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ABSTRACT 

Previous research on Twitter use among nonprofit organizations has been centered on the US, this 

essay Nonprofits on Twitter: a content analysis of Swedish nonprofits working for gender equality 

seeks to expand that research to include nonprofit organizations operating in Sweden. By studying ten 

Swedish nonprofits all working to achieve gender equality this study can begin filling a gap in the 

existing research. Focusing on both what kind of messages the organizations publish, and what kind of 

messages engage the organizations’ followers. This is achieved by quantitative content analysis: 

categorizing messages into the categories Information, Community and Action, and measuring which 

of these categories got the most shares, comments and likes. Individual followers seem to prefer 

messages that fall under the categories Information and Action, although some of the Action messages 

are more popular than others.  
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1. Inledning 

The ALS Association (ALSA), ett förbund som finansierar forskning kring Amyotrofisk 

lateral skleros, samlade mellan 29 juli och 16 augusti in 11,4 miljoner dollar, jämfört med 1,7 

miljoner dollar samma period året innan. Ökningen på drygt 71 miljoner svenska kronor kom 

tack vare ”ALS Ice Bucket Challange” som gick ut på att i samband med en donation till 

ALSA hälla isvatten över huvudet, filma detta, sedan dela det på sociala medier och utmana 

vänner och följare att göra detsamma. Den 31 oktober 2014 kunde ALSA meddela att de nu 

kunde satsa tre gånger så mycket pengar på forskning som året innan, allt tack vare den 

enorma spridning utmaningen fick, som ledde till att vanligt folk började prata med varandra 

om sjukdomen (ALS Association 2014).   

Sociala medier skapar således ett sätt för ideella organisationer att nå ut till sina intressenter 

till en låg kostnad, för att uppmärksamma frågor som kanske annars inte skulle funnits på 

dagordningen i traditionella medier. Kanter (2010) beskriver hur sociala medier ger kraft åt 

sociala nätverk att skapa social förändring.  

” One constant in life is that human beings need to connect with each other in meaningful 

ways. These connections are made through social networks that are the conduits for the 

conversations that power social change. The job of nonprofits is to catalyze and manage 

those conversations. […] Conversations are the lifeblood of social change efforts. Without 

them, people would not donate, protest, change their minds, or pass new laws.”  

(Kanter, 2010: 9-10) 

För att skapa social förändring måste ideella organisationer engagera sig i att skapa samtal, 

om det inte diskuteras, hur ska då samhället kunna förändras? Här kan de sociala nätverken 

fungera som en kanal för organisationer att skapa sådana samtal bland sina intressenter, 

genom att enkelt och till låg kostnad föra diskussionen på ett forum där en stor del av deras 

målgrupper finns, nämligen i sociala medier.1  

Sociala medier skapar möjlighet för svenska organisationer att nå ut till nya målgrupper, att 

skapa engagemang hos grupper som tidigare inte intresserat sig för organisationernas arbete, 

eller kanske inte ens visste om att organisationerna finns. Genom att fokusera på tio svenska 

organisationer som sysslar med jämställdhet undersöks hur stort engagemang enskilda inlägg 

skapar för organisationerna.  

                                                 
1 Om inget annat anges är det genom hela uppsatsen ideella organisationer som refereras.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsen undersöker hur det sociala mediet Twitter2 används av ideella 

organisationer, med utgångspunkt i Lovejoy och Saxton (2012) och Saxton och Waters 

(2014). Litteraturen som finns på ämnet sociala medier och ideella organisationer är dels 

begränsad när det kommer till allmänhetens bemötande av inläggen organisationerna 

publicerar, dels när det kommer till ideella organisationer utanför USA. Den här 

undersökningen kommer fylla delar av dessa luckor med hjälp av följande frågeställningar:  

� Vilken typ av innehåll får störst genomslag och medhåll bland 

organisationens följare?  

� Vilken typ av innehåll är följarna mest benägna att sprida och dela med 

sig av?  

� Vilken typ av innehåll är det mest troligt att organisationens följare 

svarar på?  

Genom att fokusera på det innehåll organisationerna publicerar kan vi dels svara på hur 

organisationerna använder sig av sociala medier i kommunikativt syfte, snarare än om de 

använder sig av särskilda funktioner, vilket varit fokus för tidigare forskning.   

                                                 
2 I Bilaga 1: Twitterordlista finns en förklaring till den Twitterterminologi som används i uppsatsen.  
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2. Teori och tidigare forskning 

Det här avsnittet går igenom de teorier och begrepp som är centrala för uppsatsen och 

beskriver den tidigare forskning som bedrivits inom ämnet.  

2.1 Teori och begrepp 

Till att börja med beskriver det här avsnittet det sociala medium som den här uppsatsen berör, 

nämligen Twitter. Efter det följer en beskrivning av Lovejoy och Saxtons (2012) 

kommunikationsfunktioner, som kommer att användas för att analysera materialet.  

2.1.1 Sociala medier: Twitter  

Det sociala nätverket Twitter lanserades 2006 och är en mikrobloggtjänst, som tillåter sina 

användare världen över att lägga upp inlägg på 140 bokstäver eller mindre som antingen är 

allmänna eller riktar sig till andra Twitteranvändare. Som med andra sociala medier ligger 

fokus inte bara på att själv närvara på sajten, utan även på att skapa relationer med andra 

användare.  

Möjligheten att kommunicera korta meddelanden i realtid har gjort tjänsten attraktiv både för 

privatpersoner och organisationer. De kortare meddelandena är mer konversationslika än de 

längre meddelanden som kan skrivas på till exempel Facebook. Twitter har blivit en populär 

kanal för reklam- och pr-kampanjer av olika slag, eftersom tjänsten ökar hastigheten med 

vilken informationsutbytet sker genom att begränsa meddelandelängden till mindre bitar 

information. Dessa är lättare att ta till sig än de längre texter som rör sig i andra sociala 

medier. Var femte svensk beräknas använda sig utav Twitter, större mängden av dem i 

åldrarna 16-25. Totalt uppger 6 % att de besöker Twitter dagligen, 19 % någon gång ibland. I 

åldersgruppen 16-25 är det 18 % som använder tjänsten dagligen, och 40 % som använder den 

någon gång ibland. Twitter har i Sverige således en ung demografi (Svenskarna och internet, 

2014).  

2.1.2 Lovejoy och Saxtons kommunikationsfunktioner 

Lovejoy och Saxton (2012) diskuterar hur det genom sociala medier, blivit lättare för 

organisationer att närvara på internet. Detta har i sin tur har skapat möjligheter för 

organisationerna att kommunicera med kunder, volontärer, media och allmänheten. Genom att 

använda sig av strategiskt utformat innehåll kan organisationerna mobilisera intressenter, 

bygga relationer med sin publik, och i slutändan vinna allmänhetens förtroende. När Lovejoy 

och Saxton (2012) utförde studien hade tidigare forskning på ämnet har fokuserat på två 

saker, information och dialog som utbytts mellan organisationen och individer. Detta liknar 
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den forskning som gjorts om kommunikation på organisationers hemsidor, vars konstruktion 

är annorlunda än sociala mediers - Lovejoy och Saxton (2012) lägger därför vikt vid att 

undersöka hur organisationerna använder sig av sociala medier på organisationsnivå istället 

för individnivå (2012: 338).  

På det stora hela, menar Lovejoy och Saxton (2012), har sociala medier skapat möjligheter för 

interpersonellt engagemang, interaktivitet och dialog som ter sig annorlunda än den som äger 

rum på traditionella hemsidor. Det är rimligt att anta att sociala medier, precis som 

hemsidorna gjorde när de kom, erbjuder en unik form av kommunikation. Lovejoy och Saxton 

(2012) tar också upp problemet att mer forskning har gjorts på om organisationer använder sig 

av sociala medier snarare än hur de gör det. Vidare menar de att även om syftet med 

organisationens verksamhet skulle vara att sprida information och skapa dialog är det få som 

faktiskt undersökt hur detta ser ut i praktiken (2012: 338-339). Det är denna funktion Lovejoy 

och Saxton (2012) undersökt, med fokus på just Twitter, och det är deras resultat den här 

undersökningen kommer att baseras på.  

Lovejoy och Saxton (2012) kategoriserade inläggen som publicerades av ideella 

organisationer och fann att de kunde delas in i tre övergripande kategorier:  

Informationsfunktionen är den centrala funktionen Twitter erbjuder, menar Lovejoy och 

Saxton (2012), här ingår till exempel information om organisationens aktiviteter, höjdpunkter 

från evenemang eller andra nyheter, fakta eller rapporter som har relevans för organisationens 

intressenter. Detta är ett exempel på den envägskommunikation som förs i sociala medier. 

Undersökningen fann också att i denna kategori finns ofta hyperlänkar till hemsidor, antingen 

organisationens egna eller andra, med mer information. Det som skiljer 

informationsfunktionen från de andra kategorierna är att den inte har någon tydlig agenda, 

utöver att informera. Istället fyller informerande tweets en annan funktion, nämligen 

demokratisering. Genomskinlighet gynnar inte bara organisationer i kris utan skapar även 

förtroende, dessutom fungerar den som grund för de andra funktionerna, eftersom 

intressenterna vet hur organisationen jobbar (Lovejoy och Saxton, 2012: 343).  

Gemenskapsfunktionen (Community) fyller den lucka som funnits mellan ”information” och 

”dialog” i den litteratur som berör organisationers kommunikation i sociala medier. Twitter är 

både en mikroblogg och ett socialt nätverk, vilket innebär att organisationer kan använda det 

både till att interagera och konversera med, samt dela innehåll producerat av sina följare, 

vilket närmast kan liknas vid en nätbaserad gemenskap med och bland följarna, skriver 
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Lovejoy och Saxton (2012: 343-344). Gemenskapsfunktionen har två huvudsakliga 

funktioner: dialog och gemenskapsbyggande. Dels finns de tweets som uppmuntrar till direkt 

interaktion, dels finns de tweets vars huvudsakliga syfte är att stärka banden med 

nätgemenskapen, utan direkt uppmaning till interaktiv konversation. Till 

gemenskapsfunktionen återfanns fyra underkategorier:  

1. Erkännanden och tacksägelser  

2. Uppmärksammande av lokala händelser och evenemang  

3. Svar på (offentliga) meddelanden  

4. Påkallande av svar  

De två första hör främst till gemenskapsfrämjande. Tacksägelsen är en grundläggande del av 

ideell verksamhet för att visa donatorer och andra som stöttat organisationen att deras hjälp 

uppskattas. Att uppmärksamma lokala händelser och evenemang är ett sätt för 

organisationerna att visa att de är en del av gemenskapen. De två senare kategorierna hör 

främst till dialogsskapande. ”Svar på (offentliga) meddelanden” är motsatsen till ”Påkallande 

av svar”. Den första innebär att organisationen svarar på följarnas frågor, den andra att 

organisationen ber om svar från följare, alltså startar konversationer (Lovejoy och Saxton, 

2012: 344-345).  

Aktionsfunkitonen (Action) är kanske den yttersta formen av kommunikation som 

organisationer bedriver på sociala medier. Det är här organisationen uppmanar till aktion, till 

att agera på olika sätt Under denna kategori finns sju underkategorier:  

1. Marknadsföring av evenemang 

2. Uppmuntran till donation 

3. Försäljning 

4. Efterlysning av arbetskraft och volontärer 

5. Uppmuntran till lobbying och opinionsbildning 

6. Uppmuntran att följa/rösta på organisationen på andra hemsidor 

7. Så kan du hjälpa till 

. Det kan vara allt från att donera pengar till att köpa en tygpåse till att gå på något av 

organisationens evenemang. Det involverar säljfrämjande och mobiliserande användning av 

sociala medier där Twitteranvändaren, åtminstone underförstått, ses som en resurs som kan 

mobilisera för att hjälpa organisationen nå sina mål, fylla sitt syfte. Det här är kanske den 

mest konkreta, målorienterade manifestationen av hur organisationer kan dra nytta av sin 
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närvaro på Twitter, att be följare att göra någonting konkret för att hjälpa organisationen nå 

sina mål. Detta är kanske vad många organisationer ämnar uppnå med sin närvaro på sociala 

medier, menar Lovejoy och Saxton (2012). Att mobilisera sina följare, att få dem att gå på 

events, donera, och själva bli aktivister. Det är här följarna går från informerade individer till 

medlemmar av en gemenskap av aktivister och donatorer. Detta handlar mindre om att skapa 

och föra dialog, och mer om att mobilisera resurser och anhängare för att nå ekonomiska och 

strategiska mål (Lovejoy och Saxton, 2012: 345).  

2.2 Tidigare forskning 

Trots att relationsbyggande är grundstenen för användning av sociala meder används de ofta 

av ideella organisationer för att huvudsakligen sprida information. Flera studier har undersökt 

vilka av de applikationer och funktioner sociala medier erbjuder som används av 

organisationer, och har visat att organisationer i hög utsträckning använder sig av dessa 

(Waters et al. 2009, Waters & Jamal, 2011, Lovejoy et al. 2012).  

En stor del av den forskning som gjorts på ämnet baseras också på antagandet att det är den 

dialogiska kommunikationen som är den högsta formen av kommunikation och den som bör 

eftersträvas, detta antagande baseras på mer traditionella medier och även på hemsidor. 

Praktikern Brit Stakston, mediestrateg, använder sig av en engagemangspyramid som 

utvecklats av Groundwire, som utformar digitalt material för miljöorganisationer. Stakston 

(2011) beskriver hur pyramiden på de lägsta nivåerna består av de som observerar 

organisationens arbete, de som följer den. Efter dem kommer de som är snäppet mer aktiva, 

de som gillar och rekommenderar. De översta nivåerna består av dem som bidrar och ger 

kompetens till organisationen och slutligen de som leder organisationens arbete (2011: 46-

47).  

Saxton och Waters (2014) påpekar följaktligen att det kanske inte är dialog som är den 

viktigaste beståndsdelen när det kommer till att fånga intressenternas uppmärksamhet i sociala 

medier. De menar att det högst antagligen är bloggarna som lagt grunden för denna 

missuppfattning, även om de sociala medierna kanske fått sina dialogiska 

kommentarsfunktioner nedärvd från bloggarna finns det idag fler skillnader än det finns 

likheter mellan dem. Det är viktigt att inte glömma att de sociala medierna också är 

nätverkssajter (2014: 282-283).  

Den forskning som finns visar att ideella organisationer nyttjar sociala medier för att visa på 

öppenhjärtighet och genomskinlighet inför sina intressenter. Just genomskinlighet och även 
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demokratisering av informationsflödet går hand i hand med organisationernas prestation, 

menar Saxton och Guo (2009: 289). När användandet av sociala medier sker på rätt sätt är det 

ett av sätten på vilka organisationer kan uppnå dessa mål.   

Campbell et. al (2014) kritiserar också tidigare forskning då den fokuserat närmast 

uteslutande på stora organisationer, och ifrågasätter dess tendens att beskriva aktionsbaserade 

tweets som det ultimata. Mindre organisationer har inte tid, menar Campbell et. al (2014), att 

lägga på andra sorters tweets än just de aktionsbaserade, och har utfört sin studie på 

organisationer på countynivå i USA. Där blir det uppenbart att sociala medier inte används i 

samma utsträckning som i studierna som beskrivits ovan, som har mycket större 

organisationer i fokus. De organisationer som undersöktes använde sociala medier för att 

marknadsföra organisationens aktiviteter, hålla sig relevanta hos viktiga målgrupper och 

skapa medvetenhet om organisationens hjärtefråga hos allmänheten. Organisationer vars 

arbete involverade tillitsfullhet och sekretess var motvilliga till att använda sociala medier i 

större utsträckning. Både storleken på organisationerna och deras arbetsområden påverkar i 

vilken utsträckning de använder sig av sociala medier (Campbell et. al, 2014: 658-662).  

Organisationerna misslyckas ofta med att nyttja de relationsbyggande funktionerna sociala 

medier erbjuder, de misslyckas med att utnyttja de sociala mediernas interaktiva natur. 

Självklart är resurser en viktig variabel, då inte alla organisationer har ekonomisk möjlighet 

att utbilda sina medarbetare i hur sociala medier används. Istället är det vanligt att 

organisationers användande av sociala medier sker vid sidan av verksamheten, snarare än som 

en del av den (Waters et al. 2009: 105).  

Twitter är ett kraftigt kommunikationsinstrument, med potential att nå ut till många, ett 

verktyg för masskommunikation. Just på Twitter är det därför mer effektivt att använda sig av 

indirekta metoder för att söka stöd, metoder som riktar sig till spridda grupper, till exempel 

just ”folkbildning” och försöka nå ut med organisationens budskap till så många som möjligt, 

och på så sätt skapa en gräsrotsrörelse (Guo och Saxton, 2014: 74). Den interaktiva, 

decentraliserade miljö som kännetecknar sociala medier skapar ett kostnadseffektivt sätt för 

organisationer att mobilisera anhängare, skapa dialog med större publiker och dra 

uppmärksamhet till frågor som annars inte hade varit på agendan i traditionella medier 

(Saxton och Waters, 2014: 60). Dessa egenskaper förstärker organisationernas möjlighet till 

kommunikation med sina intressenter. Sociala medier skapar förutsättningar för 

opinionsbildande organisationer i synnerhet, genom att förse dem med nya nätverk av 
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samhällsaktörer, som i sin tur kan uppmuntra till mobilisering, deltagande och aktion hos sina 

följare (2014: 58).  

När Saxton och Waters (2014) applicerade Lovejoy och Saxtons (2012) indelning av inlägg 

(Information-Gemenskap-Aktion) när de undersökte vad intressenter gillar, kommenterar och 

delar på Facebook, och kom fram till att sannolikheten för att allmänheten ska interagera med 

organisationer i sociala medier om de använder sig av gemenskapsbyggande kommunikation 

är högre. Gemenskapsbyggande och dialogfrämjande inlägg, organisationens försök att bygga 

relationer, nätverk, och gemenskaper på ett sätt som uppmuntrar interaktivitet och dialog, är 

de som får flest gillamarkeringar och kommentarer, jämfört med informationsbaserade inlägg. 

Det är dock inte bara dialogiska meddelanden som skapar engagemang, utan meddelanden 

som uppmuntrar till mobilisering, de med en tydlig målsättning att påkalla allmänhetens 

uppmärksamhet och hjälp med lobbying, opinionsdrivande, eller volontärarbete, fick de 

högsta nivåerna engagemang från allmänheten när det kom till gillamarkeringar och näst 

högst antal kommentarer (2014: 293-294). Det är dock viktigt för organisationer att inse att 

alla inlägg som uppmanar till någon form av mobilisering inte är lika populära. Inlägg om 

evenemang, uppmaningar till donationer eller information om realisationer får absolut sämst 

genomslag, och uppmuntrar minst till dialogisk kommunikation. Trots att organisationerna i 

viss mån måste påminna om dessa för sin överlevnad visar intressenterna begränsat 

engagemang för just dessa inlägg (Saxton och Waters, 2014: 294).  

Vad intressenterna är villiga att dela på sina personliga nätverk skiljer sig från det som gillas 

och kommenteras. Användare är mer benägna att dela inlägg som präglas av 

envägskommunikation. Minst troligt är att inlägg av marknadsföringskaraktär, inlägg som 

yrkar på donationer, inlägg av dialogisk karaktär och inlägg av gemenskapsbyggande karaktär 

delas. Saxton och Waters (2014) drar slutsatsen att individer är villiga att dela 

organisationernas innehåll till sina följare/vänner, men inte aktivt uppmana dem att delta. De 

låter helt enkelt andra bestämma själva om de vill engagera sig eller inte. I slutändan är det 

informationsbaserade inlägg som sprids, vilket gör följarna till möjliga informationsspridare, 

som så att säga breddar den nedersta nivån av ”pyramiden” de undersökt. Författarna menar 

att inlägg som sprider information lägger grunden för arbetet i sociala medier, medan 

gemenskapsbyggande inlägg skapar engagemang och de aktionsbaserade inläggen är de som i 

slutändan ger resultat för organisationen (2014: 294).  
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3. Material och metod 

I det här avsnittet beskrivs materialet som undersökts och metoden som använts.  

3.1 Material och avgränsningar 

För att anpassa materialet efter uppsatsens omfång har fokus här lagts på 10 svenska 

jämställdhetsorganisationer. För att se till att materialet ger ett kvantifierbart resultat valdes 

organisationer som var aktiva på Twitter, det vill säga de organisationer som har ett konto 

som uppdateras minst tre gånger i veckan. De tio organisationerna som till slut valdes ut är: 

Crossing Boarders, Rättviseförmedlingen, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 

Sverige, Sveriges Kvinnolobby, Amnesty Sverige, Kvinna till Kvinna, RFSU, Föreningen 

Storasyster, UN Women Sverige och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. 

Dessa organisationer jobbar på olika sätt, vissa med opinionsbildning, andra med insamling, 

etc. De är också olika stora (både när det gäller medlemsantal och ekonomi), har olika 

målgrupper, olika aktivitetsnivå i sociala medier och så vidare. Det organisationerna har 

gemensamt är att de sysslar med jämställdhetsfrågor och publicerat inlägg på Twitter minst tre 

gånger i veckan under perioden som undersökts.  

Materialet inhämtades under oktober månad 2014. I enlighet med tidigare forskning valdes en 

månadslång period då det ger organisationerna möjlighet att hinna publicera flera olika sorters 

inlägg. Det ger utrymme för både händelserika och -fattiga veckor och ger en bild av hur 

organisationerna arbetar med Twitter till vardags (Guo och Saxton, 2014).  

Efter att organisationerna valts ut skapades ett program i språket C# för att hämta 

organisationernas inlägg, inklusive antal favoritmarkeringar, kommentarer och retweets som 

respektive inlägg fått.3 Detta är materialet som sedan behandlats enligt metoden som beskrivs 

nedan.  

3.2 Metod 

För att kunna dra generella slutsatser kring materialet och därmed besvara frågeställningarna 

används för den här undersökningen den kvantitativa innehållsanalysen.  

3.2.1 Generellt om metoden: kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalysen syftar till att se bortom det enskilda, mot det generella. 

Istället för att analysera enskilda texter på djupet görs en ytlig analys av många texter som 

sedan kan jämföras med varandra. Syftet med metoden är att kunna uttala sig om ett större 

                                                 
3 I samarbete med Martin Bodin, som studerar till Civilingenjör i datateknik vid Linköpings Universitet.  
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material, till exempel en population eller ett större urval av texter. För att detta ska vara 

möjligt måste frågorna som ställs till materialet vara kvantifierbara, vilket innebär att de 

omvandlas till kvantifierbara variabler: materialet kategoriseras efter frekvens och/eller 

volym. Särskild hänsyn har tagits till de fyra klassiska begreppen för kvantitativ 

innehållsanalys; objektivitet, systematik, kvantitet och manifest innehåll (Nilsson, 2013: 119-

122).  

3.2.2 Metodens tillämpning 

För att dra slutsatser om hur organisationernas följare reagerat när de först sett inläggen 

sammanställdes materialet. Först och främst delades inläggen in efter Lovejoy och Saxtons 

(2012) kategorisering, för att sedan kunna mäta vilket innehåll som får mest respons och 

därmed också störst spridning. Kategorierna inläggen delas in i är följande:  

Information 

� information 

Gemenskap  

� erkännanden och tacksägelser 

� uppmärksammande av lokala händelser och evenemang 

� svar på (offentliga) meddelanden 

� påkallande av svar4 

Aktion 

� marknadsföring av evenemang 

� uppmuntran till donation 

� försäljning 

� efterlysning av arbetskraft och volontärer 

� uppmuntran till lobbying och opinionsbildning 

� uppmuntran att följa/rösta på organisationen på andra hemsidor 

� så kan du hjälpa till 

För noggrannare beskrivning av vad kategorierna innebär, se ”2.1.2 Lovejoy och Saxtons 

kommunikationsfunktioner”. Några av underkategorierna kan verka mångtydiga, till exempel 

                                                 
4 Detta kallar Lovejoy och Saxton (2012) för ”response solicitation” vilket kan bestå av direkta frågor till 
följarna, såväl som länkar till surveyundersökningar, tävlingar etc.  
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”uppmärksammande av lokala händelser och evenemang” och ”marknadsföring av 

evenemang”. En viktig skillnad mellan dessa är dock att tweets som faller under ”lokala 

händelser och evenemang” har fokus på att uppmärksamma händelser som inte nödvändigtvis 

har med organisationen själv att göra, till exempel: ”UN WOMEN Sverige: Idag firar vi FN-

dagen! Se http://t.co/DJajU8Kbni, var och när.” Marknadsföring av evenemang å andra sidan, 

inkluderar inte bara information om ett evenemang, då hade inlägget hamnat under kategorin 

Information, utan inkluderar information om datum, pris eller klockslag, till exempel: ”RFSU: 

Kl 18 är det aborträttsworkshop hos @RFSUGoteborg. Vill du veta mer om Sveriges 

aborträtthistoria, läget i världen eller prata stigma? KOM!”. En beskrivning av vilken typ av 

inlägg som finns i respektive kategori, se Tabell 1 nedan, som visar hur inläggen delats in 

enligt Information-Gemenskap-Aktion-funktionerna: 

Tabell 1. Tweetfunktioner 

Kategori Exempel 

Information  

Information Crossing Boarders: Gender Co-op! Idag kör vi igång projektet - 

hurra! Ända sedan beskedet kom har det ju kliat i… 

Gemenskap  

Erkännanden och  

tacksägelser 

Kvinnolobbyn: Idag fyller #reklamera ett år och det har vi alla 

fantastiska reklamerare att tacka för! https://t.co/yXRVgERbxw 

Uppmärksammande av lokala 

händelser och evenemang 

UN WOMEN Sverige: Idag firar vi FN-dagen! Se 

http://t.co/DJajU8Kbni, var och när. Stöd FNs viktiga arbete du 

med! http://t.co/HIhi41XQUT 

Svar på (offentliga) 

meddelanden 

IKFF: @xxx hej! Har inte fått det. Testa info@ikff.se /Elin 

Frågor till följare Rättivseförmedlingen: No woman, massa cry! Ca 90% av akterna på 

Europas mest betydelsefulla hiphop/ reggaefestivaler är män. Tipsa 

om andra reggaeakter än män! 

Aktion  

Marknadsföring av 

evenemang 

RFSU: Kl 18 är det aborträttsworkshop hos @RFSUGoteborg. Vill 

du veta mer om Sveriges aborträtthistoria, läget i världen eller prata 

stigma? KOM! 

Uppmuntran till donation Amnesty: Så SMS:A 72 970 så stöder du @AmnestySverige arbete 

med 50 kr. För att mänskliga rättigheter ska gälla alla alltid! 

http://t.co/ZdRKcQXFyn 
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Försäljning Föreningen Storasyster: HALLOWEEN-REA I SHOPPEN! Passa 

på innan lagret tar slut. Fynda &amp; gör skillnad för någon annan! 

http://t.co/0GcRHauZyk http://t.co/3123x3Ah3n 

Efterlysning av arbetskraft 

och volontärer 

UN WOMEN Sverige: UN Womens nordiska kontor i Köpenhamn 

söker praktikanter till vårterminen 2015. Sista ansökningsdag för 

praktiken... http://t.co/IwLjmmqRAP 

Uppmuntran till lobbying och 

opinionsbildning 

UN WOMEN Sverige: Gör en insats under den Internationella 

flickdagen – kräv makthavare på ansvar genom 

#BringBackOurGirls. 

Uppmuntran till att följa/rösta 

på organisationen på andra 

sidor 

ROKS: På hemsidan kan ni också läsa om att Roks bättre ska stötta 

lesbiska och bisexuella kvinnor som utsätts för våld: 

http://t.co/Pcm8eAeLlm 

Så kan du hjälpa till Kvinna till kvinna: Över hela världen utsätts #femdefenders för hot 

och hat. Det är inte okej! Så här kan du vara med och förändra: 

http://t.co/wOHGoLtO4s 

 

Efter att inläggen delats in enligt kategorierna i Tabell 1 var det möjligt att se över hur 

fördelningen av favoritmarkeringar, kommentarer och retweets såg ut för respektive kategori. 

Det finns många sätt att mäta publikens engagemang i organisationer, till exempel antal 

följare, men det är bara favoritmarkeringar, kommentarer och retweets som är kopplade till 

specifika inlägg, och därför passar dessa variabler bäst för att mäta enskilda inläggs 

genomslag. För att undvika att resultatet blir missvisande, då många av de inlägg 

organisationerna själva retweetar kommer från större, internationella, organisationer har 

enbart organisationernas egenproducerade inlägg undersökts i dessa fall. Saxton och Waters 

(2014) menar att trots att variablerna är besläktade så mäter de olika aspekter av publikens 

reaktioner. För att ta reda på i vilken utsträckning ett inlägg engagerat publiken bör antalet 

kommentarer undersökas. För att se hur positivt inlägget mottagits, eller hur många som håller 

med om inläggets budskap, bör antalet favoritmarkeringar undersökas, en siffra som också ger 

en grov uppskattning av hur många som läst inlägget. Antalet retweets antyder hur viktigt 

publiken tycker att budskapet som förmedlas i inlägget är och i slutändan också hur villig 

publiken är att stå upp för och sprida organisationens budskap. Likaså presenteras också det 

genomsnittliga antalet inlägg per övergripande kategori, då en kategori till exempel kan ha 

betydligt fler favoritmarkeringar än andra eller liknande. Dessa siffror är värda att ta i 

beaktning då det kan röra sig om att ett inlägg fått väldigt många retweets, eller att det finns 

många inlägg i en av kategorierna, och färre i de andra. Tillsammans ger dessa retweets, 
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favoritmarkeringar och svar en bild av hur engagerad publiken är i organisationen, hur 

populärt organisationens budskap är och hur viktigt publiken tycker att dess budskap är.  

4. Resultat 

Under oktober månad 2014 hade organisationernas Twitterkonton ett genomsnitt på 159,7 

publicerade tweets. Genomsnittet för vanliga inlägg, producerade av organisationerna själva, 

var 79,5 tweets. Organisationen retweetade i genomsnitt 41,9 inlägg. Det högsta totala antalet 

publicerade inlägg var 324, det lägsta 33. I det här avsnittet beskrivs först vilken typ av 

innehåll organisationerna publicerar, följt av hur organisationernas följare mottagit innehållet.   

4.1 Lovejoy och Saxtons kommunikationsfunktioner 

Organisationerna publicerade sammanlagt 1191 inlägg på Twitter under perioden som 

undersökts. Tabell 2 nedan visar den totala fördelningen av tweets enligt Lovejoy och Saxtons 

kommunikationsfunktioner:  

Tabell 2. Kommunikationsfunktioner, alla inlägg 

Kategori Frekv. (%) 

Information (64,06%)   

Information 763 64,06 

Gemenskap (23,09%)   

Erkännanden och tacksägelser 48 4,03 

Uppmärksammande av lokala händelser och evenemang 49 4,11 

Svar på (offentliga) meddelanden 138 11,59 

Påkallande av svar 40 3,36 

Aktion (12,34%)   

Marknadsföring av evenemang 35 2,94 

Uppmuntran till donation 3 0,25 

Försäljning 3 0,25 

Efterlysning av arbetskraft och volontärer 36 3,02 

Uppmuntran till lobbying och opinionsbildning 16 1,34 

Uppmuntran till att följa/rösta på organisationen på andra sidor 30 2,52 

Så kan du hjälpa till 24 2,02 

Totalt 1191 100 

 

De flesta inlägg som publicerats av organisationerna är informativa sådana, 64,06 % faller 

under kategorin Information. På andra plats kommer Gemenskap, med 23,09 % av inläggen, 
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där hälften av inläggen är Svar på (offentliga) meddelanden. Sist kommer kategorin Aktion 

med 12,34 % av inläggen.   

Av de 1191 inläggen som publicerades totalt var drygt 35 % (n: 418) av dem retweets från 

andra Twitterprofiler. Tabell 3 visar vilken typ av innehåll de inlägg organisationerna 

retweetade innehöll.  

Tabell 3. Kommunikationsfunktioner, retweetade inlägg 

Kategori Frekv. (%) 

Information (71,05%)   

Information 297 71,05 

Gemenskap (17,22%)   

Erkännanden och tacksägelser 24 5,74 

Uppmärksammande av lokala händelser och evenemang 34 8,13 

Svar på (offentliga) meddelanden 8 1,91 

Påkallande av svar 6 1,44 

Aktion (10,99%)   

Marknadsföring av evenemang 11 2,63 

Uppmuntran till donation 1 0,24 

Försäljning 0 0 

Efterlysning av arbetskraft och volontärer 8 1,19 

Uppmuntran till lobbying och opinionsbildning 10 2,39 

Uppmuntran till att följa/rösta på organisationen på andra sidor 9 2,15 

Så kan du hjälpa till 10 2,39 

Totalt 418 100 

 

Fördelningen av de retweetade inläggen liknar till stor del den totala fördelningen. Större 

delen av inläggen är Information (71,05 %), efter det kommer Gemenskap (17,22 %) och 

sedan Aktion (10,99 %). Under kategorin Gemenskap är det Uppmärksammande av lokala 

händelser och evenemang (8,13 %), och Erkännanden och tacksägelser (5,74 %) som 

dominerar. Det är dock värt att nämna att en stor del av de retweetade tacksägelserna är 

tacksägelser till organisationen som retweetat inlägget. Under just denna kategori blir det 

därmed svårt att säga om det retweetade inläggets sanna funktion blir just erkännande och 

tacksägelse, eller om det fyller en marknadsföringsfunktion, eller om de är ett sätt för 

organisationen att visa uppskattning för att följarna skriver till och om dem, ett sätt att 
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uppmuntra till dialog. Fördelningen ser annorlunda ut när det kommer till organisationernas 

egenproducerade inlägg, se Tabell 4 nedan:  

Tabell 4. Kommunikationsfunktioner, vanliga inlägg 

Kategori Frekv. (%) 

Information (59,50%)   

Information 451 59,5 

Gemenskap (27,58%)   

Erkännanden och tacksägelser 24 3,17 

Uppmärksammande av lokala händelser och evenemang 15 1,98 

Svar på (offentliga) meddelanden 136 17,94 

Påkallande av svar 34 4,49 

Aktion (12,93%)   

Marknadsföring av evenemang 24 3,17 

Uppmuntran till donation 2 0,26 

Försäljning 3 0,4 

Efterlysning av arbetskraft och volontärer 28 3,69 

Uppmuntran till lobbying och opinionsbildning 6 0,79 

Uppmuntran till att följa/rösta på organisationen på andra sidor 21 2,77 

Så kan du hjälpa till 14 1,85 

Totalt 758 100 

 

Av de inläggen organisationerna publicerat själva, 758 vanliga inlägg, är 59,5 % Information, 

27,58 % Gemenskap och 12,93 % Aktion. Svar på (offentliga) meddelanden är vanligast 

(17,94 %) av underkategorierna till Gemenskap och efter det Påkallande av svar (4,49 %).  

I likhet med tidigare forskning (till exempel Saxton och Waters, 2014) visar resultatet här att 

organisationerna främst publicerar regelrätt information, medan de har svårare att använda sig 

av de gemenskapsbyggande funktionerna. Däremot visat resultatet att organisationerna arbetar 

med dialogsskapande i större utsträckning än tidigare forskning visat, tillsammans utgör 

kategorierna Påkallande av svar och Svar på (offentliga) meddelanden, vilka kan sägas vara 

de mest dialogiska funktionerna av de Lovejoy och Saxton (2012) identifierat, 22,43 % av den 

totala mängden vanliga inlägg.  

I tabellerna ovan riskerar dock skillnader mellan organisationer att falla bort, givet att vissa 

organisationer publicerar färre inlägg än andra, resultatet riskerar därför att bli missvisande. 
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Diagram 1 nedan jämnar ut sådana olikheter och visa hur organisationerna använder sig av 

kommunikationsfunktionerna på olika sätt.  

 

 

Diagram 1. Andel av organisationernas tweets i varje kategori 

Diagram 1 visar att i vilken utsträckning varje organisation använder sig av respektive 

kommunikationsfunktion. Med hjälp av den här informationen kan vi dra slutsatser om vilka 

organisationer som främst sprider information, bygger gemenskap eller marknadsför sin 

verksamhet på olika sätt. Det blir tydligt att kategorin Information dominerar bland 

organisationerna, nio av tio organisationer publicerar främst information. Nedan listas 

organisationerna i den ordning de förekommer i Diagram 1 (uppifrån och ned):  

1. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (@roksnytt) 

2. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (@ikff_sverige) 

3. Kvinna till Kvinna (@Kvinna_t_Kvinna) 

4. UN Women Sverige (@UNWOMENSWEDEN) 

5. Riksförbundet för sexuell upplysning (@RFSU) 

6. Sveriges kvinnolobby (@Kvinnolobbyn) 

7. Crossing Boarders (@xingboarders) 

Diagram 1. Andel av organisationernas tweets i varje kategori

Information

GemenskapAktion
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8. Föreningen Storasyster (@f_storasyster) 

9. Amnesty Sverige (@AmnestySverige) 

10. Rättviseförmedlingen (@Rattvise) 

Endast en organisation faller här under kategorin Gemenskap (@Rattvise), ingen under 

Aktion, även om en av dem närmar sig (@f_storasyster). Den av de tio organisationerna som 

främst arbetar med gemenskapsbyggande inlägg jämnar här ut resultatet en del, och det blir 

uppenbart att resterande nio organisationerna främst använder sig av Information och Aktion. 

Diagrammet visar också att ungefär lika många organisationer inom kategorin Information, 

närmar sig Aktion som Gemenskap. En av organisationerna ligger nära punkten där de tre 

kategorierna möts i mitten av diagrammet, vilket innebär att den publicerar nästan lika stor del 

inlägg av alla kategorierna. Ingen organisation använder sig av enbart en 

kommunikationsfunktion.  

I likhet med Lovejoy och Saxton (2012) visar även denna undersökning att de flesta 

organisationer främst använder sig av Information, men att ingen av organisationerna 

använder sig uteslutande av informationsbaserad kommunikation, utan också använder sig av 

Gemenskaps- och Aktionsfunktionen. Av de sistnämnda var Gemenskap vanligare även i 

Lovejoy och Saxtons (2012) undersökning. Det går att spekulera i hur organisationens 

uppbyggnad, storlek, ekonomi och så vidare kan påverka i vilken utsträckning 

organisationerna använder sig av sociala medier och dess kommunikationsfunktioner, 

Diagram 1 antyder att detta gör mindre skillnad, dock är undersökningens syfte inte att 

undersöka detta så här lämnas plats åt andra att ta vid.   

Större delen av det innehåll som produceras av organisationerna själva är informationsbaserat, 

av den totala mängden inlägg är nästan 60 % ren information. Nästan 30 % av inläggen syftar 

till gemenskapsbyggande och drygt tio till att få följarna att på olika sätt engagera sig för 

organisationens sak. Alla organisationer använder sig av alla tre former av kommunikation, 

tidigare forskning har antytt att organisationerna inte lever upp till de sociala nätverkens 

dialogiska potential, men eftersom alla organisationer på något vis använder sig av dialogiska 

funktioner (22,43 % av den totala mängden inlägg) är det inte orimligt att anta att även om 

den är viktig är dialogen kanske inte den viktigaste funktionen sociala medier har att erbjuda 

organisationerna.  

Saxton och Waters teori (2014), liksom Stakstons (2011), om en engagemangspyramid kan 

appliceras här. Informationsbaserade inlägg behövs för att bilda följarna om organisationens 
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hjärtefrågor och utgör basen i den föreslagna pyramiden, medan de gemenskapsbyggande 

finns där för att väcka engagemang och slutligen aktionsfunktionen, som är den som i 

slutändan ger resultat. Övergripande följer dessa organisationer denna modell relativt bra. En 

tredelad pyramid, med information i botten, gemenskap i mitten och aktion i toppen föreslår 

cirka 55 % information, cirka 33 % gemenskapsbyggande och cirka 11 % uppmuntran till 

aktion. Fördelningen bland organisationerna som undersökts här ser ut ungefär så, med 59,5 

% information, 27,58 % gemenskapsbyggande och 12,93 % uppmuntran till aktion. 

Information och Aktion upptar en liten del av den plats Gemenskap annars hade ockuperat om 

likheten varit exakt. Detta tyder på att somliga organisationer behöver bli bättre på att 

använda sig av gemenskapsbyggande inlägg.  

4.2 Retweets 

Antalet retweets ger en uppfattning om vilken typ av innehåll följarna är benägna att sprida, 

det vill säga vilken typ av innehåll de kan tänka sig att dela med sina egna följare för att 

övertyga dem om att det organisationen gör är viktigt. I Tabell 5 nedan redovisas antal 

retweets per kommunikationsfunktion.  

Tabell 5. Retweets efter funktion, vanliga inlägg 

Kategori Frekv. (%) 

Information (63,64%)   

Information 1530 63,64 

Gemenskap (17,72%)   

Erkännanden och tacksägelser 58 2,41 

Uppmärksammande av lokala händelser och evenemang 186 7,74 

Svar på (offentliga) meddelanden 12 0,5 

Påkallande av svar 170 7,07 

Aktion (18,63%)   

Marknadsföring av evenemang 34 1,41 

Uppmuntran till donation 2 0,08 

Försäljning 0 0 

Efterlysning av arbetskraft och volontärer 86 3,58 

Uppmuntran till lobbying och opinionsbildning 196 8,15 

Uppmuntran till att följa/rösta på organisationen på andra sidor 35 1,46 

Så kan du hjälpa till 95 3,95 

Totalt 2404 100 
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Inlägg som faller under kategorin Information delas mest, med 63,64 % av alla retweets. Efter 

det följer Aktion med 18,63 % av den totala mängden retweets. Inom Aktion dominerar 

kategorin Uppmuntran till lobbying och opinionsbildning (8,15 %), följt av Så kan du hjälpa 

till (3,95 %) och Efterlysning av arbetskraft och volontärer (3,58 %). Under kategorin 

Gemenskap (17,72 %) är det Uppmärksammande av lokala händelser och evenemang (7,74 

%) och Påkallande av svar (7,07 %) som delas mest.  

De inlägg med minst antal retweets hör till kategorierna Försäljning (0 %), Uppmuntran till 

donation (0,08 %), Svar på (offentliga) meddelanden (0,5 %), Marknadsföring av evenemang 

(1,41 %) och Uppmuntran till att följa/rösta på organisationen på andra sidor (1,46 %). 

Resultatet tyder på att organisationerna kan tänka sig att dela innehåll som uppmuntrar till att 

engagera sig för organisationens sak, men inte att dela inlägg som påminner om traditionell 

marknadsföring.  

Tabell 6 nedan visar det genomsnittliga antalet retweets per inlägg och kategori.  

Tabell 6. Genomsnittligt antal retweets 

Kategori Antal retweets Antal inlägg Snitt 

Information (3,39)    

Information 1530 451 3,39 

Gemenskap (2,04)    

Erkännanden och tacksägelser 58 24 2,42 

Uppmärksammande av lokala händelser och evenemang 186 15 12,4 

Svar på (offentliga) meddelanden 12 136 0,09 

Påkallande av svar 170 34 5 

Aktion (4,57)    

Marknadsföring av evenemang 34 24 1,42 

Uppmuntran till donation 2 2 1 

Försäljning 0 3 0 

Efterlysning av arbetskraft och volontärer 86 28 3,07 

Uppmuntran till lobbying och opinionsbildning 196 6 32,67 

Uppmuntran till att följa/rösta på organisationen på andra sidor 35 21 1,67 

Så kan du hjälpa till 95 14 6,78 

Totalt 2404 758 3,17 
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Tabell 6 visar att kategorin Uppmuntran till lobbying och opinionsbildning får flest retweets i 

förhållande till sitt antal, det genomsnittliga inlägget delas 32,67 gånger. Näst flest delningar 

får Uppmärksammande av lokala händelser och evenemang, där ett inlägg delas av i 

genomsnitt 12,4 följare. Så kan du hjälpa till kommer på tredje plats med sina 6,78 delningar 

per genomsnittligt inlägg.  

Mest delat blir inlägg som uppmuntrar till lobbying och opinionsbildning, minst populära är 

inlägg som direkt ber följarna att göra något för organisationen, till exempel uppmuntran att 

köpa eller donera. De kategorier med minst antal retweets per inlägg är Försäljning (snitt: 0), 

Svar på offentliga meddelanden (snitt 0,09), Uppmuntran till donation (snitt: 1), 

Marknadsföring av evenemang (snitt: 1,42) och Uppmuntran till att följa/rösta på 

organisationen på andra sidor (snitt: 1,67). I likhet med Saxton och Waters (2014) visar 

också denna undersökning att följare är mindre benägna att dela den här typen av inlägg.  

Ser vi till de övergripande kategorierna retweetas inlägg som faller under kategorin Aktion i 

genomsnitt 4,57 gånger, Information 3,39 gånger och Gemenskap 2,04 gånger. Här skiljer sig 

resultatet från tidigare forskning, där Information delats mer än inlägg som uppmuntrar till 

Aktion.  
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4.3 Favoritmarkeringar 

Favoritmarkeringar ger en uppskattning av hur många av de som läst ett inlägg som 

uppskattat dess innehåll. Tabell 7 nedan redovisar antalet favoritmarkeringar efter 

kommunikationsfunktion, och i förlängningen också vilken typ av inlägg som är mest populär 

bland organisationernas följare.   

Tabell 7. Favoritmarkeringar efter funktion, vanliga inlägg 

Kategori Frekv. (%) 

Information (64,74%)   

Information 940 64,74 

Gemenskap (21,22%)   

Erkännanden och tacksägelser 50 3,44 

Uppmärksammande av lokala händelser och evenemang 181 12,47 

Svar på (offentliga) meddelanden 38 2,62 

Påkallande av svar 39 2,69 

Aktion (14,04%)   

Marknadsföring av evenemang 36 2,48 

Uppmuntran till donation 1 0,07 

Försäljning 0 0 

Efterlysning av arbetskraft och volontärer 9 0,62 

Uppmuntran till lobbying och opinionsbildning 112 7,71 

Uppmuntran till att följa/rösta på organisationen på andra sidor 23 1,58 

Så kan du hjälpa till 23 1,58 

Totalt 1452 100 

 

Även här är det kategorin Information som dominerar, med 64,74 % av favoritmarkeringarna. 

Gemenskapsfunktionen står för 21,22 % av favoritmarkeringarna, underkategorin 

Uppmärksammande av lokala händelser och evenemang är den största (12,47 %). 

Aktionsfunktionen står för 14,04 % av det totala antalet favoritmarkeringar, den dominerande 

underkategorin här är Uppmuntran till lobbying och opinionsbildning (7,71 %).  

Inläggen med minst antal favoritmarkeringar hör till kategorierna Försäljning (0 %), 

Uppmuntran till donation (0,07 %), Efterlysning av arbetskraft och volontärer (0,62), 

Uppmuntran till att följa/rösta på organisationer på andra sidor (1,58 %) och Så kan du 

hjälpa till (1,58 %). Precis som i fallet delningar är det inte heller många av följarna som 
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favoritmarkerar innehåll som liknar marknadsföring, detta stämmer överens med Saxton och 

Waters (2014).  

Tabell 8 visar det genomsnittliga antalet favoritmarkeringar per inlägg och kategori.  

Tabell 8. Genomsnittligt antal favoritmarkeringar 

Kategori Antal favoritm. Antal inlägg Snitt 

Information (2,08)    

Information 940 451 2,08 

Gemenskap (1,47)    

Erkännanden och tacksägelser 50 24 2,08 

Uppmärksammande av lokala händelser och evenemang 181 15 12,07 

Svar på (offentliga) meddelanden 38 136 0,28 

Påkallande av svar 39 34 1,15 

Aktion (2,08)    

Marknadsföring av evenemang 36 24 1,5 

Uppmuntran till donation 1 2 0,5 

Försäljning 0 3 0 

Efterlysning av arbetskraft och volontärer 9 28 0,32 

Uppmuntran till lobbying och opinionsbildning 112 6 18,67 

Uppmuntran till att följa/rösta på organisationen på andra 

sidor 23 21 1,09 

Så kan du hjälpa till 23 14 1,64 

Totalt 1452 758 1,92 

 

Det genomsnittliga antalet favoritmarkeringar för kategorin Information är 2,08, för kategorin 

Gemenskap 1,47 och för kategorin Aktion 2,08. Inlägg som uppmuntrar till aktion 

favoritmarkeras lika ofta som de inlägg som består av information. Dessa siffror strider också 

mot tidigare forskning då Information och Aktion favoritmarkeras i oftare än Gemenskap. 

Saxton och Waters (2014) fann att inlägg med gemenskapsbyggande funktion 

favoritmarkerades oftare än de som innehöll information.  

De mest favoritmarkerade inläggen hör till kategorierna Uppmuntran till lobbying och 

opinionsbildning (snitt: 18,67) och Uppmärksammande av lokala händelser och evenemang 

(snitt: 12,07), följt av Information (snitt: 2,08). Minst antal favoritmarkeringar fick 

kategorierna Försäljning (snitt: 0), Svar på (offentliga) meddelanden (snitt: 0,28), 
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Efterlysning av arbetskraft och volontärer (snitt: 0,32) och Uppmuntran till donation (snitt: 

0,5).  

4.4 Svar 

Antalet kommentarer, eller svar som de kallas på Twitter, ger en uppskattning av i vilken 

utsträckning ett inlägg engagerat publiken. Tabell 9 visar fördelningen av svar per kategori.  

Tabell 9. Svar efter funktion, vanliga inlägg 

Kategori Frekv. (%) 

Information (28,85%)   

Information 133 28,85 

Gemenskap (63,78%)   

Erkännanden och tacksägelser 4 0,87 

Uppmärksammande av lokala händelser och evenemang 11 2,39 

Svar på (offentliga) meddelanden 185 40,13 

Påkallande av svar 94 20,39 

Aktion (7,34 %)   

Marknadsföring av evenemang 9 1,92 

Uppmuntran till donation 0 0 

Försäljning 0 0 

Efterlysning av arbetskraft och volontärer 4 0,87 

Uppmuntran till lobbying och opinionsbildning 12 2,6 

Uppmuntran till att följa/rösta på organisationen på andra sidor 3 0,65 

Så kan du hjälpa till 6 1,3 

Totalt 461 100 

 

Här är det kategorin Gemenskap som är störst, med 63,78 % av det totala antalet svar, följt av 

Information med 28,85 % och Aktion med 7,34 %. Den underkategori som har störst antal 

svar är just Svar på (offentliga) meddelanden (40,13 %), vilket antyder att följarna gärna 

deltar i dialog med organisationerna. Näst störst är Information (28,85 %) och efter det 

kategorin Påkallande av svar (20,39 %).  

Minst antal svar finns hos kategorierna Försäljning (0 %), Uppmuntran till donation (0 %), 

Uppmuntran till att följa/rösta på organisationen på andra sidor (0,65 %), Erkännanden och 

tacksägelser (0,87 %) och Efterlysning av arbetskraft och volontärer (0,87 %).  
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Det genomsnittliga antalet svar per inlägg i respektive kategori beskrivs i Tabell 10på nästa 

sida.  

Tabell 10. Genomsnittligt antal svar 

Kategori Antal svar Antal inlägg Snitt 

Information (0,29)    

Information 297 451 0,29 

Gemenskap (1,41)    

Erkännanden och tacksägelser 24 24 1 

Uppmärksammande av lokala händelser och evenemang 34 15 2,27 

Svar på (offentliga) meddelanden 8 136 0,06 

Påkallande av svar 6 34 0,18 

Aktion (0,35)    

Marknadsföring av evenemang 11 24 0,46 

Uppmuntran till donation 1 2 0,5 

Försäljning 0 3 0 

Efterlysning av arbetskraft och volontärer 8 28 0,29 

Uppmuntran till lobbying och opinionsbildning 10 6 1,67 

Uppmuntran till att följa/rösta på organisationen på andra 

sidor 9 21 0,43 

Så kan du hjälpa till 10 14 0,71 

Totalt 418 758 0,61 

 

Tabell 10 visar att Gemenskap är den vanligaste kategorin för läsarna att svara på (snitt: 1,41), 

följt av Aktion (snitt: 0,35) och Information (snitt: 0,29). Av underkategorierna är det 

Uppmärksammande av lokala händelser och evenemang (snitt: 2,27), Uppmuntran till 

lobbying och opinionsbildning (snitt: 1,67) och Erkännanden och tacksägelser (snitt: 1) som 

fått flest kommentarer.  

Minst antal kommentarer i förhållande till antal inlägg fick de inlägg som faller under 

kategorierna Försäljning (snitt: 0) och Svar på (offentliga) meddelanden (snitt: 0,06). Att Svar 

på (offentliga) meddelanden fått så få kommentarer beror förmodligen på att det främst är de 

som deltar i konversationen som ser inläggen. Det totala antalet kommentarer är litet, och 

tyder på att organisationerna inte jobbar med dialogsskapande i större utsträckning.  
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Gemensamt för både retweets, favoritmarkeringar och svar är att kategorierna Uppmuntran 

till lobbying och opinionsbildning och Uppmärksammande av lokala händelser och 

evenemang är de som får mest respons av följarna. Exempel på inlägg av dessa typer finns 

nedan:  

Exempel 1: Uppmuntran till lobbying och opinionsbildning 

UN WOMEN Sverige: Gör en insats under den Internationella flickdagen – kräv 

makthavare på ansvar genom #BringBackOurGirls. 

Exempel 2: Uppmärksammande av lokala händelser och evenemang 

UN WOMEN Sverige: Idag firar vi FN-dagen! Se http://t.co/DJajU8Kbni, var och när. 

Stöd FNs viktiga arbete du med! http://t.co/HIhi41XQUT 

Exempel 2 faller under kategorin Gemenskap och Exempel 1 under Aktion. Det är under den 

senare som även de minst engagerande inläggen återfinns. Exempel 3 och 4 nedan är exempel 

på sådana:  

Exempel 3: Uppmuntran till donation 

Amnesty: Så SMS:A 72 970 så stöder du @AmnestySverige arbete med 50 kr. För att 

mänskliga rättigheter ska gälla alla alltid! http://t.co/ZdRKcQXFyn 

Exempel 4: Försäljning 

Föreningen Storasyster: HALLOWEEN-REA I SHOPPEN! Passa på innan lagret tar 

slut. Fynda &amp; gör skillnad för någon annan! http://t.co/0GcRHauZyk 

http://t.co/3123x3Ah3n 

De minst populära inläggen är de som mest liknar organisationers traditionella 

marknadsföring. För den här typen av inlägg visar följarna inget intresse.  
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5. Slutsatser och diskussion 

Utvecklingen av sociala medier har gett organisationer ytterligare en kanal genom vilken de 

kan nå sina intressenter, dessutom till låg kostnad och i realtid. Den här undersökningen har 

fokuserat på jämställdhetsorganisationer i Sverige och deras användning av det sociala mediet 

Twitter, och fokuserar på hur innehållet de producerar skapar engagemang hos deras följare. 

Av inläggen som producerats av organisationerna som undersökts är den större delen 

informationsbaserade, cirka 60 %, knappt 30 % är gemenskapsbyggande och de resterande 

dryga 10 % uppmuntrar till att på olika sätt agera för organisationens sak.  

Till skillnad från Saxton och Waters studie (2014), där gemenskapsbyggande inlägg fick flest 

favoritmarkeringar var det aktionsfrämjande och informationsbaserade inlägg som var 

populärast hos följarna. Detta kan tänkas ha en mängd förklaringar, varav en kan vara att 

många av följarna kanske är inlästa på organisationens sakfrågor och därför uppskattar den 

typen av innehåll. Därför känns kanske att agera för organisationens sak inte känns så 

främmande för följarna. Här är det också värt att nämna att tidigare forskning just fokuserat 

på USA:s 100 största organisationer, som rimligtvis har en större budget för marknadsföring 

än de svenska organisationer som undersökts här. En rimlig förklaring till att det är just 

information och aktion som är mest populära är att större delen av följarskaran följer 

organisationen av den anledningen att de är bekanta med och intresserade av organisationens 

arbete sedan tidigare, och därför har kortare till att agera för organisationen än någon som 

följer organisationen för att den är känd eller stor osv.  

Att just aktionsfunktionen var så populär är överraskande, men något som inte är 

överraskande är att inte alla kategorier som faller under aktionsfuktionen är lika populära. Det 

är nämligen inte de funktioner som liknar traditionell marknadsföring, som försäljning eller 

uppmuntran till att donera och delta i olika typer av evenemang som får många favorit- 

markeringar. Dessa ligger längst ned i poängräkningen. Det är inlägg som uppmuntrar till 

lobbying och opinionsbildning, eller som berättar hur följarna kan hjälpa till som får flest 

favoritmarkeringar. Följarna gör stor skillnad på marknadsföring och mobilisering. Detta är 

ett tecken på att privatpersoner med konton på sociala medier tolererar företag och 

organisationers närvaro snarare än uppmuntrar den. Sociala medier verkar ses främst som ett 

privat forum, där reklam och marknadsföring inte välkomnas. Att Twitter ses som ett privat 

forum är en av anledningarna till att traditionell marknadsföring inte går hem, en slutsats som 

kan dras av detta är att organisationer gör bäst i att på Twitter inte agera som följarna 
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förväntar sig att organisationer ska göra, utan istället använda sig av tjänsten för att visa 

genomskinlighet och decentralisering.  

Det råder inga tvivel om att följarna vill kommunicera med organisationerna, av 

kommentarerna är det just gemenskapsfunktionen som fått högst antal. Kommentarerna var 

betydligt färre än både delningar och favoritmarkeringar, men visade samma tendenser när det 

kom till mest populära kategorier. Flest kommentarer fick inlägg som uppmärksammade 

lokala händelser och evenemang, näst flest fick inlägg som uppmuntrade till lobbying. 

Följarna nyttjar sin möjlighet att kommunicera med organisationerna och organisationerna 

svarar i stor utsträckning. Detta stämmer överens med Gou och Saxtons teorier om att 

organisationers öppenhet går hand i hand med organisationens utveckling (2009: 289). Att 

organisationen öppnar för dialog med sina intressenter gör dels att de kan samla data om vad 

deras följare tycker är viktigt, och dels att följarnas förtroende för organisationerna växer.  

Det innehåll följarna valde att dela stämmer inte heller överens med det Saxton och Waters 

kommit fram till (2014). Även här fick aktionsfrämjande inlägg högre resultat än i andra 

undersökningar, lobbying var den kategori som retweetades mest, följt av uppmärksammande 

av lokala händelser och evenemang. Inlägg som liknar traditionell marknadsföring fick även 

här minst respons. Organisationerna själva delade mest informationsbaserade inlägg, vilket 

stämmer överens med Saxton och Waters (2014) som kom fram till att det innehåll som delas 

främst är just information, för att låta följarna bestämma själva om det är något de vill 

engagera sig i. Organisationerna delar innehåll efter ett annat mönster än sina följare.  

Tidigare forskning bygger mycket på teorier om vad mottagare vill och inte vill ha, medan 

den här undersökningen har fokuserat främst på hur mottagandet av innehållet som faktiskt 

publiceras ser ut. Det finns ingen mall för hur det perfekta Twitteranvändandet ser ut men en 

sak som kan fastställas är att traditionell marknadsföring inte går hem hos följarna. Eftersom 

dessa organisationer riktar sig till en svensk publik, till skillnad från de som undersökts i 

tidigare forskning, är publiken mindre och därför kanske även mer engagerad. Campbell et. al. 

(2014) undersökte organisationer på countynivå i USA och kom fram till att det var 

information och aktionsfrämjande inlägg som publicerades mest. Är följarskaran liten är det 

större chans att de är mer engagerade i organisationens arbete. Att sticka ut för mycket från 

det innehåll som normalt sprids i följarnas privata flöden påminner dem om att det finns ett 

vinstintresse bakom organisationernas verksamhet, och även om denna är samhällelig i 

slutändan finns en tveksamhet mot den typen av innehåll. Genom att få följarna att känna sig 

delaktiga genom att på olika sätt tillskansa sig kunskap om hur de kan och varför de ska agera 
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för organisationens sak skapas däremot engagemang. Det ska dock sägas att resultatet i denna 

uppsats är just en kvantitativ innehållsanalys, där det enskilda fallet inte undersöks närmre, 

därför vore det också intressant att undersöka i vilken utsträckning inlägg engagerar om de är 

ett resultat av strategiskt användande av sociala medier eller inte.  

Organisationer som använder sig av sociala medier måste komma fram till vad respektive 

medium ger dem för särskilda fördelar, hur Twitter passar in i deras kommunikationsplan. Det 

finns många aspekter av svenska organisationers användande av sociala medier som lämpar 

sig för vidare studier. Utveckling av kategoriseringen av meddelanden som skickas av 

organisationer. Jämförelser av organisationer med olika ämnesområden, arbetssätt, storlek, 

finansiering och mediestrategier skulle skapa större förståelse av ämnet. Möjligheter att 

expandera fältet för att inkludera hur sociala medier används av myndigheter, som till 

exempel Polisen eller Trafikverket. Att sociala närverk är så nya och under konstant 

utveckling, med användare som vandrar från ett socialt nätverk till ett annat, gör att den här 

typen av undersökningar är tidskänsliga, därför finns också ett närmast konstant behov av att 

uppdatera dem.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Twitterordlista  

 

Tweet Ett inlägg på Twitter. En tweet kan vara max 140 tecken lång och 

innehålla både bilder, videoklipp och länkar.  

 

Följare Användare på Twitter som prenumererar på uppdateringar från en 

annan användare. Följandet är inte nödvändigtvis ömsesidigt.  

 

Retweet Att ”retweeta” innebär att en användare delar en annan användares 

inlägg till sina egna följare.  

 

Svar Ett svar på ett inlägg på Twitter. När en användare skriver något 

som svar på en annan användares tweet.  

 

Favoritmarkering En funktion som används för att visa att man ”gillar” ett inlägg. Kan 

också fungera som en ”läs senare”-funktion, då användare kan gå 

tillbaka och se vilka inlägg de favoritmarkerat.   

 

  

  

  

  

 


