

villkor. Vidare sprider de deras kunskaper och erfarenheter vidare till dem som har 

inflytande över barns livsvillkor. Och de väcker opinion och påverkar beslutsfattare – 

från kommuner till FN – att förverkliga barns rättigheter. För att få varaktiga resultat 

arbetar Rädda barnen på flera olika plan och via olika kanaler för att berätta om hur 

de åstadkommer detta. 

Sociala medier är en kanal för Rädda Barnen att berätta om allt de åstadkom-

mer.  Det är en kanal där de når många, kan ge en snabb respons samt berätta om 

deras verksamhet på ett personligt sätt. Det ger dem möjlighet att skapa och föra en 

dialog via dessa kanaler. Förtroendet för Rädda Barnen är mycket starkt även om de 

alltid brottas med personer som inte alltid håller med dem i alla frågor eller uppskat-

tar deras arbete. 

För den kommunikation som hjärt- och lungfonden använder sig av i sociala medier 

är kortsiktiga strategier ett sätt för dem att följa konjunkturer. Med många omvärlds-

faktorer som påverkar hur människor ser på forskningen mot Hjärt- och lungsjukdo-

mar, anser Hjärt- och lungfonden att det är viktigt att kunna anpassa sig tidigt. Inom 

organisationen finns det uppdagade värdeord som inriktar sig till engagemang, 

nytänkande och kunskap (ENOK). Värdeorden ENOK följer hjärt- och lungfondens 

arbetssätt igenom hela kommunikationen. Då organisationen arbetar med kortsiktiga 

strategier för att enklare följa med i marknaden, finns alltid ENOK med i bakgrunden 

som ett sätt för beslutstagare att luta sig tillbaka mot ifall det uppstår en fråga eller ett 

problem som organisationen måste ta ställning till. 

Hjärt- och lungfonden har bestämt att 17 % av deras insamling endast får gå till de 

administrativa utgifterna. Den budget som organisationen sätter upp för marknadsfö-

ring i sociala medier bestäms utefter de mätningar och analyser som genomförs. Be-

roende på vad de mätningar och analyser visar så påverkas budgeten, målet för orga-
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nisationen är att försöka ha en så pass effektiv marknadsföring som möjligt och att 

det ger ett resultat. Vidare anser hjärt- och lungfonden att marknadsföring i sociala 

medier inte är någon kostnadsfri kanal då det i minsta fall krävs engagemang och tid 

av organisationen för att det skall fungera. Vid förfrågan om hur de ser på marknads-

föringskostnader i andra kanaler uppfattas kostnaderna vara högre vid exempelvis 

annonsering i dagstidningarna eller TV. Hjärt- och lungfonden anser d refter att ” i 

har inte den typen av budget så so iala medier passar oss bra”. 

4.2.3 Sociala mediers påverkan hos organisationens varumärke och image 

Hjärt- och lungfonden vill att deras marknadsföring skall ses som en annan ton 

 entemot andra v l örenhetsor anisationer. ”Tillsammans r ddar vi liv” o h ”till-

sammans kan vi  öra skillnad” är exempel på två olika budskap som organisationen 

vill förmedla till sina bidragsgivare. Andra välgörenhetsorganisationer använder sig 

av en mer aggressiv marknadsföring enligt Hjärt- och lungfonden. Där fokus exem-

pelvis kan vara att visa upp en läkare i en utsatt by som är i behov av hjälp och däref-

ter skapa sympati hos bidragsgivare. Hjärt- och lungfonden fokuserar mer på att 

framstå som en organisation som bidrar till forskning inom hjärt- och lungsjukdomar. 

De föredrar att visa upp de framsteg som insamlingen har bidragit till, nya uppfin-

ningar och hjälpmedel som gör att hjärt- och lungsjukdomar minskar.  

Rädda barnens närvaro i sociala medier ska bidra till ett ökat engagemang för barn-

rättsfrågor, stärka varumärket och etablera Rädda Barnen som en effektiv och trovär-

dig barnrättsorganisation. Det ska vidare bidra till deras verksamhetsmål – att för-

bättra situationen för utsatta barn. Rädda barnens Facebooksida bidrar till ökad kun-

skap om barns situation i världen och erbjuder möjligheter till engagemang från bi-

dragsgivare, antingen direkt via sociala medier eller via deras hemsida. 

Barncancerfonden kärnvärden hopp, mod och ansvar är något som genomsyrar allt 

de arbetar med och återspeglas också i deras kommunikation. De använder samma 

utgångspunkt även i sociala medier. Hjärt- och lungfonden arbetar också för att pre-

sentera sitt varumärke i sociala medier precis som i andra kanaler. Det är viktigt att 

bidragsgivare får samma bild av dem i sociala medier som de får via andra kanaler. 

Därefter så använder Hjärt- och lungfonden ofta samma filmer och kampanjer i soci-

ala medier för att få marknadsföringen så sammanhållen som möjligt. 

4.2.4 Möjligheter att skapa förtroende för bidragsgivare genom sociala medier 

Sociala medier är ett sätt för Rädda Barnen att på ett pedagogiskt sätt förmedla hur 

de använder bidragsgivarnas donationer. Det skapas genom att förklara vilka projekt 

pengarna går till och vilka konkreta resultat som uppnås för barn tack vare Rädda 

barnens insats. Barncancerfonden vill vara tydlig med att de finns till för barnen och 

att allt de gör är tack vare bidragsgivarnas stöd.  

Hjärt- och lungfonden består av en liten kommunikationsavdelning där de tillsam-

mans kommer fram till vilken ton som skall gå ut till bidragsgivare, därmed själva 

varumärkets plattform. Vidare har Hjärt- och lungfonden satt upp ett mål vilket inne-

bär att köpande av annonser inte får förekomma enbart i syfte att locka flera bidrags-

givare. Det är viktigt för organisationen att annonsering handlar mer om att hitta 

människor som är intresserade av att lyssna till vad Hjärt- och lungfonden har att 
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förmedla. De menar att människor som är intresserade av att lyssna skapar förtroende 

och det är dem som hjälper organisationen att uppnå verksamhetens mål. 

4.2.5 Möjligheterna att skapa en dialog med bidragsgivare och andra 
intressenter via sociala medier 

Tack vare sociala medier kan Rädda barnen ha en snabb, tydlig och informativ dialog 

med sina bidragsgivare. De olika kanalerna ger dem olika möjligheter och sätt att 

”prata med” sina bidragsgivare. Barncancerfondens syn på sociala medier är att de 

först och främst ses som kommunikationsplattformar, och inte en plats för att basu-

nera ut ett budskap. De är också ett utformade på det sättet att de bjuder in till kom-

munikation i form av kommentars- och delfunktioner. Hjärt- och lungfonden anser 

att en del av diskussionerna som uppstår i sociala nätverk är berörande människor 

som har drabbats av hjärt- eller lungsjukdomar. Hjärt och lungfonden upplever att 

människor oftast tar kontakt efter att man själv eller någon närstående har blivit utsatt 

för en sjukdom. När en medlem i familjen drabbas av en Hjärt- eller lungsjukdom så 

är det inte bara den drabbade som kontaktar organisationen, ofta engageras hela fa-

miljen vilket medför en möjlighet att få en djupare dialog med människor och få tan-

kar och idéer kring vad de upplever.  

Hjärt- och lungfonden genomför även mätningar för att se hur många som nämner 

eller diskuterar organisationen i sociala medier. Anledningen till att de genomför 

mätningar är för att underhålla de som är aktiva i sociala medier och tillförse dem 

med den information som de är ute efter. Vidare påpekar Hjärt- och lungfonden att 

sociala medier inte når ut till den största delen av bidragsgivare men det fungerar 

som ett bra komplement. Sociala nätverk som Facebook, Twitter och Youtube är ett 

sätt att ibland hitta nya bidragsgivare och vårda gamla kontakter.  

4.2.6 Sammanfattning  

Avsnitt 4.2 sammanfattas här i tabell 4.3 och går igenom varje diskussionsområde 

var och en för sig. Utefter de svar som respondenterna har gett vid intervjutillfället 

har de nyckelord och meningar som är centralt för den organisationen sammanställs 

en tabell. Till och börja med redogörs hur respondenterna ser på sin närvaro i sociala 

medier, därefter hur de skapar strategier som inger förtroende till sina bidragsgivare. 

Varumärke och image i sociala medier beskriver respondenternas sätt att arbeta med 

sitt varumärke och avslutningsvis nämns de möjligheter att skapa förtroende och dia-

loger i sociala medier. 
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Tabell 4.3 RB BCF HLF 

4.2.1 Organisat-

ionernas närvaro i 

sociala medier 

Funnits i SM sen 2009 

Syfte att öka Engagemang  

Lokalt och Globalt 

Stärka varumärket 

Bidra till verksamhetsmålet 

Kommunikation 

Relationsbyggande 

Diskussionsforum 

Stödjer övriga kanaler 

Viktigt att mäta resultatet 

Omvärldsbevakning  

Kommunikationskanal 

Skapa och underhålla Kampanjer 

Annonsering 

Uppmärksamma forskningsfram-

steg 

Mäter de resultat och planerar 

budget därefter. 

4.2.2 Strategier 

för att skapa för-

troende i sociala 

medier 

Ärlighet  

Föra en dialog  

Transparens 

Lyssnar på barnen och förmedla 

deras budskap 

Berättelser   

Förtjäna sitt förtroende 

Arbetar för 

Engagerade 

Hålla en dialog med via sociala 

medier 

Lära känna sin målgrupp 

Framhäva forskningens framgång 

Kortsiktiga strategier 

ENOK  

4.2.3 Varumärke 

och Image i soci-

ala medier 

Stärka varumärket genom att: 

Öka engagemanget  

Trovärdighet 

Effektiv organisation 

Öka Kunskap 

Hopp, mod och ansvar skall 

genomsyra organisationens 

kommunikation utåt. Även i 

sociala medier. 

Skapa en annan ton i sin kommu-

nikation 

Varumärket skall inge samma 

känsla som i övriga marknadsfö-

ringskanaler. 

Sammanhållen bild av organisat-

ionen 

4.2.4 Möjligheter 

att skapa förtro-

ende 

Sociala medier är ett sätt för 

Rädda barnen att pedagogiskt 

förmedla hur insamlingen an-

vänds. Där olika projekt de be-

drivet kan förklaras hur de går 

till.  

Barncancerfonden vill po-

ängtera i sociala medier att 

deras arbete mot barncancer 

har tack vare bidragsgivare 

givit resultat.  

Liten avdelning som tillsammans 

förmedlar den ton som skall gå ut 

till bidragsgivare. 

Inga annonser i syfte att endast 

rekrytera bidragsgivare, all kom-

munikation skall föras till de som 

är intresserade av organisationen. 

Att lyssna skapar förtroende. 

4.2.5 Möjligheter 

att skapa dialoger 

Snabb, tydlig och informativ 

dialog 

fler kanaler att "prata" med bi-

dragsgivare 

Kommunikationsplattformar, 

inga budskap skall basuneras 

ut. 

Bjuder in till kommunikation 

Dialoger till bidragsgivare som 

drabbats 

Djupare dialog med människor 

Sociala medier för att hitta nya 

bidragsgivare och vårda gamla 

kontakter. 

Tabell 4.3 Sammanställning av intervjuer 
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras den empiri som presenterades i kapitel 4. 

Kapitlet är strukturerat på ett liknande sätt som kapitel 4, vilket innebär att i första 

delen, 5.1 kampanjstrategier, analyseras resultaten av dokumentstudien. Därefter 

analyseras intervjuerna i 5.2. I båda avsnitten tillämpas den analysmodell som pre-

senterades i 3.6, vilken inkluderar konkurrenskraftiga strategier, marknadsföring i 

sociala medier, varumärke och förtroende. Dessa olika delar analyseras utifrån upp-

satsens övergripande problemformulering: Hur kan välgörenhetsorganisationer an-

vända sociala medier för att stärka sitt varumärke och öka förtroendet hos bidragsgi-

vare? Även tidigare forskning (se kapitel 3) inkluderas i diskussionen. De slutsatser 

som de olika avsnitten kommer fram till kommer att sammanfattas i följande kapitel 

6 Slutsatser. 

5.1 Kampanjstrategier i sociala medier för att öka 
konkurrenskraften 

Det framgår av våra respondenter att sociala medier har en stor betydelse i hur deras 

kampanjarbete utförs. Samarbeten som sluts med andra organisationer är något som 

samtliga respondenter använder sig av. Oavsett om det handlar om Barncancerfon-

dens samarbete med Give Hope eller Hjärt- och lungfondens sammarbete med Post-

kodslotteriet, så är målet att öka insamlingen till verksamheten och sprida organisat-

ionens budskap. 

Enligt Pope et al. (2009) ökar konkurrensen mellan välgörenhetsorganisationer i takt 

med att antalet välgörenhetsorganisationer ökat de senaste 30 åren. Det i sin tur har 

bidragit till att välgörenhetsorganisationer idag är i behov av att utveckla sin mark-

nadsföring och lägga fram nya strategier för att nå ut till fler bidragsgivare. Utefter 

de observationer som genomförts i denna uppsats kan vi se att det finns en vilja hos 

våra respondenter att nå ut till fler bidragsgivare och sprida sitt budskap. Där sociala 

medier har i många av fallen använts som en marknadsföringskanal för att åstad-

komma detta. Enligt Porter (1996) bör marknadsförare använda sig av konkurrens-

kraftiga strategier och få organisationen att framstå som unik. Den här uppsatsen 

berör tre respondenter som arbetar med välgörenhet på olika sätt. Hjärt- och lungfon-

den stödjer den forskning som finns för att förhindra hjärt- och lungsjukdomar, barn-

cancerfonden stöder också forskningen men de riktar sig till att hjälpa barn med can-

cer. Rädda barnen arbetar för att förhindra våld och exploatering av barn runt om i 

världen. Med de utgångspunkterna så arbetar alla tre organisationer för olika ända-

mål, vilket gör dem unika i förhållande till varandra.  Oavsett om de samlar bidrag 

för att donera pengar till svältande barn eller forskning mot hjärt- och lungsjukdo-

mar, så är välgörenhetsorganisationerna i behov av att nå ut till bidragsgivare och få 

dem att engagera sig i deras organisation.  

5.1.1 Konkurrens mellan välgörenhetsorganisationer 

Porters (2008) femkraftsmodell finns till för strateger inom organisationer och är ett 

verktyg som används för att analysera en organisations position i den marknad den 

befinner sig i. Eftersom Pope et al. (2009) samt Fennemore och Quintons (2013) 
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framhäver att välgörenhetsorganisationer är i behov av att marknadsföra sig mer ef-

fektivt, kan en konkurrensanalys vara nyttig för välgörenhetsorganisationer att an-

vända sig av. 

Porters (2008) femkraftsmodell visar hur en organisation påverkas av yttre faktorer, 

oavsett om det rör sig om konkurrens från befintliga aktörer inom marknaden eller 

substitut till produkten/tjänsten som organisationen säljer. För att applicera Porters 

femkraftsmodell i välgörenhetsorganisationer, är det nödvändigt att identifiera exem-

pel på de olika perspektiven. De perspektiv som Porter beskriver är: kunders och 

leverantörers förhandlingsförmåga, hot från substitut, hot från nya och befintliga 

aktörer. Det blir därefter svårt att applicera femkraftsmodellen på välgörenhetsorga-

nisationer utan att ändra tolkandet av de olika perspektiven. För organisationens 

kunder och leverantörer blir det för välgörenhetsorganisationer i princip detsamma. 

Till skillnad från de kunder som vinstdrivande företag riktar sig mot, är det bidrags-

givare som välgörenhetsorganisationer riktar sig till. Pope et al. (2009) uppmanar 

dock att kunder i en välgörenhetsorganisation inte är detsamma som kunder i ett 

vinstdrivande företag. Förutom själva bidragsgivarna så finns det volontärarbete och 

klienter som ofta har en påverkan för en organisation. Barncancerfonden, Hjärt- 

lungfonden och Rädda barnen har alla tre dessutom använt sig av en tredje part, då 

deras kampanjarbete för att samla in mer bidrag, i vissa fall involverat ett samarbete 

med en annan organisation för att försöka uppnå synergieffekter för båda organisat-

ionerna.  

Det svåra med femkraftsmodellen är att applicera hot från substitut, nya och befint-

liga aktörer. Eftersom varje organisation har en egen inriktning, skiljer de sig från 

varandra och deras marknad. Barncancerfonden riktar sig endast till att hjälpa barn 

som råkat ut för cancer, Hjärt- och lungfonden bidrar till forskningen mot hjärt- och 

lungsjukdomar och Rädda barnen arbetar för barnens rättigheter runt om i världen.  

Eftersom alla tre är aktiva inom välgörenhet och bedriver en insamling för sina än-

damål, är de i behov av bidragsgivare. För att nå nya bidragsgivare är alla organisat-

ioner i behov av att marknadsföra sig och argumentera för sin verksamhet och sitt 

ändamål. Med detta som utgångspunkt kan konkurrens uppstå mellan välgörenhets-

organisationer då de söker efter bidragsgivare. Därmed hamnar de olika välgören-

hetsorganisationerna inom Porters (2008) femkraftsmodell, konkurrens mellan be-

fintliga aktörer/substitut.  

5.1.2 Varumärke och WOM-effekt i sociala medier 

Nalen (2007) ser ett varumärke som något en organisation bygger upp likt ett pussel 

för att i slutändan resultera i en helhetsbild. Även Erkollar och Oberer (2013) redo-

gör för att ett varumärke bör byggas upp med helheten i åtanke, detta genom att sätta 

upp strategier för hela organisationen som arbetar för samma mål. När Rädda barnen 

lägger fram en strategi som skall gälla från 2010 och fram till 2015, gäller den för 

hela organisationen. Den strategin medförde att Rädda barnen i Sverige tillsammans 

med Rädda barnen världen över arbetar mer effektivt för barns rättigheter och möj-

ligheten att nå ut till fler utsatta barn.  

Sweeny (2007) betonar att varumärket bör stå för någonting mer än bara en logotyp 

eller ett igenkännande. Det bör inge en känsla av trovärdighet hos konsumenten, vil-
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ket i det här fallet är bidragsgivaren. Vidare påpekar Nalen (2007) att förtroende för 

ett varumärke kan uppnås genom att låta bidragsgivare lära känna organisationen. Att 

genomföra aktiviteter, skapa dialoger och annat engagemang bidrar till att en bi-

dragsgivare får mer tid att skapa sig en egen uppfattning om organisationen och det i 

sin tur skapar en relation. Barncancerfonden har skapat flera olika aktiviteter som 

bland annat uppmärksammats på sociala medier. Med lanseringen av en egen blogg 

har de kunnat nå ut till bidragsgivare på ett mer personlig sätt. Även Hjärt- och lung-

fonden arbetar för att ta fram flera aktiviteter. En ny kampanj varje månad finns till 

för att öka insamlingen men även att informera om organisationens budskap.  

Rädda barnens har också ett flertal aktiviteter för att uppmärksamma verksamhetens 

mål och öka insamlingen, Tänd ett ljus-kampanjen är bara en av många aktiviteter 

som bidragit till en ökad kunskap om barns situation i världen. Tänd ett ljus-

kampanjen är även ett bra exempel på den WOM-effekt som sociala medier kan bi-

dra med. Då kampanjen gav möjligheten för bidragsgivare att dela med sig av sin 

gåva till rädda barnen till andra människor i sociala medier. Att använda sig av kam-

panjer som uppmuntrar bidragsgivare att skicka vidare meddelande till andra perso-

ner via sociala medier är ett verktyg som Miller (2009) anser att välgörenhetsorgani-

sationer kan ha nytta av.    

Samtliga respondenter använder sig av kampanjer för att nå ut till bidragsgivare. 

Glynn Mangold och Faulds (2009) ser sociala medier som ett sätt att sprida vidare 

åsikter, både för enskilda individer och organisationer. Hjärt- och lungfondens nya 

kampanjer för varje månad, barncancerfondens Give hope-kampanj och Rädda bar-

nens tänd en stjärna-kampanj är alla exempel på aktiviteter som resulterat i att bi-

dragsgivare engagerat sig i organisationen. Det skapar enligt Fennemore och Quinton 

(2013) en WOM-effekt från kampanjarbetet som i sin tur bidrar till att kampanjerna 

når ut till fler människor. Evans (2008)påpekar att i sociala medier har en konsument 

möjligheten att nå ut till flera tusen andra konsumenter till skillnad från en mer trad-

itionell marknadsföring. Budskap som sprids via WOM-effekten kan vara både nega-

tivt och positivt. Det medför därefter att en organisation som marknadsför sig via 

sociala medier bör tänka på hur de framstår i sina bidragsgivares ögon. Detta ef-

tersom Kazim Kirtis och Karahan (2011) framhäver att konsumenter idag ofta söker 

råd hos andra konsumenter när det vill veta mer om en organisation. Om en välgö-

renhetsorganisation därefter har ett gott rykte kan det resultera i att fler bidragsgivare 

väljer att engagera sig i den organisationen. 

5.2 Strategi och förtroende i sociala medier 

I de intervjuer som genomförts i den här uppsatsen framgår det att samtliga respon-

denter anser att sociala medier är ett sätt att skapa kommunikation med bidragsgi-

vare. Vidare framgår även att samtliga organisationer har en egen avdelning som 

aktivt arbetar med kommunikation i sociala medier. Med de utgångspunkterna kan 

strategisk marknadsföring i sociala medier vara något som välgörenhetsorganisation-

er inte distanserar sig ifrån utan istället ser som en användbar kommunikationskanal.    

5.2.1 Konkurrenskraftiga strategier för att skapa förtroende 

Samtliga respondenter uppgav att de är verksamma i flera olika sociala nätverk som 

Twitter, Facebook och Youtube och egna blogghemsidor. Facebook som innehar en 
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population på ca 835 miljoner till 1,4 miljarder människor mellan 2012 och 2014, 

skapar enligt Evans (2008) en stor möjlighet för organisationer att nå ut till potenti-

ella konsumenter. Förutom att engagera sig i sociala medier så arbetar Barncancer-

fonden, Hjärt- och lungfonden ständigt med att ta reda på hur deras målgrupp beter 

sig. Detta med hjälp av mätningar, exempelvis gilla-markeringar, kommentarer och 

hänvisningar till deras egen hemsida. Det i sin tur ger organisationerna en inblick i 

hur konsumenter/bidragsgivare beter sig i sociala medier. Med hjälp av den informat-

ionen kan en organisation sätta upp en budget och en strategi som riktar sig till att 

uppnå sitt verksamhetens mål. Chaffey (2009) håller med tillvägagångssättet och 

menar att e-marknadsföring behöver en e-marknadsföringsplan där mål, strategi, ge-

nomförande och tillbakablick bör finnas med. Anledningen till en e-

marknadsföringsplan är för att bemöta en den eventuella konkurrensen som finns 

inom en marknad. Fennemore och Quinton (2013) tillsammans med Kazim Kirtis 

och Karahan (2011) påpekar att sociala medier kan skapa marknadsföringsmässiga 

fördelar för en organisation. För att hitta de fördelar som finns i sociala medier och 

kunna utnyttja dem behöver en organisation analysera sin närvaro i sociala medier 

för att effektivisera marknadsföringen så mycket som möjligt.  

5.2.2 Markandsföring i sociala medier 

Fennemore och Quinton (2013) ser sociala mediers framväxt som ett resultat av att 

efterfrågan hos konsumenter har flyttats till internet. På samma sätt som konsumenter 

har flyttats till internet och till sociala medier har även välgörenhetsorganisationer 

följt med den trenden. Samtliga respondenter anser att medverkan i sociala medier är 

ett måste och utövas som ett komplement till övrig marknadsföring. Barncancerfon-

den ser sociala medier som relationsbyggande där syftet främst är att möta männi-

skor, men även att kommunicera sitt budskap. Hjärt- och lungfonden anser också att 

sociala medier är till för att dela tillsammans med sina följare. Det skapar en relation 

till konsumenten vilket Lush och Vargo (2006) anser skapar gynnande fördelar för 

alla inblandade, så länge det finns ett engagemang och förtroende mellan de olika 

parterna.   

Förutom att skapa relationer vill även Barncancerfonden och stödja övriga kommu-

nikationsinsatser. På samma sätt befinner sig Rädda barnen i sociala medier för att, 

tillsammans med annan kommunikation, bidra till deras verksamhetsmål. Ett tillvä-

gagångssätt som även Evans (2008) har uppmärksammat, då marknadsföring i soci-

ala medier bör finnas till som ett komplement till annan kommunikation som en or-

ganisation använder sig av.  

Rädda barnen vill att hela deras organisation skall vara så transparant som möjligt 

och att sociala medier är ett bra sätt att visa detta på. Att vara transparent är enligt 

Rädda barnen ett sätt att ingiva förtroende till människor. Något som även Barncan-

cerfonden håller med om och menar att förtroende är något man förtjänar vilket 

stämmer överens med hur Luhmann (2000) beskriver förtroende. Där förtroende är 

utvecklat av människan för att enklare kunna ta beslut då det råder stor osäkerhet. 

När en bidragsgivare har förtroende för en organisation kan hen enklare ta beslutet 

att engagera sig i den organisationen och bidra till insamlingen. Vidare vill Rädda 

barnen att de människor som de möter i sociala medier även ska ta sig till deras egen 

hemsida för att få en mer fördjupad kunskap om organisationen och vad de arbetar 
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för.  På så sätt hänger sociala medier ihop med organisationen i övrigt och det kan i 

sin tur tolkas efter Porters (1996) princip om att framstå som en helhet. Principen om 

att marknadsföra sig som en helhet innefattar att varumärket skall genomsyras av 

hela organisationen och inte bara i sociala medier. Nalen (2007) påpekar även att ett 

varumärke bör vara förenligt i alla lägen, där Rädda barnens varumärke bör inge 

samma känsla hos bidragsgivare i sociala medier som vid deras egen hemsida. 

Hjärt- och lungfonden använder sig av kortsiktiga strategier för att tidigt kunna följa 

de förändringar som sker i konjunkturer. Det framgår även i deras arbete om att ha en 

ny kampanj för varje månad. Organisationen grundar sig på nyckelorden ENOK, som 

står för engagemang, nytänkande och kunskap. ENOK är ett sätt för organisationen 

att behålla samma tankesätt ifall det skulle uppstå någon fråga eller problem som inte 

följer de kortsiktiga strategier som sats upp. Då Hjärt- och lungfonden arbetar utefter 

kortsiktiga strategier, kan ENOK tolkas som ett sätt för organisationen att hålla ett 

gemensamt förhållningssätt.  

5.2.3 Varumärke och förtroende i sociala medier 

Vid förfrågan om hur Hjärt- och lungfonden ser på sitt varumärke och hur det inger 

förtroende, framgår det att organisationen vill förmedla en annorlunda ton ut till sina 

bidragsgivare. Ett tillvägagångssätt som syftar till att inte framstå lika aggressivt vid 

sin marknadsföring som andra välgörenhetsorganisationer kan framstå. Med aggres-

siv marknadsföring menar Hjärt- och lungfonden exempelvis kampanjer som har till 

uppgift att skapa kraftiga sympatikänslor hos bidragsgivare. Vilket kan leda till att 

fler bidragsgivare väljer att donerar till organisationens insamling. Hjärt- och lung-

fonden vill att deras kommunikation skall vara annorlunda i jämförelse och istället 

framgå med en mildare ton. De vill att fokus skall läggas på att visa upp vad organi-

sationen har åstadkommit för forskningen mot hjärt- och lungsjukdomar. Något som 

Erkollar och Oberer (2013) samt Porter (1996) anser kan vara fördelsfullt för varu-

märket. Då uppbyggandet av ett varumärke bör försöka att differentiera sig gentemot 

andra varumärken för att skapa konkurrenskraft. Även Porters (1996) princip om att 

uppoffringar i sitt sätt att kommunicera kan appliceras här, då Hjärt- och lungfonden 

aktivt valt att inte marknadsföra sig som andra organisationer och väljer att rikta sig 

till en annan målgrupp.    

Sweeny (2007) påpekar att ett varumärke är något som ständigt är under uppbygg-

nad. Ett varumärke kan stå för olika innebörder vilket kan vara en logotyp, igenkän-

nande eller trovärdighet. Sweeny anser att ett varumärke bör inge trovärdighet hos en 

bidragsgivare. Det medför även att förtroendet för en organisation växer. Rädda bar-

nen anser att närvaro i sociala medier skall bidra till ett ökat engagemang hos bi-

dragsgivare och att det i sin tur ska leda till ett starkare varumärke. Det är viktigt för 

Rädda barnen att etablera organisationen som en trovärdig barnrättsorganisation, där 

sociala medier används för att informera sina bidragsgivare om barns situation runt 

om i världen.  Att bidra med kunskap är därefter ett sätt för Rädda barnen att stärka 

sitt varumärke. Barncancerfonden arbetar utefter kärnvärden som hopp, mod och 

ansvar. De kärnvärden skall även återspeglas i barncancerfondens kommunikation 

utåt. Då Barncancerfonden gärna vill vara tydliga med att de finns till för barnen, 

strävar de efter att vara så trovärdiga som möjligt i deras kommunikation. Vilket 
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Sweeny(2007) också påpekar är en viktig egenskap att ha i åtanke vid uppbyggnaden 

av ett varumärke. 

5.2.4 Dialoger med avsikt att skapa relationer 

Hjärt och lungfonden har satt upp ett aktivt mål där kommunikation i sociala medier 

ska ske med bidragsgivare som är villiga att föra en dialog och lyssna på vad organi-

sationen har att säga. Att köpa annonser i sociala medier med enbart syftet att locka 

till sig fler bidragsgivare är inte vad organisationen är ute efter. På samma sätt vill 

Barncancerfonden att sin kommunikation skall fungera i sociala medier. Deras bud-

skap till bidragsgivare skall inte basuneras ut i sociala medier i syfte att enbart synas. 

Sociala medier skall främst fungera som en sätt att kommunicera på. Att skapa en 

dialog mellan organisation och konsument är något som Varey(2002) anser skapar ett 

värde. Varey menar att dialoger som uppstår mellan två parter som båda är villiga att 

resonera med varandra gör det möjligt att komma överens och hitta ett gemensamt 

mål. Rädda barnen anser att sociala medier är ett sätt att snabbt, tydligt och informa-

tivt föra en dialog med sina bidragsgivare. Med flera olika sociala nätverk som orga-

nisationen är verksamma inom,  er det dem ett s tt att ”prata” med sina bidra s i-

vare i flera olika medier.  

Vidare anser Lush och Vargo (2006) att dialoger är något som bör användas mer 

inom marknadsföring. Att föra dialoger med konsumenter skapa relationer och bidrar 

till att båda parterna känner sig inkluderade och engagerade i varandra. En bidragsgi-

vare som därmed engagerar sig i sociala medier och en organisation är något som 

samtliga respondenter eftersträvar.  

5.2.5 Sammanfattning 

Uppbyggnaden av ett varumärke är som ett pussel, beskriver Nalen (2007). Alla de-

lar i ett varumärke skall bidra till en helhet. En strategi som är framtagen med hela 

organisationen i åtanke bidrar till konkurrenskraft. När ett varumärke byggs upp bör 

den känslan som varumärket inger också gå att hitta i resten av organisationen. Med 

helhet kommer trovärdighet och därmed förtroendet för en organisation. Att skapa 

förtroende grundas även i hur en organisation arbetar och bemöter konsumenter. Ett 

sätt att inge förtroende för en organisation är att skapa relationer. Relationer kan 

skapas när en konsument får möjligheten att interagera med en organisation. Det kan 

vara kampanjer, aktiviterer eller dialoger som bidrar till att en relation uppstår där en 

konsument får lära känna ett varumärke. När en konsument får en positiv relation 

med en organisation kan det resultera i att denna sprider sin upplevelse vidare till 

andra konsumenter och på så vis kan ett varumärke växa. 
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6 Slutsatser 

6.1 Ett ökat behov för välgörenhetsorganisationer 

Det framgår i vår studie att sociala medier har fått en ökad betydelse för välgören-

hetsorganisationer idag. I takt med att konkurrensen ökar mellan välgörenhetsorgani-

sationer har även ett ökat behov av kommunikation vuxit fram. Även behovet att se 

över sina konkurrenter och planera en konkurrenskraftig strategi är något som hunnit 

ikapp välgörenhetsorganisationer. Oavsett vilken inriktning en välgörenhetsorgani-

sation har så är de i behov av att hitta bidragsgivare. Och i den aspekten skapas kon-

kurrens om de bidragsgivare som välgörenhetsorganisationer riktar sig till. Därefter 

finns behovet för en organisation att framföra en konkurrenskraftig strategi som dif-

ferentierar sig ifrån andra organisationer. I denna uppsats har varumärke och förtro-

ende i sociala medier uppmärksammats när det gäller konkurrenskraftig marknadsfö-

ringsstrategi. 

Det är utefter ett pussel som Nalen (2007) beskriver uppbyggnaden av ett varumärke, 

där alla bitar skall passa in för att skapa en helhet. Med det menas att ett varumärke 

bör ses, upplevas och ha samma känsla vid varje del i en organisation. Oavsett om 

det handlar om sociala medier eller annonsering i tidningar så ska varumärket vara 

detsamma. På denna punkt har vi sett att organisationer arbetar för att upprätthålla 

sitt varumärke som en helhet.  

6.2 Närvaro i Sociala medier för att stärka varumärket 

  Hur kan välgörenhetsorganisationer använda sociala medier för att stärka sitt 

varumärke och öka förtroendet hos bidragsgivare? 

 Under de senaste åren har sociala medier lyfts fram och blivit mer accepterat av väl-

görenhetsorganisationers och fyller en funktion i deras kommunikation. Via sociala 

medier går det att skapa aktiviteter och engagemang som bidragsgivare kan ta del av. 

Det uppmärksammas i organisationernas årsredovisningar och det tillsätts även per-

sonal vars uppgift är att underhålla kommunikationen via olika sociala nätverk. Vi-

dare anses marknadsföring i sociala medier vara ett komplement till övrig marknads-

föring, där närvaron i sociala medier skall bidra till organisationernas verksamhets-

mål och stärka varumärket. Detta uppnås genom att skapa engagemang hos sina bi-

dragsgivare.  

Flera kampanjer pågår för varje organisation vilket kan bidra till ett ökat förtroende. 

Utefter vad Nalen (2007) påpekar, så skapas förtroende då en konsument kan skapa 

en relation till ett varumärke genom aktiviteter och engagemang. Samtliga respon-

denter anser även att trovärdighet är något som måste framgå i deras kommunikation. 

Att visa transparens är ett sätt för organisationerna att skapa trovärdighet för sin or-

ganisation, där syftet är att informera bidragsgivare om deras arbete och att in-

samlingen går dit den ska gå. Det är därmed viktigt för en välgörenhetsorganisation 

att vara så ärlig som möjligt vid deras närvaro i sociala medier. 
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Vidare ser vi att välgörenhetsorganisationer använder sig av en Word of mouth-

effekt som uppstår vid marknadsföring i sociala medier. En Word of mouth-effekt 

uppstår då en bidragsgivare diskuterar och sprider vidare en organisations budskap 

till en annan konsument. Det finns organisationer som använder kampanjer och akti-

viteter som uppmanar bidragsgivare att sprida vidare en organisations budskap till 

andra potentiella bidragsgivare. Enligt respondenterna ser vi att konsumenter idag 

sprider vidare information till andra konsumenter och anledningen till detta kan bero 

på att konsumenter idag ofta söker efter råd av varandra. I takt med att sociala medier 

har vuxit fram, har även WOM-effekten ökat.  

Aktiviteter och kampanjer i sociala medier kan även bidra till att det uppstår diskuss-

ioner. Något som samtliga organisationer i undersökningen anser är viktigt i deras 

närvaro i sociala medier. För de respondenter som är aktiva inom forskning mot 

sjukdomar framgår att dialoger ofta uppstår efter att en person eller närstående blivit 

drabbad av en sjukdom. Diskussioner och dialoger riktade till en välgörenhetsorgani-

sation kan även bidra till att en konsument skapar en relation till organisationen. När 

relationer bildas skapar det ett värde för både välgörenhetsorganisationen och bi-

dragsgivaren. Det medför därefter att förtroendet för en organisation ökar. För att 

föra dialoger med bidragsgivare är det viktigt att båda parterna visar upp ett engage-

mang och förtroende för varandra.  

6.3 Övrigt: Förslag på Framtida forskning 

I denna uppsats undersöktes hur välgörenhetsorganisationer använder sig av sociala 

medier för att hos befintliga och potentiella bidragsgivare, stärka sitt varumärke och 

öka förtroendet. Vid undersökningen så vände vi oss direkt till välgörenhetsorgani-

sationerna för att se hur deras arbete ser ut. En  intressant fortsättning inom samma 

ämne hade varit att undersöka hur bidragsgivare upplever välgörenhet och hur deras 

syn på förtroende ser ut. En annan interssant väg att gå är att se på hur välgörenhets-

organisationer påverkas av deras sammarbetspartners om deras förtroende fördärvas. 

Exempelvis hade det varit intressant och se hur negativa pressmedelanden för Post-

kodslotteriet påverkar förtroendet för Barncancerfonden. 
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Bilaga A: Intervjuguide 

 

 

Intervjuguide 

Vi skriver en kandidatuppsats om ideala organisationer och hur de kan stärka sitt 

varumärke genom att använda sociala medier. Vi vill även undersöka hur företagen 

kan öka förtroendet för sina bidragsgivare. Fokus ligger på hur organisationerna 

marknadsför sig på sociala medier. Vi kommer även intervjua två andra respondenter 

för att undersöka hur deras arbete ser ut när det gäller marknadsföring ute i sociala 

medier.  

 

Anledningen till att vi har valt detta ämne är för att välgörenhets organisationer har 

ökat på senaste åren. I takt med att organisationer har ökat så har även konkurrensen 

ökat, det i sin tur leder till att marknadsföring för välgörenhets organisationer är i 

behov av att utvecklas samt att skapa mer strategiska marknadsförings planer. Strate-

gisk marknadsföring har oftast en koppling till en vinst drivande verksamhet vilket 

inte alla gånger passar in på en välgörenhets organisation där vinsten inte går till 

ägarna utan till verksamhetens ända mål att hjälpa de behövande.  

Vi har därefter tagit fram dem här diskussions gällande Marknadsföringsstrategier 

och förtroende i sociala medier.  

Hur ser användandet av sociala medier ut och vilken funktion har de? 

 

Vilka strategier används för att skapa förtroende? Hur ser förtroendet ut? 

 

Möjligheter att skapa förtroende för bidragsgivare genom sociala medier. 

 

Möjligheterna att skapa en dialog med bidragsgivare och andra intressenter via soci-

ala medier. 

 

Sociala medier påverkan hos er organisations varumärke och image. 
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Bilaga B: Största organisationerna 2012 

De största organisationerna 2012 (Plats 1-20) Insamlat från allmänheten (Mkr) 

(2012) (+/- %) (2011) 

•Can erfonden  391 3% 379 

•UNICEF   280 -6% 299 

•L kare Utan Gr nser  273 -8% 298 

•R dda Barnen  269 -12% 306 

•Röda Korset  209 -7% 224 

•Hj rt o h Lun fonden  196 18% 166 

•SOS Barnbyar  187 4% 180 

•Fr lsnin sarmén  185 -23% 241 

•Svenska Kyrkan  181 -9% 200 

•Plan Sveri e  156 -5% 165 

Barncancerfonden  156 46% 107 

•Greenpea e   132 7% 123 

•  rldsnaturfonden WWF 130 9% 119 

•Radiohj lpen  123 1% 122 

•L karmissionen  112 -4% 117 

•Sthlms Stadsmission  101 7% 94 

•Barnfonden   87 16% 75 

•Sjör ddnin ss llskapet  82 -15% 97 

•Amnesty   81 -1% 82 

•Naturskyddsförenin en  75 7% 70 

 

 


