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The purpose of this study is to examine if, and how local campaigns can be used to increase 

the success of a bigger charity campaign. The method used to study this is a series of 

interviews with people with insight in the campaign. For the study interviews have been 

conducted with both the targeted audience and with one of the creators and head figures of the 

local campaign. The theories used in the study are various theories about campaigning, the 

two step-flow of communication and the agenda-setting theory. The result shows that local 

campaigns can be used successfully in bigger campaigns. By using a channel and a message 

well suited for the cause the campaign managed to engage people in a way that earlier 

campaigns failed to. The conclusion of this study is that the two-step flow of communication 

still is relevant in these types of campaigns in Sweden. Through the two-step flow of 

communication the campaigns can reach and engage people in a way that a more direct 

strategy cannot achieve. Future studies could examine campaigns that have used a different 

message and channel to achieve its goals. The usage of the two-step flow of communication in 

commercial campaigns would also be interesting to study in order to see potential differences 

between campaigns for profit versus not for profit. Something that in the future can contribute 

to the studies around the two-step flow of communication and charity campaigns are the 

potential risks it brings for the organization regarding public relations.  
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1. Inledning 

Musikhjälpen är ett svenskt tv- och radioprogram vars mål är att under en vecka sända för att 

informera människor och samla in pengar till en undangömd humanitär katastrof. Temat för 

2016 års insamling var att barn i krig och konfliktområden ska få gå i en säker skola (Sveriges 

Radio, 2016). Programmet sänds nationellt och uppmanar människor dels till att skänka 

pengar men även till att starta egna insamlingar via digitala insamlingsbössor på programmets 

hemsida. Via hemsidan kan användaren välja namn på insamlingen samt uppmanas till att 

dela den via sms och sociala medier (Musikhjälpen, u.å.). 2016 var den insamling som 

samlade in mest pengar en lokal insamling i Hofors. Namnet på insamlingen var Med Kärlek 

från Hofors och människorna som deltog samlade totalt in drygt 1,2 miljoner kronor till 

insamlingen, vilket var ett nytt rekord i Musikhjälpens historia (Arbetarbladet, 2016). Det 

tidigare rekordet var drygt 400 000 kronor (Arbetarbladet, 2017). Med Kärlek från Hofors 

samlade alltså in tre gånger så mycket pengar som det tidigare rekordet. Kampanjen sköttes 

främst via en Facebook-grupp med samma namn som insamlingen (Facebook, u.å.). Jag anser 

att det är intressant att Hofors, som är en kommun med en befolkning på strax under 10 000 

människor kan skapa ett sådant stort engagemang och samla ihop så mycket pengar till 

förmån för mänskliga rättigheter. I denna studie har jag därför valt att undersöka om och hur 

lokala kampanjer som den i Hofors kan användas för att nå ut till fler människor och öka 

framgången hos större välgörenhetskampanjer.  
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2.  Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas den bakgrundsinformation som är nödvändig för uppsatsen. Det 

handlar om bakgrund för välgörenhet i Sverige, Radiohjälpen, Musikhjälpen, Hofors, 

Facebook samt begreppet mass self-communication. 

 

2.1. Välgörenhet i Sverige 

Traditionellt har välgörenhetsinsamlingen i Sverige dominerats av internationellt, inhemskt 

bistånd samt hälsa med organisationer såsom Röda korset, Läkare Utan Gränser, SOS-

Barnbyar, Stadsmissionen, Cancerfonden samt Hjärt- och Lungfonden (Breman, 2008). 

Givandet i Sverige har en stor prägel av internationellt bistånd då cirka 40 procent av de 

insamlade medlen går till organisationer som har sin verksamhet antingen endast utomlands 

eller kombinerat utomlands och i Sverige. I jämförelse så uppgår det privata givandet till 

internationell verksamhet i USA till fyra procent av det totala givandet.  Utomlands bedriver 

ofta universitet och högskolor insamlingsverksamheter men så har inte varit fallet i Sverige 

även om det finns tecken på att detta är på väg att förändras. Utbildning har en stark ställning 

inom den svenska ideella sektorn via till exempel folkhögskolor och bildningsförbund, dock 

bedriver dessa inte insamlingsverksamhet då de är finansierade via skattemedel, 

medlemsavgifter och kursavgifter (Breman, 2008).  

 

2.1.1 Radiohjälpen 

Radiohjälpen grundades 1939 av Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och 

Sveriges Utbildningsradio (UR) för att informera och samla in pengar till biståndsfrågor 

(Radiohjälpen, u.å.). Det är den enda organisationen som har tillstånd att samla in pengar via 

public service i Sverige. Med public service menas radio och television som är producerad, 

finansierad och kontrollerad av allmänheten. Det utförs även opartiskt till politiska, 

kommersiella och andra intressen i samhället (Radiohjälpen, u.å.).  

 

Stiftelsen Radiohjälpen har inga egna biståndsprojekt utan samarbetar med, och fördelar 

insamlade medel till, organisationer i Sverige och utomlands (Radiohjälpen, u.å.). 

Organisationer söker medel via Radiohjälpen för specifika projekt och efter genomfört projekt 

redovisar organisationen vad de gjort och vad projektet bidragit till (Radiohjälpen, u.å.). 
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Målet för Radiohjälpen är att alla människor ska ha möjlighet att förverkliga sina rättigheter. 

Därav bedriver stiftelsen många olika kampanjer och stödjer olika typer av projekt med 

rättighetsperspektiv (Radiohjälpen, u.å.). I Sverige handlar detta främst om samarbete med 

funktionsnedsättningsrörelsen medan det internationellt handlar om att stödja olika projekt 

med mänskliga rättigheter som utgångspunkt. För att människor som lever i utsatthet själva 

ska få möjligheten att förbättra sin situation ska det rättighetsbaserade arbetet utgå från 

internationella överenskommelser. Exempel på dessa överenskommelser är Konventionen om 

mänskliga rättigheter och Barnkonventionen (Radiohjälpen, u.å.). 

 

2.2. Musikhjälpen 

Musikhjälpen startades 2008 och är en insamlingskampanj där Radiohjälpen, Sveriges Radio 

och SVT sprider kunskap och samlar in pengar till en undangömd humanitär katastrof 

(Musikhjälpen, 2017). Under kampanjen blir tre programledare inlåsta i en glasbur på ett torg 

någonstans i Sverige där de sedan sänder live i radio och tv. De sänder dygnet runt i totalt en 

veckas tid och får under veckan besök av kända personer och artister som engagerar sig i 

insamlingen. Sveriges Radio skriver på sin hemsida att Musikhjälpen varje år har ett nytt 

tema, detta innebär att det varje år är en ny humanitär katastrof som insamlingen 

uppmärksammar (Sveriges Radio, u.å.). Musikhjälpen har även representation på sociala 

medier där de ytterligare sprider information och svarar på allmänhetens frågor kring 

kampanjen (Musikhjälpen, 2017). Huvudtanken med programmet i radio och tv är att 

publiken får önska de låtar som spelas genom att skänka pengar till insamlingen. Inför och 

under insamlingsveckan uppmanas även privatpersoner och organisationer att starta sina egna 

insamlingar till kampanjen genom att till exempel sälja armband eller skänka pengar från 

pantflaskor. På Musikhjälpens hemsida anordnas även tävlingar och topplistor kring dessa 

evenemang (Musikhjälpen, 2017; Sveriges Radio, u.å.). 

 

2.3. Hofors 

Hofors är en tätort i västra Gästrikland. Kommunen bildades 1925 och hade 2016 strax under 

10 000 invånare (Hofors Kommun, u.å.; Ekonomifakta, 2016).  
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2.4. Facebook 

Facebook är ett socialt nätverk som grundades 2004. På sin hemsida skriver de att deras mål 

är att ge dess användare förmågan att bygga en gemenskap och göra världen till en mindre 

plats. Nätverket fyller flera funktioner för dess användare, bland annat används Facebook för 

att hålla kontakt med vänner och familj, ta del av nyheter och händelser, samt uttrycka vad 

som är viktigt för den individuella användaren i fråga. Facebook lanserades för studenter på 

det amerikanska universitetet Harvard i februari 2004 och fortsatte sedan expandera till skolor 

och arbetsplatser i USA och internationellt. 2006 öppnade registreringen upp för vem som 

helst att gå med i nätverket och samma år nådde nätverket upp i sex miljoner användare 

(Facebook, 2017a) . I dag har Facebook över en miljard aktiva användare varje månad 

(Facebook, 2017b). Nätverkets popularitet har även gjort Facebook till en plattform för 

företag att nå ut med sin kommunikation. Facebook som ett medel för insamlingskampanjer är 

även något som uppmärksammats av ledningen då de i mars 2017 introducerade en 

applikation som ger möjligheten att starta privata insamlingskampanjer för välgörande 

ändamål (Facebook, 2017c). Även tidigare har Facebook uppmärksammat potentialen för 

insamlingskampanjer via nätverket. De skriver på sin hemsida att människor söker sig till 

Facebook vid katastrofer och kriser för att se att personer som står dem nära är säkra och få 

nyhetsuppdateringar samt information om hur de kan hjälpa. Efter att tyfonen Haiyan slog till 

mot Sydostasien 2013 valde Facebook att samarbeta med Röda Korset för att användarna via 

nätverket direkt skulle få möjligheten att donera till insatserna i Filippinerna. Efter detta 

samarbete utvecklade Facebook denna funktion till att vara tillgänglig för att donera till flera 

organisationer närhelst användaren vill (Facebook, 2013). Via sin hemsida beskriver 

Facebook sitt nätverk som en global gemenskap av volontärer, donatorer och aktivister som 

kommer tillsammans för att skapa en bättre värld. Då de beskriver utvecklingen för att hjälpa 

icke vinstdrivande organisationer att sprida sina meddelanden skriver de att de har sett att det 

gör skillnad när människor i denna gemenskap engagerar sig. Bland annat samlar människor 

in pengar till förmån för katastrofer, söker efter saknade barn och gör andra uppmärksamma 

på frågor de bryr sig om (Facebook, 2015).  

2.5. Mass-self communication 

Manuel Castells (2009) skriver i sin bok communication power att internet och trådlös 

kommunikation inte är media i hör till den traditionella beskrivningen av media, utan de är 

istället verktyg för interaktiv kommunikation. Även om gränserna mellan massmedial 
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kommunikatin och all annan kommunikation är svåra att dra går det inte att jämföra de två när 

det kommer till publiken eftersom internet är ett kommunikationsverktyg skapat för att utbyta 

dokument såsom texter, ljud, videor och program. Människor tittar inte på internet på samma 

sätt som de tittar på tv utan de är en del av vad som produceras. Internet används också mer 

och mer som ett verktyg för att komma åt massmedia precis som när det kommer till all 

information som digitaliserats. Till exempel ser tonåringar idag tv program på den tid de 

själva väljer genom datorer och bärbara enheter. Tv är alltså fortfarande ett stort massmedium 

men formatet och leveransen av produkten förändras då det blir mer individualiserat. Samma 

sak har hänt med den tryckta pressen då fler och fler internetanvändare läser nyheter på nätet 

istället för i en tryckt tidning. Nyhetstidningar fortsätter alltså vara ett stort massmedium men 

plattformen där den levereras har ändrats. Masskommunikation är idag internetbaserad 

kommunikation i både produktionen och leveransen (Castells, 2009). 

 

Kombinationen av nätnyheterna och interaktivt bloggande tillsammans med epost och flöden 

från andra dokument på nätet gjort att nyhetstidningar numer är en del av en ny typ av 

kommunikation på nätet (Castells, 2009). Castells kallar denna kommunikation för mass self-

communication. Denna form av kommunikation har uppkommit med utvecklingen av internet. 

Användarna har bildat sina egna system för masskommunikation genom bland annat sms, 

bloggar, vloggar och podcasts. Castells skriver att varje meddelande på internet, oavsett 

producentens intentioner, blir ett flaska flytande i havet som är global kommunikation. 

Videohemsidan Youtube är idag den största masskommunkationsmediumet i världen med 

flertalet nationella och internationella tv-bolag som har sina egna kanaler på hemsidan. 

Youtube och andra liknande medium är medel för masskommunikation men är annorlunda 

mot traditionell massmedia då vem som helst kan producera innehåll på sidan så länge de 

följer vissa restriktioner och användarna väljer själva vilket innehåll de vill konsumera. 

Gemenskaper på nätet såsom Facebook har blivit en fundamental del av livet för sina 

användare och fortsätter att växa. Det ända som saktat ned tillväxten har varit begränsningar 

av tillgång och internethastighet. Eftersom infrastrukturen utvecklas och fler människor får 

tillgång till internet menar Castells att det är en observation snarare än en förutsägelse att 

gemenskapssidor som Facebook kommer fortsätta växa och utvecklas som en del av 

människors vardag. Mass self-communication är masskommunikation eftersom den når en 

global publik genom internet. Den är självgenererande i innehåll och självvald i hur 

människor interagerar med den (Castells, 2009). 
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3. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning som är relevant för utförandet av denna studie. 

 

3.1. Välgörenhet i Sverige  

En studie från 2012 har undersökt hur givandet till välgörenhet är strukturerat i en universell 

välfärdsstat . Då välfärd ses som en social rättighet i Sverige är författarna intresserade av 

vilka frågor som anses vara brådskande och lämpliga för donatorer (Vamstad, Von Essen, 

2012). Författarna är även intresserade av hur åsikterna kring vad som är brådskande och 

lämpliga saker att donera till då kampanjerna har varit för olika ändamål och haft varierande 

effekt på givande. Artikeln presenterar data baserat på 224 välgörenhetskampanjer från de 

senaste 60 åren och jämför kampanjer för nationella och internationella saker. Datan är 

hämtad från Radiohjälpens arkiv. Författarna menar att välgörenhet ses som något positivt i 

Sverige precis som på andra ställen men att det finns en konflikt då många saker anses vara en 

rättighet som ska betalas via skatt. Artikeln vill undersöka vilka typer av välgörenhet som ses 

som accepterade och beundransvärda i Sverige. I artikeln kommer författarna fram till att 

givande till välgörenhet historiskt sett har varit riktat bort från den offentliga  sektorn och att 

kampanjer riktade mot sociala rättigheter har varit  mindre lyckosamma även om dessa behov 

inte mötts av staten. Datan som används i rapporten visar att kampanjer riktade mot 

internationella ändamål har varit mer frekventa och även mer framgångsrika än de riktade mot 

nationella ändamål. Rapporten visar även att givande till välgörenhet idag ses på som ett 

effektivt sätt för individer att bidra till brådskande mänskliga behov (Vamstad, Von Essen, 

2012).  

 

Anna Breman och Ola Granström har tillsammans gjort en serie av tre laboratorieexperiment 

där de testar vad som är specifikt då det gäller att skänka pengar till internationella insatser 

(Breman, 2008). I varje studie deltog 50-200 personer som rekryterats på Handelshögskolan i 

Stockholm, Stockholms Universitet, och Lärarhögskolan. Experimentet bestod av ett så kallat 

diktatorspel där deltagarna (Diktatorn) tilldelas en fast summa pengar. I ett diktatorspel 

bestämmer sedan diktatorn själv hur mycket av dessa pengar hen vill behålla själv och hur 

mycket hen vill skänka. Mottagaren för donationerna kan vara en person eller en organisation. 

Experimenten hade som syfte att undersöka hur olika faktorer påverkar givare.  
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Resultaten av studien visade att det som deltagarna ansåg var den viktigaste faktoren då de 

gav pengar var effektivitet och minskad risk för korruption. Efter detta ansågs att man själv 

kan styra vad pengarna används till som den näst viktigaste faktorn när de tog sina beslut. Den 

faktor som kom på tredje och sista plats i rangordningen var informationen om mottagaren. 

Detta stämmer även överens med laboratorieexperimenten. Risken att pengar skulle försvinna 

vid en lång process vägde tyngst bland faktorerna. Paternalistisk altruism visade sig också 

vara en stor faktor även om det inte var en lika stor faktor som effektivitet. Information om 

mottagaren verkade dock inte ha någon effekt alls. Breman skriver att de var förvånade över 

att det inte hade någon effekt men menar att detta kan bero på att den viktigaste informationen 

är att veta att någon behöver hjälp och att övrig information inte upplevs som lika viktig 

(Breman, 2008).  

 

3.2. Sociala medier i kampanjer 

I en studie från 2014 har Hilde A.M. Voorveld och Guda Van Noort undersökt sociala medier 

i reklamkampanjer (Voorveld, Van Noort, 2014). Då de inspirerats av den ökade populariteten 

i att marknadsföra i sociala medier så vill de undersöka hur effektivt detta är som 

marknadsföringsplan i relation till mer traditionell media, i detta fall tv-reklam. Författarna 

har gjort tre experimentella studier för att nå sitt resultat. I den första studien har de undersökt 

kundens respons till marknadsföring via tv och sociala medier, och jämfört dessa. Via en 

kvantitativ undersökning där de utsatte en målgrupp för antingen en kampanj via sociala 

medier eller en tv-reklam kunde de undersöka skillnaderna mellan de två. Författarna skriver 

följande om sitt resultat: “The results of the first study indicate that SNS advertising 

campaigns initiate more favourable cognitive responses and are perceived as less persuasive 

than TV campaigns. However, the results also demonstrate that TV campaigns initiate more 

favourable attitudes” (Voorveld, Van Noort, 2014). 

 

I sin andra studie undersöker författarna hur målgruppen reagerar till kampanjer som 

kombinerar marknadsföring via TV och sociala medier (Voorveld, Van Noort, 2014). I denna 

studie utsattes målgruppen för antingen en kampanj som kombinerade TV och sociala medier 

eller för en kampanj som endast använde en av de två. Resultatet visade att kombinationen 

med marknadsföring i både sociala medier och tv inte nödvändigtvis gav en bättre effekt än 

att endast marknadsföra i en mediekanal. I undersökningen gav marknadsföringen i endast tv 
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och den kombinerade marknadsföringen den mest positiva responsen hos publiken. Då 

författarna sammanställde resultaten från de båda studierna kom de fram till att publiken 

borde utsättas för reklam i tv åtminstone en gång för att ge en mer positiv bild av kampanjen. 

Däremot resulterade den kombinerade marknadsföringen och den i endast sociala medier i 

störst intention att köpa produkten. Att konfrontera publiken med en kampanj i sociala medier 

åtminstone en gång ger därför en större chans till mer fördelaktiga beteendeintentioner 

(Voorveld, Van Noort, 2014). 

 

I sin tredje studie vill författarna undersöka hur övertalande de olika kampanjerna uppfattades 

som då tidigare forskning visat att om ett meddelande inte uppfattas som övertalande så får 

det mer uppmärksamhet, uppfattas som mer trovärdigt, och därför också leder till vänligare 

respons från publiken (Voorveld, Van Noort, 2014). I denna studie utsattes en publik för 

något av de följande: Marknadsföring via sociala medier två gånger, tv-reklam två gånger, 

Marknadsföring via sociala medier följt av tv-reklam, tv-reklam följt av marknadsföring via 

sociala medier. Efter att de blivit exponerade för de olika kampanjerna fyllde deltagarna i en 

enkät om sina upplevelser. Resultatet visade att kampanjerna som kombinerade sociala 

medier och tv upplevdes som minst övertalande. Kampanjen som endast använde sig av tv var 

den som i störst utsträckning upplevdes som ren reklam. Författarna skriver följande om sina 

resultat: “The difference in recognition of the different campaigns as advertising subsequently 

influenced attitudes and behavioural intention. Thus, campaigns in which SNS and TV are 

combined are less perceived as advertising, and therefore people have more positive 

attitudinal and behavioural responses towards such campaigns”. Författarna drar därför 

slutsatsen att för att få mest positiv respons från publiken så borde sociala medier integreras i 

den mer traditionella kampanjen hellre än att helt byta till marknadsföring via sociala medier 

(Voorveld, Van Noort, 2014). 

 

 

3.3. Internet och välgörenhet 

I en studie har Diana Ingenhoff och A. Martina Koelling undersökt internet vid insamlingar av 

icke vinstdrivande organisationer. De skriver att internet ger organisationer möjligheten att 

uppmana till tvåvägskommunikation med allmänheten (Ingenhoff, Koelling, 2008). De kan 

vinna på att bjuda in människor till dialog och skapa en relationer med sin publik. I studien 

undersöks potentialen hos internet som ett kommunikationsmedel för icke vinstdrivande 
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organisationer i Schweiz. Författarna analyserade hemsidorna till 134 Schweiziska 

välgörenhetsorganisationer för att se hur dessa använder nätet för att kommunicera med 

potentiella donatorer och media. Organisationernas hemsidor analyserades genom tre steg. 

Först analyserades hemsidornas information efter två kännetecken, total inkomst och inkomst 

från donatorer. Sedan gjordes en kvantitativ innehållsanalys baserad på fem principer för 

dialog. Som ett tredje steg bedömdes hemsidornas dialogkapacitet kvalitativt genom 

undersöka hur mottagliga hemsidorna var för dialog med potentiella donatorer och media 

genom att fiktiva informationsförfrågningar skickades ut till organisationerna via e-post. 

Resultatet av undersökningen indikerade att internets potential för dialogskapande inte 

utnyttjades effektivt av de flesta organisationerna. Författarna skriver dock att 

organisationerna verkar erkänna vikten av att uppmana allmänheten till dialog, då de flesta av 

dem svarade på informationsförfrågingar från media och potentiella donatorer (Ingenhoff, 

Koelling, 2008). 

 

Marco Castillo, Ragan Petrie och Clarence Wardell har i en annan studie undersökt 

möjligheterna för välgörenhetsorganisationer att använda sig av personer som själva donerar 

för att sprida organisationens meddelanden och på så sätt få fler personer i deras närhet att 

donera. I rapporten skriver de att två av de främsta anledningarna till att människor väljer att 

donera är att de dels blir tillfrågade men också att de blir tillfrågade av någon de bryr sig om 

(Castillo, Petrie & Wardell, 2014). Något författarna vill undersöka är de fördelar och 

nackdelar det finns för organisationer med att be donatorer sprida dessa budskap. För att 

undersöka detta använder de sig av ett experiment på internet. Personer som färdigställt en 

donation via en välgörenhetsorganisations hemsida blir tillfrågade om att dela med sig av 

detta genom att antingen dela detta på sin Facebook eller genom att dela det i ett privat 

meddelande till en vän på Facebook. I experimentet fick donatorer informationen att 

välgörenhetsorganisationen antingen skulle lägga till $0, $3 eller $5 till deras donation om de 

delade med sig av att de donerat. Resultatet av experimentet visade att donatorer svarade 

positivt till när organisationen lade till pengar i deras namn om de delade med sig av 

donationen. Desto större summa som lades till, desto fler delade med sig av att ha donerat. 

Enkelheten att dela verkade också spela en faktor då personer som redan var inloggade på 

Facebook var dubbelt så villiga att dela informationen. Experimentet visade även att det finns 

en fördel i att uppmuntra donatorer att hjälpa med insamlingen då det leder till fler donationer. 

Detta kan öka antalet donationer till en organisation utan att det kostar något för 
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organisationen att nå ut till de som donerar. Undersökningen visade dock att när 

organisationen själv lade till pengar till donationer för att uppmuntra till att sprida 

meddelandet så översteg dessa pengar beloppet de kunde tjäna. Detta kan dock bero på att det 

inte till fullo gick att spåra alla donationer experimentet ledde till. Författarna nämner att 

framtida forskning kring när personer som redan ger pengar används för att värva fler 

donatorer kommer vara användbart då organisationer fortsätter utforska sätt de använder 

sociala medier för välgörenhet (Castillo, Petrie & Wardell, 2014). 

 

3.4. Tvåstegshypotesen 

Sujin Choi har undersökt hur informationsflödet i forum på sociala medier ser ut, om det 

stödjer tvåstegshypotesen - och i så fall vilka roller och egenskaper opinionsledarna på dessa 

forum har. Genom att undersöka politiska diskurser på sociala medier menar Choi att det går 

att identifiera opinionsledare baserat på flödet i kommunikationen (Choi, 2015). Sociala 

medier skiljer sig från andra platser på nätet där politiska diskussioner pågår såsom 

nyhetsgrupper och bloggar då sociala medier är mer interaktiva och enklare att få åtkomst till. 

På sociala medier är möjligheten till längre diskussioner också större och därför har Choi valt 

att undersöka informationsflödet på Twitter. För analysen valdes två sydkoreanska politiska 

diskussionsgrupper på Twitter ut som studieobjekt och resultatet av studien visade att 

kommunikationsflödet i grupperna stödjer tvåstegshypotesen. Opinionsbildarna karaktariseras 

av ett större antal inlägg i grupperna och ett större antal av deras inlägg som delades av andra. 

De hade även fler hyperlänkar till material som de själva skapat, dock fanns det inte tillräcklig 

skillnad mellan opinionsledare och de andra för att ge understöd till att opinionsbildare är mer 

troliga än andra att skapa innehåll. Däremot visade det sig att det mestadels var 

opinionsbildarnas meddelanden som delades av andra i gruppen. Överlag visade sig 

grupperna vara inkluderande då endast en liten del av användarna inte var inkluderade i 

diskussionerna. Dock dominerades diskussionerna av ett fåtal användare och deras inlägg. 

Dessa användare visade sig ha ett socialt inflytande då deras inlägg i högre grad delades och 

kommenterades, inte bara av användare i grupperna utan även av personer som följde dessa 

användare. Detta gav opinionsbildarna en större makt att påverka och informera andra 

användare. Däremot skapade opinionsbildarna inte tillräckligt mycket eget innehåll via 

hyperlänkar jämfört med andra användare för att de skulle kunna ses som skapare av 

innehållet i diskussionerna, de ansågs snarare vara influenser (Choi, 2015).  
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W. Lance Bennet och Jarol B. Manheim menar att USA:s medielandskap har förändrats och 

inte längre kan anses följa tvåstegshypotesen (Bennet & Manheim, 2006). De menar att den 

offentliga kommunikationen har förändrats från att meddelanden passerar till mottagaren från 

massmedia genom en social process till en envägsprocess där den tänkta mottagaren nås 

direkt av meddelandena. Detta genom att kommunikationen är mer anpassad till att direkt 

påverka individerna i målgrupperna. Denna direkta process kommer från både en förändring i 

teknologi och förändringar i relationen mellan individer och samhället. Opinionsbildare som 

brukade spela en stor roll i tvåstegshypotesen är nu mycket mindre troliga att leda människor i 

deras åsikter i och med att massmedia i denna direkta process blir mer och mer fragmenterade 

och differentierade. Massmedia bidrar själva till individualiseringen av kommunikationen 

genom att de kommunicerar till en krympande publik, använder en demografisk driven 

programmering och sänder målinriktade politisk marknadskommunikation och nyheter 

(Bennet & Manheim, 2006).  

 

Människor har fått en större egen kontroll över den information de tar in då de ofta deltar i 

flera olika grupper och sociala nätverk där de tar in information från olika källor (Bennet & 

Manheim, 2006). Dessa individer är också svåra att nå ut till och påverka med ett riktat 

meddelande. Även då de nås av meddelandet är de svårare att hålla kvar på grund av den 

minskade gruppidentifikationen. Teknologin kring fokusgrupper har också förändrats då den 

nu istället för att fokusera på dessa grupper fokuserar på att med hjälp av stora databaser 

karaktärisera och identifiera människor i publiken och sedan leverera meddelanden till dem på 

det snabbaste och mest effektiva sättet möjligt via till exempel e-post, telefonuppringningar 

eller hemsidor anpassade för målgruppen. Oavsett medlet så är målet detsamma, att anpassa 

meddelandet för att fånga uppmärksamhet och påverka mottagaren. Så länge sändaren är 

framgångsrik med att nå detta kommer den använda sig av sitt eget mottagarval och 

färdigheter att nå dessa grupper istället för att påverka opinionsbildare i samhället. Varje 

meddelande kommer vara anpassat för att ersätta funktionen av opinionsbildare. Detta är vad 

Bennet och Manheim kallar ”the one-step flow of communication” (Bennet & Manheim, 

2006).   
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4. Sammanfattning av tidigare forskning och 

forskningslucka 

Den tidigare forskningen kring välgörenhet i Sverige har visat att kampanjer som varit riktade 

mot internationella ändamål varit mer frekventa och även mer framgångsrika än kampanjer 

riktade mot nationella ändamål. Det har även visat att minskad risk för att pengarna ska 

försvinna på vägen till de behövande är en viktig komponent när svenskar bestämmer om de 

ska skänka pengar eller inte. En annan viktig faktor är att kunna själv styra vad pengarna går 

till. Däremot har informationen om mottagaren inte någon effekt när det kommer till att 

påverka om människor vill ge eller inte. En studie kring marknadsföring och sociala medier 

har visat att för att få mest positiv respons från publiken bör sociala medier integreras i 

marknadsföringen via de mer traditionella medierna snarare än helt ta över som kanal för 

kampanjen. Tidigare forskning kring internet och välgörenhetsorganisationer har visat att 

många organisationer inte utnyttjar internets fulla potential för dialogskapande med 

allmänheten. Det har också visats att allmänheten svarat positivt då de ombetts dela med sig 

på Facebook av kampanjer i utbyte mot att organisationen lagt till pengar till donationen. 

Enkelheten att dela kampanjen spelade roll i valet då personer som redan var inloggade på 

Facebook var dubbelt så villiga att dela informationen. Att uppmuntra de som redan donerat 

till att dela med sig av informationen var framgångsrikt då det ledde till fler donationer. Att 

vidare undersöka hur personer som redan skänker pengar kan engageras för att värva fler 

donatorer kommer vara användbart då organisationer fortsätter utforska hur sociala medier 

kan användas vid välgörenhet. 

 

Det har tidigare även forskats kring tvåstegshypotesen. En studie har gett tvåstegshypotesen 

stöd genom att undersöka kommunikationsflödet i två sydkoreanska diskussionsgrupper på 

Twitter. Studien visade att informationsflödet i grupperna följde tvåstegshypotesen samt att 

opinionsledarnas meddelanden var troligare att spridas av andra i grupperna. Dessa 

meddelanden delades också i högre grad vidare av personer utanför grupperna. En annan 

rapport menar att medielandskapet i USA har förändrats och inte längre kan anses följa 

tvåstegshypotesen. Eftersom kommunikationen har förändrats från att meddelanden passerar 

till mottagaren genom en social process till en envägsprocess där mottagaren nås direkt av 

meddelandena. Förändringar i teknologi och samhälle har gjort att kommunikationen är mer 

mottagaranpassad till att direkt påverka publiken.  
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Något som det inte har forskats kring är hur opinionsbildare kan användas vid en 

välgörenhetskampanj i Sverige. Tidigare studier har påpekat att vidare forskning kring hur 

människor som redan skänker pengar kan hjälpa att värva fler donatorer är intressant att 

studera för att förbättra kunskapen i fältet kring sociala medier och kampanjer. Jag har inte 

hittat någon tidigare forskning kring hur lokala välgörenhetskampanjer kan användas av 

organisationer för att kommunicera information och samla in pengar för en större kampanj. 

Forskare och professionella marknadsförare har debatterat över opinionsbildares roll och hur 

de eventuellt kan användas i kampanjer. Vissa menar att det är en roll som inte längre har 

samma betydelse som när begreppet myntades medan andra menar att tvåstegshypotesen 

fortfarande är relevant. Denna studie undersöker hur tvåstegshypotesen och opinionsbildare 

användes under Musikhjälpens kampanj 2016. Genom en fallstudie i Hofors bidrar studien till 

fältet genom att visa på hur användandet av tvåstegshypotesen och lokala opinionsbildare 

positivt bidragit till insamlingen för Musikhjälpen 2016. I ett samhälleligt sammanhang är 

detta relevant då resultatet kan hjälpa organisationer med deras framtida planering inför 

kampanjer. Studien är också vetenskapligt relevant då den bidrar med ökad kunskap till 

forskningen kring tvåstegshypotesen samt fältet kring kampanjer och sociala medier. 
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5. Syfte, Mål och Problemformulering 

Denna studie undersöker en lokal välgörenhetskampanj i Hofors som samlat in pengar till 

förmån för Musikhjälpen genom en serie av kvalitativa intervjuer. Syftet med studien är att ge 

insikt i om, och hur, tvåstegshypotesen kan användas för att öka framgången hos större 

välgörenhetskampanjer. I studien undersöks hur kampanjen upplevdes av dess skapare och 

målgrupp, samt hur den mottogs i det lokala samhället. Genom att undersöka kampanjens 

genomslagskraft jämfört med tidigare år av Musikhjälpen-kampanjer finns möjligheten att 

bidra med ny förståelse till fältet kring välgörenhet och kampanjande.  
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6. Frågeställningar 

För att svara på studiens syfte används tre frågeställningar. Den första frågeställningen 

behandlar hur den lokala kampanjen upplevts i jämförade med tidigare år av Musikhjälpen-

kampanjer. Den andra och tredje frågeställningen fokuserar på hur den lokala kampanjen 

genomförts för att nå sitt resultat.  

 

6.1. Hur upplevdes tidigare kampanjer jämfört med kampanjen 

2016? 

6.2. Hur var kampanjens strategi utformad? 

6.3. Hur användes media i kampanjen? 
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7. Teoretisk perspektiv 

Eftersom målet för välgörenhetskampanjer är att informera målgruppen och få den att agera 

fokuserar studien på teorier kring uppbyggnaden av kampanjer samt hur dessa når en 

påverkan. Tvåstegshypotesen används då den visar hur lokala opinionsbildare kan användas 

för att påverka en målgrupp samt dagordningsteorin som behandlar hur media sätter 

dagordningen hos sin publik. 

 

 7.1. Kampanjteori 

Även om ingen specifik teori ännu utvecklats som förklarar och förutser 

kommunikationskampanjer så finns ett antal teoretiska perspektiv och principer som kan 

guida kampanjstrategier. I boken Public Communication Campaigns skriver Ronald E. Rice 

och Charles K. Atkin om kampanjer och kommunikation. De skriver om flera steg som är 

viktiga för en framgångsrik kampanj (Atkin & Rice, 2013).  

 

7.1.1. Målgrupp för kampanjen 

En kampanj börjar med en bedömning av målgruppen och situationen för att bedöma 

möjligheter och svårigheter med kampanjen (Atkin & Rice, 2013). Genom att anpassas efter 

målgruppen och olika undergrupper kan kampanjen nå en större påverkan. Om innehållet, 

formen, stilen och kanalerna är anpassade efter målgruppen är chansen större för meddelandet 

att få ett bra mottagande (Atkin & Rice, 2013). 

 

7.1.2. Kampanjens budskap 

För att nå en påverkan kan kampanjer välja att antingen uppmuntra till positiva handlingar 

eller att fördöma negativa sådana (Atkin & Rice, 2013). Traditionellt har kampanjer med mål 

att fördöma använt sig av rädsla för att lägga fokus på negativa konsekvenser av handlanden 

snarare än att fokusera på den positiva påverkan som är önskvärd (Atkin & Rice, 2013).  

 

Det finns flera typer av meddelanden som har olika mål för att påverka (Atkin & Rice, 2013). 

I många kampanjer spelar informationsmeddelanden som har som mål att sprida medvetenhet 

en viktig roll. Dessa medvetenhetsmeddelanden informerar på ett enkelt sätt vad människor 

bör göra, preciserar vem som bör göra det och ger påminnelser om när och var det kan göras. 
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Tanken är att dessa enkla meddelanden kan få målgruppen att bli intresserade och söka ut mer 

information på egen hand från till exempel nätet eller opinionsbildare. En annan typ av 

meddelanden som är viktiga i kampanjer är övertygande meddelanden som presenterar 

anledningar till varför mottagaren ska agera på ett visst sätt eller undvika det fördömda 

beteendet. Meddelanden kan vara riktade antingen mot att förändra målgruppens attityder 

eller att förstärka de attityder som redan existerar (Atkin & Rice, 2013).  

 

Rice & Atkin (2013) menar att det finns fem kriterier för att budskapet ska vara 

framgångsrikt. Budskapet bör vara trovärdigt, engagerande, relevant, tydligt och motiverande. 

Ett meddelande bör alltså visa på bra kunskap och argument samtidigt som det har en design 

som attraherar mottagaren. Det bör även vara enkelt att förstå samt vara relevant för den 

tänkta målgruppen samtidigt som det bör vara positivt och motiverande (Atkin & Rice, 2013).  

 

7.1.3. Val av kanaler 

För att få ut sina budskap lutar sig många kampanjer fortfarande mot traditionella kanaler som 

redan innan kommunicerar kring utbildning och nyheter (Atkin & Rice, 2013). Vid valet av 

kanal för kampanjen vägs för- och nackdelar mot varandra. Vid valet av 

kommunikationskanal bör bland annat användarmönster hos publiken, typen av budskap och 

tillgängliga resurser tas till hänsyn. Till exempel kan det vara mer effektivt att anordna ett 

event som renderar mediebevakning än att få in pengar till att köpa plats för budskapet hos 

vald media. Ny digital media ger nya dimensioner till kampanjande via interaktivitet och 

möjligheten att skräddarsy meddelanden till olika mottagare. När det gället interaktivitet så 

sker den på fyra plan genom monolog, feedback, mottaglig dialog och gemensam diskussion. 

Detta kan ske med hjälp av till exempel undersökningar, spel, e-post och chattrum. Interaktiv 

media främjar även anpassandet av budskapet för att passa de specifika individerna. 

Undersökningar på nätet kan avgöra faktorer såsom individens nuvarande kunskap och 

attityder för att sedan rikta hen mot meddelanden som är utformade för att informera och 

övertyga (Atkin & Rice, 2013).  

 

7.1.4. Utvärdering av kampanjer 

Efter avslutad kampanj är det viktigt att utvärdera för att analysera vad som gick bra och vad 

som kan förbättras (Atkin & Rice, 2013). Under kampanjens gång samlas information in kring 
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målgruppens mottaglighet, vilka kanaler som används och utvärderingar om framtida källor 

och uppmaningar (Atkin & Rice, 2013).  

 

7.2. Dagordningsteorin 

En teori kring media och dess effekt på allmänheten är dagordningsteorin, på engelska: 

Agenda-setting theory (Karlsson & Strömbäck, 2015). I medieforskningen har 

dagordningsteorin använts för att undersöka vilka effekter media har på opinionen. Maxwell 

McCombs och Donald Shaw var de som började forskningen kring dagordning då de 

undersökte medias effekt på opinionen under det amerikanska presidentvalet 1968. 

Dagordningsteorin behandlar hur vad media skriver om också styr samtalsämnen hos 

opinionen. Dock påverkar inte media vilka åsikter allmänheten har i ämnet utan lyfter endast 

frågan som något som diskuteras (Karlsson & Strömbäck, 2015). Det går att argumentera för 

att det viktigaste för en välgörenhetskampanj att hamna på allmänhetens dagordning då det är 

viktigt att sprida kampanjens budskap snarare än att försöka övertala människor.  

 

7.3. Tvåstegshypotesen 

Då studien vill undersöka hur tillvägagångssättet med lokala kampanjer kunde nå en sådan 

stor påverkan i Hofors används tvåstegshypotesen i det teoretiska ramverket. 

Tvåstegshypotesen som begrepp myntades under fyrtiotalet i USA då Paul Lazarsfeld 

genomförde en studie om vilka faktorer som avgjorde hur människor röstade i presidentvalet 

1940 (Gripsrud, 2011). Denna studie genomfördes på 3000 människor i Erie County i Ohio 

och under studiens gång upptäcktes att det fanns en faktor som studien inte hade tagit hänsyn 

till, att människor pratar och påverkar varandra. Människorna i studien diskuterade de olika 

inslagen i valkampanjen och det upptäcktes att den information som visades upp i media gick 

via opinionsledare till de mindre aktiva medborgarna (Gripsrud, 2011). Opinionsbildare finns 

överallt i samhället, i olika nivåer och inom olika fält. Något som utmärker en opinionsbildare 

är bland annat en högre medieanvändning, social kompetens, stark självuppfattning, och 

engagemang (Falkheimer, 2001). 

 

Upptäckten att mediernas budskap filtrerades via opinionsledare var oförutsedd och ledde till 

vidare forskning. 1945 genomförde Lazarsfeldt en ny studie, den här gången tillsammans med 

Elihu Katz. Denna studie undersökte hur mediebudskap påverkade kvinnor i staden Decatur i 
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Illinois då det gällde deras vardagsliv (Katz & Lazarsfeldt, 2006). Studien undersökte bland 

annat beslut kring inköp av varor, klädesmode, politik och biobesök. Fokus i studien låg på de 

nära gemenskaperna mellan människor, primärgrupperna, samt hur dessa stod i relation till 

mediernas budskap. I den presenterade studien visade det sig att vissa personer uppträdde som 

opinionsledare inom vissa områden. Katz och Lazarsfeldt kunde slå fast att de sociala 

relationerna mellan människorna i publiken utgjorde en faktor i medias påverkan på 

allmänheten. Slutsatsen var att tvåstegshypotesen bekräftades (Katz & Lazarsfeldt, 2006).  

 

Katz och Lazarsfeldts studie motvisade den rådande tilltron till medias direkta effekter av 

masskommunikation som fanns under 1900-talets inledande årtionden (Falkheimer, 2001). 

Istället visade studien på medias indirekta påverkan. Detta komplicerade synen på hur media 

och kampanjer kunde användas för att påverka människor då det innebar att ingen 

mottagargrupp kunde anses vara homogen. Eftersom massmedias budskap filtreras genom de 

sociala nätverk mottagarna ingår i är effekten inte direkt utan indirekt. Detta eftersom 

mottagarna aldrig är socialt isolerade utan, medvetet eller omedvetet, medlemmar i sociala 

grupper. Detta innebär att interpersonell kommunikation har en starkare effekt än 

masskommunikation då det handlar om påverkan. Dessa upptäckter motvisade både de som 

var oroliga för massmedias manipulativa påverkan på samhället och de som trodde att medias 

direkta effekter kunde hjälpa förstärka demokratin (Falkheimer, 2001). 

 

Rice och Atkin (2013) skriver att kampanjer kan nå större genomslagskraft om de istället för 

att luta sig mot direkt övertygande av varje individ fokuserar på att indirekt påverka genom att 

nå andrahandskällor som kan hjälpa påverka människor i deras närhet eller förändra strukturer 

i samhället som förändrar beteende. En strategi är att arbeta för en process där kampanjen når 

opinionsbildare som sedan personligen kan influera viktiga individer. Kampanjer riktas mot 

opinionsledare då de tenderar att vara mer öppna för meddelanden och deras indirekta 

inflytande gör att kampanjen troligtvis blir mer effektiv än om meddelanden riktats direkt till 

den större målgruppen. En fördel med att gå via opinionsbildare är att de kan forma 

meddelanden att vara mer anpassade till den specifika publiken på ett annat sätt än de flesta 

medier kan (Atkin & Rice, 2013).  
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7.1.5. Kritik mot tvåstegshypotesen 

Jostein Gripsrud (2011) skriver att slutsatserna av Katz och Lazarsfeld inte är helt 

oproblematiska. Bland annat menar han att de förutsatte att medias inflytande är något som 

bara utövas vid vissa avgränsade tillfällen och inte konstant. Dock så kunde studien inte visa 

de långsiktiga effekterna av medias inflytande. Dessutom mätte de medias påverkan genom 

att undersöka mätbara förändringar i attityder och beteenden. Detta innebär att då media 

bekräftade den rådande världsbilden så tolkades detta inte som att media påverkade 

allmänheten i och med att det inte gick att mäta någon förändring. Vissa menar dock att den 

kanske viktigaste funktionen då det kommer till medias inflytande över allmänheten är just att 

tolka världen efter den rådande världsbilden och på så sätt bidra till lugn och ordning bland 

publiken. Gripsrud skriver också att den kanske starkaste invändningen mot tvåstegshypotesen 

är i situationer då både opinionsbildarna och den övriga allmänheten inte har tillgång till 

andra källor än medierna då de ska bilda sig en uppfattning av en fråga. Ett exempel på detta 

var Kubakrisen 1962. Vid detta tillfälle var det ingen i de amerikanska småstäderna som 

visste något om Kuba, så opinionsbildarna var precis lika beroende  av medierna som alla för 

att bilda sig en uppfattning av situationen. Vid dessa situationer menar Gripsrud att det är 

medierna som direkt formar människors uppfattning. Därför menar han att det i 

tvåstegshypotesen finns en viss naiv optimism i att människor bor i lokalsamhällen där vissa 

kloka människor filtrerar budskapen åt dem (Gripsrud, 2011). 

 

En annan kritik mot tvåstegshypotesen är att även om det bekräftats att personlig kontakt är 

viktigt då det handlar om att påverka människor via massmedier så menar vissa att det ännu 

inte finns tillräckliga bevis för att personlig kontakt via just opinionsledare har denna effekt 

(McQuail, 2005). Även om det visats att personlig kontakt är viktig så har forskning ännu inte 

kunnat visa tillräckligt klart att opinionsledare i samhället har denna påverkan i de frågor som 

lyfts upp i media (McQuail, 2005). 

 

Jesper Strömbäck (2000) menar att det visats att människor idag är mer självständiga och 

mindre bundna till auktoriteter. Detta borde då leda till att människor idag inte är lika 

beroende av opinionsbildare.  Han menar också på det faktum att det visats sig att stora 

nyheter sprider sig mer direkt till människor än vad det gör vid interpersonell kommunikation 

(Strömbäck, 2000). 
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8. Material & metod 

För att undersöka hur målgruppen för kampanjen upplevde kampanjen och hur kampanjen var 

utformad genomförs en intervjustudie med människor som bott i Hofors under tiden för 

insamlingen samt varit medlemmar i kampanjens Facebook-grupp.  

 

8.1. Insamlingsmetod 

Syftet med samtalsintervjuer (även kallade kvalitativa intervjuer) är att hämta information 

eller bli informerad av personen som intervjuas (Østbye & Larsson, 2004). I jämförelse med 

frågeundersökningar har samtalsintervjuer en stor fördel i att det ger möjlighet till 

uppföljningar. Vid ett oväntat eller intressant svar på en fråga finns möjligheten att ställa 

följdfrågor för att få en tydligare bild av varför personen svarade som den gjorde. En 

samtalsintervju ger en bättre möjlighet till samspel mellan forskare och intervjuperson än vad 

en frågeundersökning gör. Ett exempel som Peter Esiasson tar upp är då en person på en 

arbetsplats förklarade sitt partival genom att säga att han blev kommunist eftersom hans far 

var moderat. Sedan utvecklade han sitt svar genom att förklara att partivalet för honom alltid 

handlat om att ta så stort avstånd som möjligt från sin familjebakgrund. Vid en 

frågeundersökning hade denna vidareutveckling möjligtvis inte kommit fram. Hade personen i 

fråga fått en frågeenkät via posten angående hans förhållningssätt till partival hade 

anledningen till hans val förmodligen inte kommit fram då fadersuppror till största 

sannolikhet inte funnits med som svarsalternativ. Esiasson skriver vidare att en öppen fråga 

kring partival förmodligen inte heller hade ringat in svaret ordentligt, åtminstone inte 

bakgrunden till valet. Vid dessa tillfällen framstår samtalsintervjuer som en bra metod då den 

är öppen för vidare frågor vid oväntade och intressanta svar. Ett område där samtalsintervjuer 

används framgångsrikt är när vi vill veta hur människor själva uppfattar sin värld. Forskaren 

strävar då efter att förstå världen som intervjupersonerna upplever den. Detta är relevant för 

studien då den undersöker hur kampanjen strategi utformades och hur människorna i Hofors 

upplevde detta nya sätt att kampanja på för Musikhjälpen (Esiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns & Wängnerud, 2017). En annan fördel vid kvalitativa intervjuer  är att vi kan få 

information kring det som det i andra fall hade varit svårt att få tillgång till. Hur kampanjen i 

Hofors utfördes och upplevdes hade i andra fall varit svårt att undersöka då inget material 

funnits att tolka. Genom att utföra intervjuer går det att styra frågorna till det som är av 
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intresse för studien. Möjligheten att sedan följa upp vid intressanta och oväntade svar ger ett 

brett material att analysera (Østbye & Larsson, 2004).  

 

Skillnaden mellan en frågeundersökning och en samtalsintervju är att vid en 

frågeundersökning ställs i princip samma frågor till samtliga personer som intervjuas. 

Personerna får sedan välja mellan ett antal svar som fastställts innan intervjun. Vid en 

samtalsintervju finns en mindre grad av standardisering. Det finns en rad frågor eller teman 

som ska tas upp men själva intervjun är mer av ett öppet samtal. Frågornas utformning och 

ordning kan ändras beroende på vad som kommer fram under samtalet och det finns mer 

utrymme att gå vidare med följdfrågor då det behövs (Esiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud, 2017). Även vid samtalsintervjuer finns olika strukturer när det gäller 

intervjuupplägg. Den typ som används i denna studie är semistrukturerade intervjuer vilket 

innebär att det finns på förhand bestämda frågor och teman men att intervjun inte följer en 

förutbestämd ram. Det finns en bestämd struktur i samtalet men det finns även en stor 

flexibilitet och möjlighet att ställa följdfrågor (Østbye & Larsson, 2004).  

 

Då tanken med undersökningen är att ta reda på hur kampanjen utformades och hur 

människor upplevde den så går den under epitetet respondentundersökning (Esiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). I en respondentundersökning är det 

svarspersonernas egna tankar som är studieobjekten och forskaren vill sedan hitta mönster och 

förklaringar till personernas tankar och upplevelser (Esiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud, 2017). 

 

8.1.1. Urval  

Personerna som intervjuas kommer väljas ut via ett strategiskt urval. Det absolut bästa hade 

varit att göra totalurval av hela populationen i Hofors för att få fram ett exakt resultat men 

eftersom ett totalurval av hela målgruppen vid denna undersökning i praktiken är näst intill 

omöjlig görs ett stickprovsurval via ett strategiskt urval av personer (Esiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). Anledningen till att studien genomförs genom ett 

strategiskt urval och inte ett slumpmässigt är på grund av problematiken vid att få människor 

att ställa upp för intervju. Rent teoretiskt hade det optimala vid sidan av ett totalurval varit att 

göra ett slumpmässigt urval eftersom det är den bästa urvalsmetoden då det kommer till att 

generalisera resultat (Esiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017).  
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I samband med kvalitativa studier är det ointressant med ett representativt urval av 

intervjupersoner (Trost, 2010). Det är inte intressant att kunna ange om en viss andel av 

personerna i urvalet också utgör en lika stor andel av den totala populationen. Istället kan 

problemet vara att det är alltför många vanliga människor i urvalet och att de mer ovanliga 

åsikterna därför missas. För att få variation i ett strategiskt urval rekommenderar Jan Trost att 

man kategoriserar personerna som ska intervjuas i olika celler baserat på till exempel kön och 

ålder. Dessa celler bör sedan ha en jämn representation i urvalet. Detta är ett hjälpmedel för 

att förhoppningsvis få en bra variation bland de personer som väljs ut i urvalet. Det finns inget 

egenvärde i sig att använda sig av denna metod och det är inget att sträva efter men risken 

finns att lättare få otur med variationen hos urvalet om man inte använder detta hjälpmedel 

(Trost, 2010). 

 

I denna studie har urvalet gjorts efter ett strategiskt urval av personer då det är viktigt att 

personerna som intervjuas har information och upplevelser nog från kampanjen för att ge 

tillräckliga svar för en analys. Urvalet har gjorts bland medlemmarna i Facebook-gruppen 

Med Kärlek från Hofors för att säkerställa att de som intervjuas har haft kontakt med 

kampanjen. De intervjuades åsikter om vilka andra personer som vore av intresse att intervjua 

har också tagits i beaktande då intervjupersonerna valts även om dessa råd inte nödvändigtvis 

följts till 100%. Personer av olika kön och åldrar har valts ut för att passa in i de olika cellerna 

och ge en bra representation av den totala populationen. Både personer som varit mer aktiva 

och personer som varit mindre aktiva i Facebook-gruppen har valts ut för intervju för att 

representera hela gruppen och inte endast den bild som delas av de mest involverade i 

kampanjen.  

 

8.2. Analysmetod 

I analysen används det insamlade materialet från intervjuerna och ställs mot teorierna kring 

processen för en väl utförd kampanj, tvåstegshypotesen och dagordningsteorin. Detta för att 

undersöka och dra slutsatser kring hur kampanjen i Hofors nådde sitt resultat. Det empiriska 

material som skapas då intervjusvaren analyseras utefter de valda teorierna kan sedan 

diskuteras i slutdiskussionen för att bidra med ny kunskap både kring teorierna och 

forskningen kring kampanjer. Frågorna till intervjuerna är baserade med teoretiska 

utgångspunkter för att bidra med information till en eller flera av frågeställningarna. I 
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resultatdelen analyseras sedan respondenternas svar enskilt och gruppvis enligt studiens 

teorier. Efter att rapporten färdigställts har de respondenter som tackat ja till att läsa igenom 

den fått ge kritik på det som är använt från deras intervjusvar. Detta säkerställer att eventuella 

feltolkningar kan korrekteras och studien får därigenom en större trovärdighet. Värt att notera 

är att inte alla responenter valt att läsa igenom analysen som varit baserad på sina intervjuer. 

Tre av de fem intervjuade har läst igenom och gett sina synpunkter på analysen.  

 

Analysen görs genom en kvalitativ textanalys. En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på 

latenta budskap hos materialet som analyseras och undersöker den underliggande betydelsen i 

ett innehåll (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2008). Denna metod är en typ av 

textanalys som har som syfte att förstå innehållet i alla uttrycksformer genom att bryta ned 

latenta innebörder i innehåll. Till dessa uttrycksformer hör bland annat text, bild och ljud. 

Denna metod passar bra med denna studie då målet för studien är att undersöka hur 

kampanjen var uppbyggd och upplevdes bland människor i Hofors. Denna metod är då bäst 

lämpad för att analysera intervjusvaren efter studiens syfte och frågeställningar (Østbye, 

Knapskog, Helland & Larsen, 2008). 

 

8.3. Material 

Materialet för denna studie är baserat på fem intervjuer genomförda med personer boendes i 

Hofors under tiden för kampanjen. Genom ett inlägg i kampanjens Facebook-grupp 

kontaktades tre av de intervjuade. Dessa tre har även frågats om det finns någon specifik 

person som de rekomenderar för en intervju. Dessa personer kontaktades sedan via privata 

meddelanden på Facebook. För att personerna ska tillföra relevanta insikter har det varit 

viktigt att de alla varit medlemmar i Facebook-gruppen samt att de varit bosatta i Hofors 

under tiden för kampanjen. Två av intervjuerna har genomförts genom samtal ansikte mot 

ansikte och tre av intervjuerna har genomförts via telefonsamtal. Alla intervjuer har spelats in 

för att sedan transkriberas till text. Anledningen till att tre av intervjuerna har genomförts via 

telefon är för att intervjupersonerna inte varit tillgängliga för intervjumöten under tiden de 

andra intervjuerna hölls i Hofors. Anledningarna till detta var olika, till exempel utlandsresor 

och arbete. Längderna på intervjuerna har varierat men i genomsnitt har de varit cirka 30 

minuter långa. Efter fem genomförda intervjuer kändes materialet mättat då svaren på 

frågorna börjades kännas igen och vid fler genomförda intervjuer var känslan att svaren skulle 
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fortsätta att upprepas. Personerna som intervjuas har alla olika åldrar och arbeten. Den yngsta 

som intervjuats var 24 år gammal och den äldsta var 58 år gammal.  

 

 

8.2.1. Kritik mot materialinsamling 

Då tre av intervjuerna genomförts via telefon finns det risk att den personliga kontakten blir 

mindre. Saker som ansiktuttryck och kroppsspråk går ej att läsa av vilket gör att risken 

förmodligen blir större för missuppfattningar.  

 

 

8.2.2. Intervjuguide 

Intervjuguiden är gjord efter de olika teorierna som används i studien. De första frågorna för 

intervjuerna är inledande frågor där intervjupersonerna får berätta om kampanjen och deras 

upplevelse av denna. Detta görs för att få personerna att öppet berätta om sina upplevelser 

samt att få igång samtalen och göra att den intervjuade känner sig bekväm i att prata i 

intervjusammanhang (Esiasson, Giljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012). Frågorna för 

intervjuerna är uppdelade i tre olika kategorier som svarar mot olika teorier och de tre olika 

frågeställningarna i studien. Vid behov ställs även uppföljdningsfrågor för att säkerställa att 

svaren ger tillräckligt med information för en analys. För att underlätta för både intervjuare 

och intervjuad ställs frågorna på ett sätt som är enkelt att förstå utan att behöva förklara 

eventuella begrepp eller teorier (Esaiasson, 2017). Då en av intervjuerna genomförts med en 

av grundarna för kampanjen skiljer sig dessa frågor sig åt i jämförelse med dem ställda till de 

andra fyra intervjupersonerna. Trost (2010) menar att det inte gör något om intervjufrågorna 

skiljer sig åt i vissa hänseenden så länge det går att se likheten i de olika intervjuguiderna. 

Intervjuguiden till intervjun för en av grundarna till kampanjen såg ut som följande: 

 

Informera om: 

 

Anonymitet (inga namn kommer att publiceras i uppsatsen. Däremot kommer det nämnas att 

det är en av grundarna till kampanjen som intervjuats), att intervjupersonen kommer få 

möjlighet att läsa igenom den färdigställda texten innan publicering, att intervjun kommer att 
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spelas in om detta är okej för intervjupersonen, samt att intervjupersonen om vill får avsluta 

intervjun eller välja att inte svara på frågor närhelst den vill.  

 

Vill du börja med att berätta vad som hände förra året? 

Var det många som hörde av sig med idéer som till exempel det här med att hålla auktioner? 

Hur tänkte ni inför kampanjen om eventuella möjligheter och svårigheter? 

Efteråt då, har ni utvärderat vilka framgångar ni hade och vad som kunnat förbättras inför 

årets insamling? 

Var det ni själva som kontaktade folk då eller var det personer som hörde av sig och bad om 

att få vara med? 

Hur tänkte ni i början för att få insamlingen att sprida sig och få fäste? 

Det kanske också var en framgångsfaktor just att människor inte kände sig pressade utan mer 

fick möjligheten att ta eget initiativ. 

Det skrev ju en hel del i tidningar och även Musikhjälpens sändningar tog upp hur bra det 

gick för insamlingen i Hofors. Märkte du någon skillnad när det började pratas om Hofors i 

media? 

Hur använde ni Sociala medier under kampanjen?  

Vad gjordes vid den här buren som du pratar om? 

Har du tidigare erfarenheter av liknande kampanjer? 

Har du märkt av något engagemang tidigare för välgörenhet och Musikhjälpen i Hofors? 

Hur använde ni media under kampanjen? Till exempel när Musikhjälpen pratade om 

insamlingen. 

 

 

 

 

Intervjudguiden för de övriga fyra personerna såg ut enligt följande: 

 

 

Informera om: 

 

Anonymitet (inga namn kommer att publiceras i uppsatsen), att intervjupersonen kommer få 

möjlighet att läsa igenom den färdigställda texten innan publicering, att intervjun kommer att 
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spelas in om detta är okej för intervjupersonen, samt att intervjupersonen om vill får avsluta 

intervjun eller välja att inte svara på frågor närhelst den vill.  

 

Vill du börja med att presentera dig lite kort? 

Hur skulle du beskriva kampanjen som var förra året och vad som hände? 

Vad var din tidigare relation till Musikhjälpen?  

Har du upplevt något liknande engagemang i Hofors förut? 

Hur hörde du först talas om den här kampanjen som var förra året? 

Hur upplevde du att sociala medier användes under kampanjen? 

Hur såg kommunikationen ut i Facebook-gruppen? 

Hur bemöttes de företag som var med och hjälpte till? 

Varför tror du att det just förra året blev en så stor grej jämfört med tidigare år? 

Tror du att insamlingen hade kunnat bli lika stor utan den här lokala anknytningen? 

Märkte du någon skillnad i engagemanget när media började skriva om 

insamlingskampanjen? 

Har du själv valt att skänka eller engagera dig på något sätt? 

Varför valde du att engagera dig? 

Följde du Musikhjälpens sändningar under tiden också? 

Märkte du av att många pratade om insamlingen på orten? 

Märks det på något sätt att engagemanget för hela Musikhjälpen gått upp under, eller efter den 

här kampanjen?  

 

 

Utöver dessa frågor har individuella följdfrågor ställts till respondenterna. Intervjuerna har 

genomförts under en period på två veckor mellan den 13e och 27e december 2017. De 

personer som intervjuats är en av grundarna till kampanjen samt 4 Hoforsbor som varit 

medlemmar i Facebook-gruppen. De fyra medlemmarna i Facebook-gruppen är en 24 årig 

man, en 25 årig man, en 36 årig kvinna samt en 55 årig kvinna. Intervjuerna med den 24 årige 

mannen och den 36 åriga kvinnan genomfördes den 13e december 2017. Intervjun med den 

55 årige kvinnan genomfördes den 21a december 2017, och intervjun med den 25 årige 

mannen genomfördes den 27e december 2017. Intervjun med en av grundarna till kampanjen 

genomfördes också den 27e december 2017.  
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     8.4. Etik 

Jan Trost (2010) skriver att ingen forskning i världen är så viktig att den får utmana de etiska 

kraven. Etiken bör sättas i fokus i all typ av forskning och noga övervägas i samband med 

intervjustudier. Intervjupersonernas integritet och värdighet står i fokus och det gäller inte 

bara under själva datainsamlingen utan också inför och efter. Trost skriver att trots att det 

verkar enkelt i teorin så gäller det att noga tänka över vad som kan gå fel. Även om det inte är 

vanligt så behöver intervjuaren vara beredd på att hantera obehagliga situationer då en 

frågeställning kan väcka en stor mängd tankar och föreställningar hos den intervjuade. Därför 

är det bra att redan innan intervjun informera den som intervjuas om ämnet för intervjun, att 

tystnadsplikt råder, att personen inte måste svara på alla frågor och att personen när som helst 

kan välja att avsluta intervjun. Detta är information som kan tyckas självklart men det är 

enkelt att hamna i en situation då den intervjuade till exempel känner att den måste svara på 

en fråga för att det generellt anses oartigt att inte svara då en fråga ställs. Intervjuaren får även 

ett övertag i intervjusituationen genom att veta vilka frågor som kommer att ställas (Trost, 

2010).  

 

Det talas om att personen som intervjuas ska ge informerat samtycke till intervjun (Trost, 

2010). Det är inte alltid helt tydligt vad detta innebär att samtycket skall vara informerat. I 

USA skriver den intervjuade under på att hen ställer upp frivilligt och har tagit del av vad 

intervjun handlar om. Även här anser vissa personer att en del saker är självklara medan andra 

anser att det måste påpekas tydligt innan intervjun. Ett exempel på detta är med fallet att 

intervjupersonen när som helst kan välja att avbryta intervjun. Det kan även råda olika 

meningar om hur mycket information kring intervjun och dess syfte som ska ges innan den 

som ska intervjuas räknas som informerad. Trost menar att den intervjuade ska få tillräckligt 

mycket information för att uppfatta vad intervjun och undersökningen handlar om. Samtidigt 

är det viktigt att inte ge all information och frågor innan intervjun då det kan riskera att 

påverka svaren från den intervjuade. Som intervjuare vill man styra den intervjuade så lite 

som möjligt.  Irving Seidman skriver att det informerade samtycket ska undertecknas 

skriftligen för att visa att den intervjuade är informerad och ställer upp på intervjun frivilligt. 

Detta ska skrivas under på ett dokument som innehåller information kring syftet, risker, rätten 
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att avstå från att delta i intervjun, rätten att dra sig ur och att läsa intervjun, anonymitet, samt 

hur studiens resultat kommer att spridas. Trost håller inte med Seidman på alla punkter utan 

menar att intervjuaren inte måste berätta utförligt om studiens syfte utan att det räcker att 

berätta vad den handlar om och sedan svara om den som ska intervjuas har frågor. Han menar 

även att idén om att berätta om risker för den intervjuade är överdriven och att det är svårt att 

berätta hur resultatet kommer att spridas. Vid en examensuppsats på till exempel kandidatnivå 

vet intervjuaren inte hur resultatet kommer spridas. Trost menar att om intervjun genomförs 

etiskt korrekt och under förtroendefulla former så är i princip inget ämne för känsligt för att ta 

upp (Trost, 2010). 

 

Inför intervjuerna till denna studie signeras ett avtal där både den som intervjuar och den som 

blir intervjuad skriver under på ett antal etiska grunder för intervjun. I avtalet framgår bland 

annat att den intervjuade inte kommer nämnas vid namn vid publiceringen av uppsatsen, att 

den intervjuade har rätt till att välja att inte svara på frågor den inte vill svara på och att hen 

när som helst har rätt att avsluta intervjun. I avtalet framgår även övergripande information 

om vad intervjun kommer handla om. Dock tas inte alla frågor för intervjun upp, dels för att 

detta skulle riskera att styra svaren vid själva intervjun och dels för att det inte går att lova att 

detta skulle vara alla frågor då eventuella följdfrågor lär dyka upp under intervjun. En av 

personerna nämns i texten som en av grundarna till kampanjen vilket kan ses som att 

anonymiteten riskerar att brytas. Det har dock funnits en dialog kring detta och denna person 

har varit okej med detta. Hen har innan publicering av uppsatsen läst texten och gett sina 

synpunkter. Denna person beskrivs i texten med epitetet hen istället för han eller hon. 

Anledningen till att denna person betecknas som hen och inte de andra är av anonymitetsskäl. 

Vid beskrivningen av de andra personerna är inte behovet lika stort att använda beteckningen 

hen då informationen om vilket kön personen tillhör inte riskerar bryta anonymitet på samma 

sätt som hos responenten som var med och startade kampanjen. 

 

8.5. Trovärdighet 

För att se om en forskning har ett tillförlitligt resultat är det viktigt att undersöka forskningens 

validitet och reliabilitet (Rosengren & Arvidsson, 2002). Validitet handlar om att 

undersökningen verkligen undersöker det den avser att undersöka och reliabilitet handlar om 

att mätinstrumenten ska vara tillförlitliga. När det gäller validitet är det viktigt att själva 

undersökningen verkligen hänger ihop med syftet. I detta fall gäller det att intervjuerna 
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verkligen avser att mäta det som undersökningen avser få fram. Vid skapandet av 

intervjufrågor är det enkelt att tappa den ursprungliga idén om vad som ska tas reda på. Därför 

bör den som gör studien alltid noga tänka igenom om undersökningen verkligen undersöker 

det som den var menad att undersöka (Rosengren & Arvidsson, 2002). 

 

Denna studie har följt Rosengren och Arvidssons råd och innan intervjuerna gått igenom 

frågorna för att se att de mäter det studien syftar till att undersöka. Studiens intervjufrågor har 

även en kopping till det teoretiska ramverket. 

 

Vad gäller reliabilitet handlar det om att se till att mätinstrumenten är tillförlitliga (Rosengren 

& Arvidsson, 2002). Rosengren och Arvidsson skriver att om validitet anses vara det allra 

viktigaste värderingen av materialet så kommer reliabilitet som god tvåa. Reliabiliteten kan 

till exempel påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga egenskaper hos mätinstrument, den 

som utför mätningen, objektet som mätningen utförs på, eller situationen för mätningen 

(Rosengren & Arvidsson, 2002). Jan Trost (2010) skriver att man med reliabilitet menar att en 

mätning är stabil och inte utsatt för slumpinflytelser. Därför ska alla intervjuare fråga på 

samma sätt och situationen ska vara likadan för alla intervjuer. Trost tar upp fyra 

beståndsdelar i begreppet reliabilitet. Kongruens, som handlar om likhet mellan frågor som är 

menade att mäta samma sak. Precision, hur intervjuaren registrerar svar. Objektivitet, som 

handlar om att vid olika intervjuare registrera likadant för att ha en hög objektivitet. Konstans, 

som handlar om tidsaspekten och att attityder eller vad det handlar om inte förändras (Trost, 

2010). 

 

Liknande frågor har ställts till de olika intervjupersonerna för att få så bra kongruens som 

möjligt mellan de olika intervjuerna. Samma metod av att registrera intervjusvaren har även 

använts genom att intervjuerna först spelats in och sedan transkriberats till text. 

Intervjupersonerna hade möjlighet att avstå från att intervjuerna spelades in men det var ingen 

som såg detta som ett problem. Beståndsdelen som handlar om objektivitet mellan olika 

intervjuare så är den inte relevant då det är en person som genomfört undersökningen. Att 

påverka undersökningens konstans är något som varit svårt att veta hur det ska göras då 

tidsaspekten är svår att göra något åt. Själva kampanjen genomfördes ungefär ett år innan 

själva intervjuerna tagit plats och nu har en ny kampanj startat för årets musikhjälp, något som 

kan påverka intervjupersonernas svar även om kommunikationen varit tydlig med att frågorna 

gäller kampanjen 2016.  
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9. Analys & Resultatredovisning 

I denna del av rapporten redovisas resultaten av interjuerna och svaren på frågeställningarna. 

 

 

9.1 Hur var upplevdes tidigare kampanjer jämfört med kampanjen 

2016? 

 

9.1.1. Tidigare kampanjer 

Tidigare Musikhjälpen-kampanjer har haft olika inverkan på personerna i Hofors. De 

intervjuade berättade alla att de visste vad Musikhjälpen var men sedan skiljde sig deras 

relationer till insamlingen åt. En av personerna bakom den lokala insamlingen i Hofors 

berättar att hen tidigare följt programmet i flera år och att det var något hon tyckte var roligt 

att följa. Hen hade även själv haft en egen insamlingsbössa tillsammans med vänner och 

familj för att bidra. En av de stora anledningarna till att de sedan bestämde sig för att starta en 

större bössa i Hofors var även att de tyckte att Musikhjälpen var någonting roligt att följa. Hen 

kan dock inte minnas att det varit något större kollektivt engagemang tidigare i Hofors. En 

annan intervjuad Hoforsbo kan inte heller minnas något större intresse i orten. Han beskriver 

det tidigare kollektiva engagemanget för Musikhjälpen i Hofors som i princip obefintligt. Han 

berättar att det enda han själv upplevt tidigare var då en skolklass sålde fika till förmån för 

Musikhjälpen. Han menar att det förmodligen funnits människor som skänkt pengar och även 

engagerat sig på andra sätt men det har inte funnits något engagemang som gjort att 

människor kunnat engagera sig kollektivt. Det har inte funnits något fokus i Hofors på 

insamlingarna och vad de gått till. 

 

En annan person beskriver vad som hände 2016 som en stor förändring jämfört med tidigare 

år. Han beskriver vad som hände som följande:  

 

”Alltså det som hände, alltså Musikhjälpen är ju något som har etablerat sig i Sverige kan man säga, 

och det är många som har suttit hemma i sin egen soffa och önskat låtar och skänkt en summa och så. 

Men det som hände då förra året under den kampanjen i Hofors det var ju att folk lämnade sofforna 

och istället för en privat insats gjorde ett stort gemensamt engagemang, och det gjorde ju att det blev 

en helt annan styrka i kampanjen och människor förenades”. 
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Han beskriver sin tidigare relation till Musikhjälpen på ett liknande sätt då han berättar att han 

när han studerade tittade på programmet tillsammans med några andra studenter vid luncherna 

och att de då skänkte någon krona. Det var ingen större organiserad relation han hade sedan 

tidigare men han hade en väldigt positiv bild av Musikhjälpen och tyckte om att det kändes 

väldigt seriöst och att det kändes som en stabil organisation som låg bakom kampanjerna. 

Däremot hade han aldrig upplevt något liknande engagemang för insamlingarna någonstans. 

Han lyfter fram att det säger en hel del om att det inte funnits något liknande engagemang 

tidigare med tanke på att det gamla rekordet för en privat insamling var på omkring 400 000 

kronor och att Hofors rekord sedan blev tre gånger större. 

 

Sammanfattningsvis går det att säga att alla de intervjuade visste vad Musikhjälpen var sedan 

tidigare. Den allmänna bilden av de tidigare kampanjerna var att det var något man såg på tv 

och i vissa fall även skänkte lite pengar till. Ingen av de intervjuade kunde dock minnas något 

större engagemang i orten kring insamlingarna. Flera pratade om att det förmodligen funnits 

flera som skänkt pengar i Hofors men att det inte har varit något som det pratats om. Det har 

inte funnits någonting som gjort att Hoforsborna som kollektiv gjort någon insats. Vid frågan 

om de kunde minnas några tidigare välgörenhetsinsatser i Hofors så var svaren eniga. Ingen 

kunde minnas att någon större insamling eller insats gjorts tidigare. Vissa gav exempel på 

mindre insatser som till exempel att skolklasser sålt fika till förmån för välgörenhet eller att 

det varit insamlingar efter specifika katastrofer. Ingen av dessa exempel har dock varit i 

närheten av samma engagemang som Med Kärlek från Hofors. 

  

 

9.1.2. Kampanjen 2016 

Denna typ av kampanj är något som skulle kunna utföras på andra platser än just Hofors. En 

av de intervjuade pekade dock på en faktor som varit viktig för kampanjens framgång: 

populationsstorleken. Han sade att han trodde att denna typ av kampanj skulle kunna nå 

liknande framgångar även på andra orter. Däremot har Hofors en optimal storlek för denna 

typ av lokala engagemang. Orten är tillräckligt liten för att människor ska känna en 

gemenskap som Hoforsbor och känna igen varandra ute på stan, men den är även tillräckligt 

stor för att göra en skillnad om alla engagerar sig. Hofors har cirka 10 000 invånare så om alla 

skänker 100 kronor så når insamlingen en miljon. Kampanjen 2016 fick sin början då två 

personer tyckte det skulle vara roligt om hela Hofors tillsammans kunde göra en kollektiv 
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insats för Musikhjälpen. En av de två berättar att anledningen till att det blev just 

Musikhjälpen var att de följt programmet tidigare år och tycker att det är ett roligt koncept. De 

hade även tidigare år haft en bössa tillsammans med sina vänner. 2016 bestämde de sig sedan 

för att testa och se om det gick att få människor att göra en kollektiv insats genom en bössa. 

Det första de bestämde var att de skulle behöva en mötesplats för att kommunicera med de 

som är intresserade av insamlingen och detta blev en Facebook-grupp som skulle användas 

som informationskanal. Den intervjuade personen beskriver det som att de sådde ett frö 

genom att skapa denna mötesplats och börja berätta för människor att de arbetade för 

Musikhjälpens mål att barn i krig har rätt att gå i skolan. Till en början var det många som 

tyckte det var en bra idé och kände att de ville var med och bidra. Så den första veckan 

började det direkt delas inlägg på Facebook och det var även många som valde att skänka 

pengar vilket ledde till att den insamlade summan snabbt steg. I och med att insamlingen fick 

sådant genomslag första veckan bestämde de som låg bakom kampanjen sig för att fråga ett 

företag om de ville vara med och bidra till insamlingen. De bestämde sig för ett företag som 

de kände sig bekväma med att fråga och gick dit och presenterade sig. De beskrev vad det var 

de gjorde och frågade om företaget skulle vara intresserade av att hjälpa till. När företaget 

bestämde sig för att de vill vara med och bidra till kampanjen gav det energi till att ta samma 

förfrågan vidare till andra företag vilket gjorde att fler gick med och den insamlade summan 

steg ännu mer. Den intervjuade av de två som startade kampanjen beskriver kampanjens start 

som följande:  

 

”Det började ganska fogligt och behagligt och lugnt där i början och sen så var det en massa 

tävlingsskallar som klev in i det här, och jag började ju också bli lite tävlingsinriktad och kände att 

shit det går ju så bra. Som en snöbollseffekt skulle jag vilja beskriva det. Alla pratade med alla om det 

här tillslut och alla stod och tittade i mobilen för att följa insamlingen och se vart det här skulle sluta. 

Och det började kläckas en massa idéer och folk började höra av sig och frågade till exempel om de 

kunde auktionera ut en massa saker på sidan och jag så såklart ja till det. Det var lite många bäckar 

små på något sätt, alla var ju med och bidrog till slut”. 

  

Flera berättar att det var ett engagemang som de tidigare inte varit med om i Hofors. Från att 

engagemanget har varit privatpersoner som skänkt pengar har det blivit människor som i 

grupp engagerat sig. En person beskriver vad som hände 2016 som följande:  
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”Alltså det som hände, alltså Musikhjälpen är ju något som har etablerat sig i Sverige kan man säga, 

och det är många som har suttit hemma i sin egen soffa och önskat låtar och skänkt en summa och så. 

Men det som hände då förra året under den kampanjen i Hofors det var ju att folk lämnade sofforna 

och istället för en privat insats gjorde ett stort gemensamt engagemang, och det gjorde ju att det blev 

en helt annan styrka i kampanjen och människor förenades. Det var det som egentligen hände och det 

gjorde att det bara blev större och större. Det växte ju och varenda Hoforsbo engagerade sig i det här 

verkade det som. Det var lite av en snöbollseffekt för det var ju två personer då som startade det här 

men till slut var ju varenda arbetsplats med, varenda förening, varenda politiskt parti, varenda skola, 

alltså, till slut så var alla verkligen med på tåget. Det är ju lite så när det blir en sådan effekt att alla 

ska haka på tåget då vill man inte vara den som blir lämnad på perrongen utan då vill man vara med 

och bidra så man får vara med och fira den här häftiga resan som gjordes.”  

 

Just att det var den första kollektiva insamlingen är något som flera understryker när de 

beskriver kampanjen. Även att insamlingen fick en bra start och fick ett stort följe tidigt 

verkar ha varit en framgångsfaktor.  

 

”Ja kampanjen blev ju ett ganska stort drev från början egentligen för det var den första kontakten 

med Musikhjälpen som Hofors haft egentligen som grupp och kollektivt samhälle. Det har ju såklart 

funnits enstaka, individuella donatorer förut men inget i någon större skala. Så det blev så att två 

stycken valde att dra igång den här bössan vi haft med ambitionen att spara 5000kronor, men sen 

genom en Facebook-grupp och genom att lyckas engagera hela befolkningen i Hofors så drog det iväg 

och blev långt över en miljon kronor då som samlades in till Musikhjälpen och det var ju rekord för 

Musikhjälpen någonsin”. ”Det var häftigt för det blev så stort här men engagemang kring det. Det 

kom så fort, från ingenstans liksom. Från att man inte hörde någonting om det till att alla pratade om 

insamlingen. Det var häftigt för jag har aldrig upplevt att människor här gått samman på det här 

sättet tidigare”. 

 

Dessa svar tyder på att tvåstegshypotesen kan användas för att bedriva en framgångsrik 

kampanj. Genom att gå via opinionsbildare i Hofors har Musikhjälpen nåt ut till fler personer 

än vad de tidigare har lyckats med. Samtliga intervjuade upplevde ett större engagemang för 

kamapanjen 2016 än tidigare år och insamlingarna har aldrig heller renderat så mycket 

pengar. Svaren på frågorna tyder på att opinonsbildarnas arbete i att engagera människor har 

varit avgörande för att kampanjen lyckats samla ihop till att slå rekordet för en bössa i 

Musikhjälpen. Tidigare års kampanjer hade inte fått något fäste i Hofors och även om enstaka 

personer skänkt pengar så var det ingenting man pratade om eller organiserade kring. Även 
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andra välgörenhetskampanjer på orten hade haft svårt att få fäste. Att de som skapade och 

hållit i kampanjen har varit väl lämpade att skapa engagemang och hålla kontakt med många 

personer är något som stämmer väl överens med beskrivningen av en opinionsbildare. 

Falkheimer (2001) skriver att vad som utmärker en opinionsbildare är bland annat en stark 

social kompetens och ett stort engagemang. Precis som Rice & Atkin (2013) beskriver så 

visar denna insamling att kampanjer kan nå större genomslagskraft om de istället för att 

försöka påverka varje individ direkt gå via opinionsbildare i människor närhet som kan 

engagera eller förändra strukturer i samhället. En fördel som beskrivs är att opinionsbildare 

kan forma meddelanden att vara mer anpassade till den specifika publiken. Den lokala 

insamlingens meddelanden har nått publiken på ett sätt som tidigare kampanjer inte gjort och 

de samhälleliga strukturerna har förändrats genom att människor haft en kanal att diskutera 

och informera varandra via. Strömbäcks (2000) kritik om att människor idag är mindre 

bundna till auktoriteter vilket gör att de inte är lika beroende av opinionsbildare har i detta fall 

visat sig mindre stark då budskapet för kampanjen inte varit auktoritärt utan snarare 

inbjudande till att hjälpa till. Mer om detta i nästa frågeställning. 

 

 

 

 

 

9.2.  Hur var kampanjens strategi utformad? 

Inför insamlingen planerades ingenting kring vilka eventuella möjligheter och svårigheter 

som fanns eftersom skaparna av kampanjen först inte tänkt tanken att insamlingen kunde bli 

så stor. Från början tänkte de inte ens att det skulle vara en kampanj utan ville bara göra 

skillnad genom att samla in pengar får de som var intresserade. De var inte planerat att det 

skulle bli så stort som det till slut blev. Däremot var det mer planering inför 2017 års 

insamling då de var mer beredda på kampanjens storlek. 

  

Något som varit väldigt tydligt i intervjuerna är att sociala medier och framförallt Facebook 

har spelat en stor roll i kampanjens succé. De som höll i kampanjen startade tidigt en 

Facebookgrupp för att kunna kommunicera med övriga Hoforsbor kring Musikhjälpen. En av 

de som startade kampanjen berättar att när de kom på idén om att försöka göra en lokal 

insamling så kände de att de behövde en mötesplats för att kommunicera med de som var 
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intresserade. De kände då att en Facebook-grupp var lämpligast att använda sig av då det 

skulle vara i princip omöjligt att kommunicera med så många annars. Facebook-gruppen 

började sedan användas som en ren informationskanal där veckans mål kunde sättas och 

människor kunde kommunicera kring insamlingen och Musikhjälpen. Det har även varit 

viktigt hur kommunikationen sett ut på sidan och det är något som de var tydliga med från 

början. De ville att alla skulle känna sig välkomna i gruppen och att ingen skulle känna sig 

pressad att skänka pengar - utan att det skulle komma från en egen vilja att göra så. En av 

skaparna av insamlingen beskriver det som följande:  

 

”De strategier vi har haft, det vi varit väldigt tydliga med i början var hur snacket skulle vara på 

Facebook-sidan. Det skulle vara fritt från politiska budskap och debatter på sidan och alla skulle vara 

välkomna oavsett vad man tänker kring världen för alla jobbar för ett gemensamt mål och det höll vi 

stenhårt på från början. Också fritt från religion också. Det kan ju barka ur med diskussioner på 

internetsidor så det har vi tagit bort i rask takt om det dykt upp något, men det har ju inte varit så 

mycket. Men strategin för att få ut med ordet det var ju Facebook-sidan. Sen efter några veckor så var 

det någon som sade att vi kanske skulle kontakta tidningen men då tänkte jag att de får höra av sig om 

de ville skriva något om det här – och det gjorde de ju sen. Jag har liksom aldrig legat på kring 

insamlingen, jag har aldrig stressat på folk utan jag har bara sagt att vi gör det här och är ni 

intresserade av att vara med så hör av er liksom – och det har ju fungerat väldigt bra”. 

  

Just att inte pressa människor till att engagera sig är också något som hen nämner som en 

framgångsfaktor för kampanjen. Just att ingen ska känna sig tvingad till att skänka pengar är 

något som de varit tydliga med från början.  

 

”Det är ju också lite vad Musikhjälpen handlar om i stort liksom att det är engagemanget och 

initiativet, inte att man ska behöva pressa folk till saker – det fungerar ju liksom inte och det är heller 

inte min stil som person heller. Jag har mer lagt fram det som ett erbjudande att om ni vill vara med 

och hjälpa så hör av er liksom”. 

  

En annan stor faktor till att kampanjen började sprida sig var att människor introducerade 

varandra till insamlingen. Många vittnar om ett helt samhälle som engagerade sig i 

insamlingen och att det näst intill varit omöjligt att inte följa vad som hände. När de 

intervjuade berättar om hur de först hörde talas om kampanjen nämner flera att det varit andra 

som berättat för dem om vad som hände. En av de intervjuade berättar följande om hur han 

blev introducerad för kampanjen.  
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”Det blev ju via det här drevet som startades egentligen, det var ju min mamma som jobbade 

tillsammans med en av dem som startade allting och då fick man ju egentligen vara med från att det 

startade då, från dess linda egentligen. Så då fick jag höra då via min mamma att de skulle starta en 

Musikhjälpen-bössa och hjälpa att samla in pengar, och då fick jag höra lite vad det innebar för jag 

visste inte riktigt vad en Musikhjälpen-bössa var från början. Också sen fick man höra mer och mer 

från mamma om hur det gick för bössan och sen så på sikt så växte det sig så stort så man började 

höra det från andra källor att de varit med och skänkt och att Hofors insamlingsbössa ledde hela 

allting och att den ledde det hela vägen och sen så blev det mer och mer evenemang ute på stan och så 

längre fram. Så på den vägen var det.” 

  

Andra berättar om hur de via Facebook-gruppen fått reda på vad som pågick genom att vänner 

gjort dem medvetna om kampanjen. En person berättar att han blivit tillagd i gruppen under 

inledningen av kampanjen. Han berättar att nästan alla som gick med i gruppen sedan lade till 

flera personer som de kände. Han själv hade tidigare hört om att det var en insamling som var 

på gång men efter att han blev tillagd i Facebook-gruppen så var det därigenom som han 

sedan följde kampanjen. Han berättar att han uppdaterade Facebook dagligen för att följa med 

i vad som hände via gruppen. Detta visar på ett lyckat initiativ från de som skapade gruppen 

med tanke på att hålla den som en informationskanal för att människor skulle få möjlighet att 

kommunicera med varandra och följa vad som hände. Just att Facebook-gruppen har varit 

central i kampanjen är något som är tydligt efter de genomförda intervjuerna. Alla de 

intervjuade berättar att det är via Facebook som de främst följt kampanjen. Precis som tanken 

var hos de som drivit kampanjen så blev Facebook-gruppen en mötesplats för de som var 

med. Även personer som inte aktivt varit med i kampanjen har märkt av den kommunikation 

som funnits på Facebook. En person som berättar att han inte aktivt varit delaktig i 

insamlingen berättar att han tagit del av kampanjen genom att vänner delat inlägg som sedan 

dykt upp i hans flöde. Efter att han blivit påmind om den rådande kampanjen av sina 

Facebook-vänner vid ett antal gånger blev han nyfiken och började läsa om vad det handlade 

om. Han gick då även med och läste det som skrevs i Facebook-gruppen. 

Hur kommunikationen såg ut i Facebook-gruppen var att det hela tiden var mycket 

återkoppling med positiva kommentarer. Det kommunicerades ständigt om hur mycket 

insamlingen vuxit och om hur varje summa någon skänkte var viktig, oavsett om den var stor 

eller liten. En intervjuad person berättar att detta skapade en känsla av att det var enkelt att 

bidra då kommunikationen var så positiv oavsett summan som gavs. En person beskriver det 

som att all återkoppling också sporrade fler att ge och känslan blev att människorna i Hofors 
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tillsammans kunde uträtta någonting stort. En annan person beskriver kommunikationen i 

gruppen på ett liknande sätt:  

 

”Jo det var ju en Facebook-sida där som var själva navet, själva logistiknavet i hela kampanjen för att 

den skulle fungera. För det var via den här Facebook-sidan som de hade kontakt med, ja, hela 

kampanjbefolkningen eller vad man ska säga, alla de som skänkte pengar då och ville skänka. Så det 

var där de gav feedback och de som skänkte gav feedback till varandra och så vidare. Så det var på 

något sätt centralt för att allting skulle fungera överhuvudtaget. Utan den här Facebook-sidan tror jag 

inte att det hade fungerat alls lika bra.” ”Det var väldigt mycket så att de som höll i sidan skrev 

mycket inlägg som sedan kommenterades och delades vidare av andra i gruppen och på så sätt höll 

gruppen uppdaterad hela tiden så det fanns ju en samlingsplats att diskutera och sprida 

informationen.” 

 

Även när företag hjälpte till i insamlingen var det mycket återkoppling och positiva 

kommentarer i Facebook-gruppen. På frågan om hur företagens insatser mottogs svarade en 

av de intervjuade följande:  

 

”Jo de fick ju väldigt mycket beröm och jag tror att det hjälpte att sätta dem på kartan också i och med 

att de fick så positiv uppmärksamhet av att de bidrog. Så på något sätt kunde de glida lite räkmacka 

på att de fick PR när de skänkte pengar eller hjälpte till med kampanjlandet. Så på något sätt så vann 

ju alla på det. Företagen fick PR, Hofors hamnade på kartan, de som skänkte pengar som 

privatpersoner fick vara med och göra nytta, Musikhjälpen fick mer pengar och mer barn fick 

möjlighet att gå i skolan.” 

 

Detta styrker budskapet som fanns med då kampanjen startades, att de som höll i kampanjen 

inte skulle pressa människor att engagera sig och skänka pengar. Det som beskrivs är istället 

hur de bidragit till en bra och engagerande stämning kring insamlingen och att alla som vill 

vara med och bidra får känna sig välkomna och viktiga. Det är något som genomsyrat 

kampanjen inte bara i Facebook-gruppen utan i stort. Det vittnas istället om hur andra 

personer än de som höll i kampanjen lagt till sina vänner i Facebook-gruppen och delat inlägg 

i sina flöden. 

  

Att Facebook som kanal för insamlingen varit framgångsrikt visar sig tydligt då flera personer 

berättar att det har var den kanal där de främst följde vad som hände. En annan kanal som 

indirekt blev en framgång för kampanjen var att människor pratade med varandra om vad som 
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hände med insamlingen. Flera berättar att det var ett stort samtalsämne då de träffade vänner 

och bekanta. Två av de intervjuade sade följande om hur de följde kampanjen:  

 

”Det blev att man var inne på datorn och kollade hur mycket pengar det låg på och hur vår insamling 

stod sig mot de andra, och sen så blev det också nästan det ända man pratade om när man träffade 

vänner och bekanta. Man pratade om hur det gick och hur märkligt det var att Hofors kunde dra ifrån 

så pass mycket. Så det blev nästan det ända man pratade om ett tag, också följde man det lite på radio 

och tv, också diskuterade man det sinsemellan”. 

 

”Just ingenting själv utan det har ju mer blivit att man blivit påmind om det. Det har inte varit så att 

jag själv aktivt sökt upp och följt kampanjen men det har ju mer blivit indirekt från vänner på 

Facebook och genom att man pratat om det på jobbet, och då blir man såklart medveten om det. Sen 

har det stått någon gång i tidningen om det också. Sen har jag ju varit med i Facebook-gruppen också 

så någon gång har man ju varit in där och kollat”. 

 

Efter kampanjens slut har den utvärderats för att se vad som varit lyckat och vad som kunnat 

förbättras till kampanjen 2017. En förändring som bestämdes efter utvärderingen var att starta 

en separat Facebook-grupp avsedd för auktioner istället för att hålla dessa i 

informationsgruppen då det upplevdes att gruppen stundtals blivit ostrukturerad. Sedan kom 

de även fram till att de behövde flera personer som ansvarar för olika områden i kampanjen 

istället för att två personer skulle göra allting. En förändring som gjordes till 2017 års 

kampanj var att det startades en grupp på cirka tio personer som sedan delades upp i olika 

ansvarsområden. Det var flera som hörde av sig och ville vara med och planera inför nästa 

kampanj men de flesta handplockades till olika roller.  

 

”Det var framförallt vi själva som frågade folk även om många hörde av sig. Just auktionssidan där 

frågade jag två personer som jag kände att jag kunde lita på fullt ut. Det handlar lite om hur man 

formulerar sig när man kommunicerar med folk, det är ju viktigare än många kanske tror med 

kommunikationen. Du vet, hur man skriver och formulerar saker, och de här personerna visste jag att 

de kommer fixa auktionssidan galant då. Så det var väl liksom valda till auktionssidan. Sen så hörde 

Brittis av sig och ville sköta vår egen bur då och det gjorde hon ju alldeles strålande. Det var ju 

otroligt mycket folk med förra året så jag vet ju knappt alla som var med så om vi gör detta ett tredje 

år, vilket vi kommer göra, så kommer det nog finnas ännu mer personer som kommer vilja vara med 

och hjälpa. Det blir ju bara större och större och det börjar ju nästan likna en organisation på något 

vis”. 
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Intervjusvaren visar att kampanjen genomförts delvis efter råden kring en kampanjs upplägg. 

Kanal och budskap har varit de komponenter som varit tydligast i fokus under kampanjen och 

även de som kan anses varit viktigast. Budskapets utforming är något som flera intervjuade 

pratat kring. Kanalen har även fungerat väl som en samlings- och informationsplats för 

kampanjen. Just kanal och budskap var det som planerades mest inför kampanjen. I budskapet 

har skaparna av kampanjen valt att fokusera på att uppmuntra till positiva handlingar snarare 

än att fördömma negativa. Att fokusera på en positiv stämning i kampanjen är något som 

också setts som en av nyckelfaktorerna i kampanjens framgång.  Målgruppen har även varit 

tydlig då det räcker med att läsa insamlingens namn för att förstå att den riktas mot Hoforsbor. 

Däremot planerades ingenting kring målgruppen mer än att försöka nå så många som möjligt 

via Facebook-gruppen. Efter kampanjen har det även gjorts en utvärdering om vad som kan 

förbättras till kommande års kampanjer. Denna gjordes några månader efter avslutad kampanj 

och vissa förbättringsmöjligheter fastslogs. Vid denna utvärdering har det även diskuteras i 

hur kampanjen kan nå andra målgrupper som inte använder sig av Facebook. Denna analys 

visar att det viktigaste i en kampanj som denna är genom vilken kanal som kommunikationen 

sker och vilket budskap som förmedlas. Att budskapet utgår från att uppmuntra till positiva 

handlingar är också något som intervjupersonerna upplevt som en nyckelfaktor. Eftersom en 

kritik mot tvåstegshypotesen är att människor inte längre är lika beroende av auktoriteter så 

går det att argumentera för att det är viktigt att budskapet inte upplevs som auktoritärt av 

publiken. I detta fall har inte buskapet inte upplevts som auktoritärt utan som en inbjudan till 

att vara med och tillsammans göra en insats för den större kampanjen.  

 

 

 

 

9.3. Hur användes media i kampanjen? 

När Musikhjälpens sändning tog upp Hofors insamling har de i den mån det varit möjligt delat 

detta i Facebook-gruppen. Däremot har det varit svårt att kontinuerligt hålla koll på när Med 

Kärlek från Hofors nämnts i Musikhjälpens sändningar eller i andra medier. På frågan om de 

använt media i kampanjen svarade en av de bakom kampanjen följande:  
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”Sporadiskt gjorde vi det för det var inte så enkelt att ha koll på när Musikhjälpen pratade om Med 

Kärlek från Hofors. Det är mer folk som suttit hemma och sett att det handlade om Med Kärlek från 

Hofors också har de tagit en bild eller video och skickat till mig också har jag kastat ut det på sidan. 

Men det har varit svårt för de pratade ju mycket om Med Kärlek från Hofors så då har ju alla hjälpt 

till måste jag säga. Så fort jag fått veta någonting så har jag sedan lagt upp det på sidan. Viss media 

som jag känt till har jag ju försökt lägga ut på sidan men ska jag vara helt ärlig så har jag haft så 

sjukt lite tid så jag har fått välja lite vad jag skulle hitta att lägga upp också. Det kanske kan vara en 

utveckling till nästa år”.  

 

Även om det varit svårt att fånga upp allting som skrivits och sagts om Med Kärlek från 

Hofors så har det märkts att det som delats vidare har haft en positiv effekt. Det var många 

som kom fram berättade att de hört om kampanjen på t.ex. radio och tyckte det var roligt och 

ställde frågor om kampanjen. Även de lokala tidningarna gjorde en viktig insats som fanns 

med och bevakade insamlingen. En annan intervjuad person berättade att han märkte av att 

det hände något med intresset när det började skrivas om insamlingen. Då lokal och nationell 

media uppmärksammade kampanjen beskriver han hur människor i Hofors kände en ökad 

stolthet kring insamlingen. Däremot var medias rapportering ingen avgörande del i 

kampanjens framgång då den redan växt sig tillräckligt stor vid tidpunkten media började 

rapportera om den. På frågan om han märkte någon skillnad i engagemanget för kampanjen 

efter att media började uppmärksamma den svarade personen följande:  

 

”Ja det är klart att det händer något när man får bekräftelse utifrån när media nationellt och även 

lokal media visar att det här är något häftigt och någonting vi måste uppmärksamma. Det är klart att 

människor känner stolthet och så men jag upplever ändå att rörelsen hade kommit så långt. Det var ju 

liksom en gräsrotsrörelse, det var ju inte media som skapade rörelsen utan det var ju lokalt 

engagemang med hjälp av sociala medier i Facebook. Sedan blev det ju såklart en stolthet men 

riksmedia började ju först rapportera när vi var på väg att slå rekordet och då blev det ju såklart en 

ökad stolthet och mer engagemang tror jag men jag tror inte att det var vad som skapade rörelsen. Så 

media ville ju skildra vad som hände men det var ju inte dem som skapade händelseförloppet”. 

 

Även en annan person berättar om hur medias rapportering fick effekten att människor 

pratade mer om kampanjen och hur bra det gick.  

 

”Ja det var väl så att folk pratade mer om det och det kändes som att orten i sig fick något av en 

upprättelse på något vis. Det blev mer diskussioner runt fikabordet och så där. Jag kommer inte ihåg 
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exakt vad som sades men alla ville ju att det skulle hålla i och att insamlingen skulle vara kvar som 

den som samlat in mest.” 

  

Svaren i intervjuerna tyder på att dagordningsteorin haft en effekt i Hofors under kampanjen. 

Medias bevakning har gjort att insamlingen uppmärksammats mer bland Hoforsborna och det 

har blivit ett samtalsämne bland människor i orten. Däremot verkar dagordningsteorin inte 

haft någon större inverkan i kampanjens succé då den redan innan medias bevakning nåt stor 

framgång. Insamlingen var redan innan någonting som människor pratade om och var stolta 

över och även om dagordningen sattes än tydligare av medias rapportering så var det inte den 

faktor som gjorde att kampanjen uppmärksammades bland majoriteten av de som deltog, utan 

det var snarare kommunikationen via Facebook och att människor redan innan pratade om 

insamlingen. Dagordningsteorin har haft en effekt på människor i  Hofors under kampanjens 

gång men den har inte haft någon större effekt på resultatet av insamlingen. 
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10. Slutdiskussion 

Något som varit tydligt under intervjuerna har varit att den lokala kampanjen 2016 fick ett 

större genomslag i Hofors än tidigare år av Musikhjälpen. Det kollektiva intresset för 

Musikhjälpen har varit i stort sätt obefintligt utöver några mindre insamlingar. 

Att mer människor engagerade sig i kampanjen 2016 stärker teorin att kampanjer som riktas 

mot opinionsledare kan nå en större genomslagskraft än om den direkt försöker påverka 

varenda individ (Atkin & Rice, 2013). I detta fall har Musikhjälpen nått ut till ett par personer 

i Hofors och gett dem verktygen att vidare engagera människor att hjälpa till och skänka 

pengar. Att den vidare insamlingen kom från lokala personer istället för människor på tv har 

sedan gjort att kommunikationen varit mer anpassad till att få genomslag i just Hofors. Det 

har blivit något för människor att förenas kring och känna sig stolta över.  

 

Tidigare forskning kring tvåstegshypotesen i sociala medier har visat att opinionsbildare 

karakteriseras av ett större antal inlägg i grupperna och att ett större antal av deras inlägg 

delades vidare av andra. Detta går även att se i intervjusvaren då kommunikationen i gruppen 

beskrivs som att skaparna av kampanjen flitigt skrev inlägg som sedan ledde till diskussioner 

och vidare delningar. Att vissa personers inlägg i högre grad delas och kommenteras tyder på 

ett större socialt inflytande. Teorin att kampanjer kan nå större genomslagskraft om de istället 

för att luta sig mot direkt övertygande av varje individ kan nå andrahandskällor som kan 

hjälpa påverka människor i deras närhet eller förändra strukturer i samhället är något som går 

att se i Med Kärlek från Hofors (Rice & Atkin, 2013). Genom att lokalt kunna anpassa 

budskap och kanal efter målgruppen har kampanjen blivit mer framgångsrik än tidigare 

insamlingar. 

 

Tvåstegshypotesen har fått kritik då vissa menar på att medielandskapet förändrats och att 

människor därför inte längre är lika beroende av opinionsbildare i samhället. Bennet & 

Manheim (2006) skriver att medielandskapet i USA har förändrats och inte längre kan anses 

följa tvåstegshypotesen då mottagaren nås direkt av meddelandena istället för att de går via en 

social process. Detta eftersom media idag är mer differentierade och anpassade för att direkt 

nå sin tänkta målgrupp. Studien kring Med Kärlek från Hofors visar att tvåstegshypotesen i 

detta fall fortfarande är relevant då respondenterna följt meddelandena i Facebook-gruppen i 

en högre grad än de följt Musikhjälpens sändningar. Detta kan bero på att svensk media inte 

är lika anpassad till specifika målgrupper.  
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Något som studien tydligt visat är hur framgången för kampanjen 2016 skiljt sig åt i 

engagemang jämfört med andra insamlingar från tidigare år. Tidigare forskning har visat att 

välgörenhet för ändamål utanför Sveriges gränser är både mer frekventa och framgångsrika än 

de som berör ändamål nationellt (Vamstad, Von Essen, 2012). Eftersom denna studie inte 

jämfört denna kampanj med någon speciell kampanj för nationella ändamål är det svårt att dra 

slutsatser kring detta men det är noterbart att den kampanj som fått störst genomslag i Hofors 

var för ett ändamål utanför Sveriges gränser. Denna studie stärker även tidigare forskning som 

visat att givande till välgörenhet ses som ett effektivt sätt för individer att bidra till brådskande 

mänskliga behov då den visar på ett stort engagemang för välgörenhet.  

 

Under intervjustudien benämndes Musikhjälpen som en seriös insamling mer trovärdiga 

organisationer bakom. Det finns en möjlighet att detta påverkat den lokala insamlingen 

positivt då den har benämnts som trovärdig och seriös. Tidigare forskning på området har 

visat att en viktig faktor då människor väljer att skänka pengar är en minskad risk för 

korruption och att de vet att pengarna kommer fram på ett effektivt sätt (Breman, 2008). Då 

människor sedan tidigare har en positiv bild av Musikhjälpen är det möjligt att detta hjälpt 

insamlingens trovärdighet. Människor känner att de kan lite på att pengarna de ger kommer 

fram på ett effektivt sätt. Kombinationen mellan tv- och radioprogrammet Musikhjälpen och 

den lokala insamlingen i Hofors har visat sig framgångsrik. Flera av de intervjuade har 

sett/lyssnat på programmet även om störst fokus varit på den lokala kampanjen i bygden och i 

sociala medier. Tidigare forskning har visat att kampanjer som kombinerar sociala medier och 

tv upplevs som minst övertalande och att sociala medier därför bör integreras i mer 

traditionella kampanjer för att nå mest positiv respons (Voorveld, Van Noort, 2014). Detta 

stärks av att denna kampanj där en lokal kampanj i sociala medier integrerats i tv- och 

radioinsamlingen har haft den största effekten som respondenterna upplevt. Även Facebook 

själva har berättat att de sett att det gör en skillnad då människor engagerar sig i välgörenhet 

via deras nätverk (Facebook, 2015). Att kampanjer som kombinerar sociala medier och tv 

upplevs som mindre övertalande förstärks även av kampanjens budskap, att inte pressa 

människor att engagera sig utan istället se till så att alla känt sig välkomna. Tidigare studier 

har även visat att det finns en fördel i att uppmuntra människor som redan ger pengar till att 

uppmuntra andra att ge då det i slutändan leder till ett ökat antal donationer. Detta går att se på 

en större skala i kampanjen i Hofors där personer som sedan tidigare följt Musikhjälpen har 

påverkat fler människor att donera och engagera sig.  
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Som Manuel Castells (2006) skriver så har internets utveckling lett till att självgenererat 

innehåll kan nå ut till en global publik. Istället för masskommunikation så har han myntat 

begreppet mass self-communication som är masskommunikation med skillnaden att den är 

självgenererande i innehåll och självvald i hur människor interagerar med den. I Med Kärlek 

från Hofors går det att se att den interaktiva kommunikationen via nätet har varit 

framgångsrik. Människor har inte tittar på kampanjen på samma sätt som de gör med tv-

sändningar utan de har interagerat och haft en mötesplats för diskussioner. Detta har visat sig 

lyckat då människor har upplevt närmare band till den lokala kampanjen jämfört med 

Musikhjälpens stora insamling. Just att kanalen för insamlingen skulle vara en Facebook-

grupp var också något som skaparna av kampanjen tidigt fastslog som det lämpligaste mediet. 

Massmedias bevakning är något som haft mindre betydelse i kampanjen. Det har upplevts att 

medias bevakning gjort att det blivit en ökad stolthet för kampanjen och att det märkts att fler 

pratat om kampanjen efter att media börjat rapportera. Däremot upplevs det inte som att 

media spelat en avgörande roll i kampanjens framgång. Dagordningsteorin verkar därför inte 

haft någon större påverkan på resultatet av kampanjen, även om teorin verkat stämma då 

kampanjen blivit ett större samtalsämne efter att media börjat rapportera. Detta kan dock även 

bero på att människor fick en större stolthet av kampanjens framgång snarare än just att media 

börjat bevaka kampanjen och att detta snarare gick hand i hand med att media funnit 

insamlingen värd att rapportera om.  

 

Denna studie bidrar med ökad kunskap i fältet om kampanjande och tvåstegshypotesen. I ett 

samhälleligt perspektiv ger studien insikt som kan hjälpa vid utformningen av framtida 

välgörenhetskampanjer. Den bidrar även med kunskap i fältet kring kampanjande och 

tvåstegshypotesen i Svensk välgörenhet.  

 

Det vore intressant att i framtida forskning undersöka andra kampanjer med samma syfte men 

som använt sig av andra budskap och kanaler. För att se hur viktig sociala medier är i denna 

typ av kampanjande vore det av intresse att undersöka hur en kampanj utanför sociala medier 

mottagits av publiken i jämförelse med en liknande kampanj som använt sig av sociala 

medier. Det vore även intressant att undersöka om denna typ av kampanj går att genomföra 

med kommersiella mål. Det har bevisligen varit framgångsrikt då målgruppen varit ense om 

att kampanjen är till förmån för en bra sak men finns då också möjligheten att i en 

vinstgivande kampanj använda sig av lokala opinionsbildare på ett liknande sätt för att nå en 
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högre lönsamhet? Vidare forskning kan även undersöka riskerna vid denna typ av kampanj ur 

ett PR-syfte. I detta fall renderade den lokala kampanjen positiv uppmärksamhet kring 

Musikhjälpen men om budskapet varit annorlunda finns risken att budskapet kring kampanjen 

och hela Musikhjälpen blivit otydligt. I värsta fall hade det kunnat rendera negativ kritik som 

reskerat att skada organisationen, i detta fallet Musikhjälpen. Det vore även intressant att 

undersöka liknande kampanjer i andra länder (exempelvis USA) för att se hur lyckosam lokal 

opinionsbildning är i andra samhällen än det svenska. Att göra en studie i USA vore av 

intresse då det finns de som menar att förändringar i samhället och medielandskapet i USA 

gjort att tvåstegshypotesen inte längre är relevant. 
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