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Sammanfattning	  

Studien innefattar Röda korsets hela kommunikation gällande ebolautbrottet i Västafrika via 

det sociala mediet Twitter mellan den 1:a och den 31:a oktober 2014. Studien förhåller sig 

teoretiskt till strategisk kommunikation och syftar specifikt till att titta på Röda korsets 

strategiska kommunikation i samband med ebola-krisen. Studien berör relevanta områden 

som anseende, gemensam identitet och gemenskap men också förtroende- och 

relationsskapande kommunikation samt dialog.  

Genom ansatsen kvalitativ innehållsanalys har materialet kodats och 

tematiserats i tre steg för att dels titta på vad som kommuniceras men också hur det 

kommuniceras. Den inledande tematisering av materialet innefattar samtliga 345 tweets under 

hela oktober 2014 på tre valda Röda korset konton, Internationella rödakorskommittén 

(ICRC), Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens (IFRC) och Svenska Röda 

korset. Materialet genomgår i det här läget en inledande tematisering i form av en geografisk 

tematisering som en del i urvalsprocessen. Denna tematisering belyser vilket utrymme ebola 

fick i Röda korsets kommunikation på Twitter inom det valda tidsspannet. Sedan följer en 

översiktsanalys där enbart 98 tweets som berör ebola analyseras och tematiseras in i för texten 

identifierade teman: Annonser, insats/bedrift och storytelling. Tweets som handlar om ebola 

men är av annan karaktär eller unika i sitt tema behandlas inte i analysen och faller istället 

under temat övriga tweets. Sedermera följer den djupgående analysen där tweetsen bryts ner 

ytterliga för att identifiera hur Röda korset kommunicerar. Det vill säga vilka stilistiska grepp 

nyttjar man i sin kommunikation för att dels förmedla information, känslor och ge 

uppmaningar. De teman som berörs i denna del av analysen är empati & känslomässiga, 

personifierande-, säkerhets- och uppmanade inslag i tweets. 

Denna studie visar dels den roll Twitter spelar i Röda korsets strategiska 

kommunikation i samband med ebolautbrottet genom att visa på vad som kommuniceras och 

hur. Kommunikationen är dels förtroende- och relationsskapande och skapar en gemensam 

identitet mellan organisationen, volontärer och frivilliga samt de insjuknade och deras 

anhöriga. Följaren bjuds in att bli en del av den gemenskap som de ovannämnda är en del 

utav. Detta genom att bidra med olika former av bistånd som frivillig eller volontär men också 

genom att exempelvis starta kampanjer och insamlingar för att samla in pengar till Röda 

korsets arbete och verksamhet. Röda korset använder sig av en tydlig strategisk 

kommunikation i sin kommunikation på Twitter rörande ebola under oktober 2014.  
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1.	  Inledning	  

Falkheimer och Heide (2009) beskriver förenklat kommunikation som att välformulerat 

uttrycka sig korrekt genom ett för situationen adekvat medium (Falkheimer & Heide 

2009:30). Dagens konsumenter eller mottagare beskrivs dock som oförutsägbara när det 

kommer till deras val av kanal, medium och produkter eller tjänster (Falkheimer & Heide 

2009:57f). För att fånga upp dessa konsumenter krävs istället en mer samlad strategi som 

bygger upp gemensamma identiteter och relationer (Falkheimer & Heide 2009:57f) som ett 

komplement till exempelvis ett adekvat val av medium. Med denna komplexa 

kommunikationssituation i åtanke så väcktes idén till denna studie. För hur tydliga och 

progressiva är egentligen organisationer i sin kommunikation? Intresset att titta närmare på 

denna typ av integrerade och strategiska kommunikation väckte också idén att se hur den 

kunde se ut via sociala medier. Detta då sociala medier som Twitter till synes verkar vara den 

perfekta plattformen för en mer relations- och gemenskapsbyggande kommunikation. Denna 

studie kommer därför att behandla strategisk kommunikation via Twitter för att se vad och på 

vilket sett Röda korset väljer att kommunicera i samband med ebolautbrottet i Västafrika. 

Twitter beskrivs dels som en interaktiv plattform och ett socialt medium som med drygt 288 

miljoner använder runt om i världen, (Eriksson 2015) har vuxit till att bli en utbredd plattform 

för kommunikation. Här kommunicerar inte bara privatpersoner och artister utan också 

organisationer, som myndigheter, företag och NGO:s (non-governmental organization). 

Användningen av sociala medier i informations-, relationsbyggande och PR syfte är ett 

område som det senaste decenniet vuxit och väckt stort intresse bland organisationer som ett 

sätt att marknadsföra sig och befästa sin relevans (Selg 2010:48-52). Därför är en studie 

gällande användningen av Twitter som kommunikationsplattform, dels aktuell men också 

intressant för att se hur det kan se ut när man försöker täcka in de ovannämnda strategiska 

kommunikationsområdena i sin kommunikation.  

En hårdragen och generaliserande beskrivning av organisationers 

kommunikation är att den har som målsättning att ”skapa förståelse, hållbara relationer och en 

gemensam identitet” (Falkheimer & Heide 2009:46) Självfallet är målsättningen betydligt 

bredare och mer komplex än den ovannämnda förenklingen som återfinns i boken ’Strategisk 

kommunikation’ av Falkheimer och Heide (2009). Denna beskrivning fångar dock upp 

grundidén om det kunskapsområdet som benämns som strategisk kommunikation och som 

kommer vara den teoretiska utgångspunkten för denna studie. Genom att peka på begrepp 

som varumärke, vilka omfattas av strategisk kommunikation, kommer studien att titta på tre 

Röda korset konton på Twitter. Dessa tre konton, Internationella rödakors- och 
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rödahalvmånefederationens (IFRC), Internationella rödakorskommittén (ICRC) och Svenska 

Röda korset, representerar olika nivåer och verkningsområden i organisation. Att titta på 

samtliga tre konton ger en bredare bild av Röda korsets kommunikation och gör det möjligt 

att se på kommunikation från olika nivåer i organisationen. Röda korset som organisation är i 

krissammanhang ett starkt varumärke och en känd aktör. Intresset att titta på en, inom sitt fält, 

väletablerad organisation är att se om man upprätthåller en dialog med sina intressenter samt 

hur förtroende- och relationsskapande man är i sin kommunikation. Förtroende- och 

relationsbyggande kommunikation spelar en allt större roll för organisationer och anledningen 

är att människors val beror till stor del på vilken relation och vilket förtroende man har för en 

viss organisation och dess varumärke (Falkheimer och Heide 2009:23). Att upprätthålla det 

förtroende och den relation man skapat med intressenter är en utmaning som organisationer 

ställs inför. Det som gör Röda korset intressant ur denna aspekt är det faktum att man som 

organisation är helt beroende utav att man har starka relationer till andra aktörer och 

intressenter samt att man besitter deras fulla förtroende (Röda korset, u.å.). Detta då det är en 

förutsättning för deras verksamhet men också för att Röda korset skall kunna närvara och 

verka i konflikter och kriser runt om i världen (Röda korset, u.å.).  
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1.1	  Syfte	  

Denna studie syftar till att undersöka hur Röda korset använder Twitter i samband med en 

kris, dels genom att se på vad som kommuniceras på organisationens twitterkonto, men 

framförallt genom att analysera hur det kommuniceras. Fokus i denna studie kommer att 

sättas på hela kommunikationen i tre valda twitterkonton, Svenska Röda Korset, 

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens (IFRC) och Internationella 

rödakorskommittén (ICRC), dessa tre konton representerar i sin tur tre olika nivåer i 

organisationen. Studien kommer att omfatta de tweets som berör den valda krisen inom det 

valda tidsspannet som sträcker sig från den 1:a till den 31:a oktober 2014 (Bergström & 

Boréus 2005:45). Genom att titta på Röda korsets strategiska kommunikation och se till de för 

materialet identifierade teman kommer studien att undersöka kommunikationens innehåll och 

uppbyggnad. Detta för att se hur Twitter kan användas som medium för strategisk 

kommunikation i samband med kriser.	  

	  

1.1.1	  Frågeställning	  

1. Hur använder sig Röda Korset av Twitter i sin strategiska kommunikation i samband med 

ebolautbrottet i Västafrika? 

2. Vad i krisen är det som kommuniceras och lyfts fram och hur gör man det? 

3. Uppstår det en dialog mellan följarna och Röda korset i deras kommunikation via Twitter?  

 

 

1.1.2	  Material	  och	  avgränsningar	  

Det empiriska materialet i denna studie kommer att innefatta samtliga 345 tweets, inklusive 

re-tweets, på Röda korsets twitterkonton, Internationella rödakors- och 

rödahalvmånefederationens (IFRC), Internationella rödakorskommittén (ICRC) och Svenska 

Röda korset, mellan den 1:a till den 31:a oktober år 2014. Denna studie kommer att avgränsas 

till att endast omfatta Röda korsets kommunikation rörande ebola-krisen. Därför kommer 

endast 98 tweets som berör, den för studien valda, krisen att sedermera analyseras. Övriga 

tweets som ej berör den valda krisen, ebolautbrottet i Västafrika, kommer inte att analyseras 

men kommer ändå att behandlas i den geografiska tematiseringen i analysen.  
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1.2	  Krisen 	  

När man talar om en kris så syftar man oftast till en akut händelse eller händelseutveckling 

som hotar grundläggande värden. I boken kriskommunikation (2009) skriver författarna 

följaktligen att en kris omfattas av ett allvarligt hot eller en sårbarhet som inte kunnat 

förutsägas vilket således medför hög ovisshet och stress. En kris kännetecknas även av att det 

är en överraskande händelse men som samtidigt kräver en snabb och effektiv respons inom en 

sträng tidsram (Falkheimer, Heide och Larsson, 2009:15). Då kriser och dess följder ser olika 

ut så hanteras kriser på olika sätt beroende på den givna situationen och vilken typ av kris det 

handlar om (Falkheimer, Heide och Larsson, 2009:23). Vilken typ av kris det handlar om 

bestäms dels av huruvida krisen förorsakats av människor eller av naturen. Sedan kan man 

också klassificeras krisen utifrån huruvida den är oavsiktlig eller avsiktlig, alternativt hur 

snabbt krisen utvecklas och upphör. Dock belyser man att många kriser kan klassificeras olika 

beroende på i vilket stadium av krisen man befinner sig. Detta innebär att en kris som naturen 

förorsakat, såsom en epidemi eller en naturkatastrof, kan i förlängningen leda till en social 

och människodriven kris (Falkheimer, Heide och Larsson, 2009:18f).   

Krisen som kommer vara i fokus för denna studie är ebolautbrottet som spridit 

sig över Västafrika. Ebolakrisen rör sig om en oavsiktlig kris som till synes förorsakats av 

naturen men som i förlängningen kommit att påverka andra områden och därefter gett upphov 

till följdkriser som till synes kan anses ha förorsakats av människor (Ibid). Epidemin som 

ursprungligen började i Guinea under december 2013 har i dagsläget skördat många liv och 

spridit sig till flera länder i regionen, så som Liberia, Nigeria, Senegal och Sierra Leone 

(WHO Ebola Response Team, 2014). Den pågående krisen har kommit att bli större och mer 

omfattande än alla övriga utbrott av ebola tillsammans. I mars 2014 informerades 

Världshälsoorganisationen (WHO) officiellt om epidemins omfattning och i augusti samma år 

valde man att klassa krisen som en “public health emergency of international concern” (Ibid). 

Trots kraftiga insatser och internationell samverkan för att hantera krisen så har man haft flera 

nya konstaterade fall och dödsfall varje vecka (Ibid).	  

Denna omfattande och utbredda kris har under en längre tid varit föremål för en 

mängd rapporteringar och kommunikation på både traditionella medier och sociala medier. 

Denna studie har därför avgränsats till att endast omfatta Röda korsets kommunikation via 

Twitter mellan den 1:a till den 31:a oktober år 2014. Valet att avgränsa arbetet till att innefatta 

oktober 2014 grundade sig i en serie av händelser som till synes fick denna månad att bli en 

eskaleringspunkt i ebola-krisen. Fram till dess hade sjukdomen till stor del varit begränsat till 
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de Västafrikanska länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia. Trots detta började man dock 

under oktober 2014 rapportera in misstänkta och bekräftade fall av ebola runt om i världen. 

Den 23 oktober rapporterades ett bekräftat ebola-fall i det Västafrikanska landet Mali och fyra 

bekräftade fall av ebola rapporterades in i USA (WHO, 2014) varav tre under oktober och en 

under september 2014 (CDC, 2014). Fram till den 21 oktober hade 67 fall av ebola i 

Demokratiska republiken Kongo rapporterats in (WHO, 2014). Europa fick den 6 oktober sitt 

första bekräftade fall av ebola i Spanien (Culzac, 2014) men landet kunde dock andas ut när 

man den 19 respektive 21 oktober kunde bekräfta två negativa prover för ebola (WHO, 2014). 	  

 

 

1.3	  Röda	  korset	  

Röda korset är den organisation vars kommunikation på Twitter kommer att vara föremål för 

analysen i denna studie. Studien har avgränsats till att omfatta tre av Röda korsets 

twitterkonton som representerar tre olika delar och nivåer i organisationer. Studien kommer 

dels att titta på Internationella rödakorskommitténs (ICRC), kommunikation. ICRC är en 

självständig del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen och bildades 

1863. ICRC som humanitär organisation är neutral, opartisk samt oberoende och de bär 

huvudansvaret för Röda korsets agerande vid väpnade konflikter och andra våldssituationer. 

ICRC spelar en viktig roll i utvecklingen och upprätthållandet av den humanitära rätten. Med 

sin närvaro i nästintill samtliga väpnade konflikter runt om i världen arbetar dem för att stärka 

skyddet för människor under väpnade konflikter samt bistår dem med humanitärt bistånd 

(Tengroth, 2012). Studien kommer även att innefatta Internationella rödakors- och 

rödahalvmånefederationens (IFRC), kommunikation på Twitter rörande ebola. IFRC är det 

samverkande organet i världens största humanitära organisation och deras arbete fokuserar på 

fyra kärnområden: främja humanitära värderingar, katastrofinsatser, katastrofberedskap samt 

hälsa och omsorg. IFRC består idag av 189 erkända nationella föreningar vilket är ett enormt 

och världsomspännande nätverk som växt fram sen grundandet i Paris år 1919 (IFRC, u.å.). 

En av dessa erkända nationella föreningar är Svenska Röda korset vars kommunikation på 

Twitter också kommer vara föremål för studien. Som nationell förening spelar man en viktig 

roll i det nationella, regionala och internationella arbetet som Röda korset bedriver. I 

samverkan mellan de nationella föreningarna, som Svenska Röda korset, vilar IFRC:s styrka 

och möjliggör att de kan utveckla sin kapacitet och hjälpa nödställda regionalt och 

internationellt. På nationell nivå kan nationella föreningar bistå människor som till exempel 
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fallit offer för en kris eller katastrof, befinner sig i ett utanförskap och är ensamma eller 

flyktingar som flytt undan krig och förföljelse.(Röda korset, u.å.)  

	  

1.4	  Tidigare	  forskning	  

Twitter som socialt medium har sedan 2006, när det grundades, växt och spridit sig 

internationellt. Intresset initialt låg i möjligheterna att via en plattform snabbt kunna sprida 

nyheter vid dramatiska händelser (Eriksson, u.å.). Utvecklingen av sociala medier har öppnat 

upp för nya användningsområden och denna utveckling har de senaste åren varit föremål för 

forskning inom flera områden och inte minst kommunikationsforskning.  

Att hitta forskning som specifikt tittar på kommunikation via Twitter är en 

utmaning. Forskningen har istället fokuserat mer på det mer övergripande fenomenet sociala 

medier. I detta kapitel kommer ett urval av denna forskning att presenteras och fokuset 

kommer ligga på dels sociala medier men också strategisk kommunikation för att presentera 

studiens kontext.  

 

1.4.1	  Sociala	  medier	  

I artikeln, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, 

beskriver Kaplan och Haenlein (2010) hur sociala mediers kraftiga expandering de senaste 

åren borde fungera som incitament för organisationer att på allvar ge sig in och verka aktivt i 

denna typ av medier (Kaplan & Haenlein 2010:59f). Mangold och Faulds (2009) lyfter också 

sociala medier som en essentiell komponent som bör implementeras i organisationers 

strategiska kommunikation (Mangold & Faulds 2009:357). Sociala medier har ur ett 

marknadsföringsperspektiv spelat en stor roll i att förändra och utveckla den traditionella 

synen på marknadsföring som organisationer tidigare varit vana vid (Mangold & Faulds 

2009:357). Konsumenterna har genom sociala medier blivit en maktfaktor i organisationers 

marknadsföring då de fått möjligheten att själva informera om, utvärdera och marknadsföra 

olika produkter, tjänster och varumärken (Mangold & Faulds 2009:357f). Sociala medier har 

därför kommit att bli en utmaning för organisationer då denna vidareutveckling av ”word-of-

mouth” marknadsföring konsumenter emellan har blivit en betydande faktor i hur människor 

konsumerar och handlar (Mangold & Faulds 2009:358). Mangolds och Faulds (2009) menar i 

sin artikel, Social media: The new hybrid element of the promotion mix, att organisationer inte 

riktigt hängt med i denna utveckling och därför saknar verktygen att både hantera och styra 

denna nya form av marknadsföring (Mangold & Faulds 2009:358).  
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Mangolds och Faulds (2009) skriver att sociala medier bör ses som en, ”hybrid 

component of the promotional mix” och därför menar de att man bör införliva sociala medier 

i organisationers strategier kring integrerad marknadsföringskommunikation (Mangold & 

Faulds 2009:358). Även om organisationer inte kommer kunna styra kommunikationen 

konsumenter emellan på sociala medier så finns det värde i att ändå använda den plattform 

som sociala medier erbjuder för att direkt kommunicera med konsumenter (Mangold & 

Faulds 2009:359. En aktiv närvaro möjliggör att man som organisation i viss mån kan 

påverka och forma kommunikationen (Mangold & Faulds 2009:359). Vidareutvecklingen av 

word-of-mouth marknadsföring kan få enorma konsekvenser då både positiva men också 

negativa åsikter kan spridas till tusentals människor på bara några sekunder (Mangold & 

Faulds 2009:359). Denna snabba spridning var tidigare begränsad till att enbart genererade 

spridning bland konsumentens innersta krets (Mangold & Faulds 2009:359). Mangold och 

Faulds (2009) presenterar i sin artikel olika marknadsföringsstrategier som organisationer kan 

implementera i sin kommunikation via sociala medier för att hantera dessa utmaningar och 

påverka samt styra samtalen så att de korrelerar bättre med organisationens syfte och 

målsättningar (Mangold & Faulds 2009:361-363). Strategierna går ut på att ge konsumenterna 

en gemenskapskänsla genom att bland annat bistå dem med en plattform där de kan nätverka 

och kommentera med likasinnade, som exempelvis en nischad grupp på Facebook eller ett 

kommentarsfält på en blogg eller på twitter (Ibid, 2009:361). Konsumenter skall känna 

engagemang kring varan eller tjänsten och detta kan framkallas genom exempelvis 

omröstningar där konsumenten känner en sorts äganderätt och att denne kan påverka 

produkten. Det är också viktigt att bistå konsumenten med lättillgänglig information kring 

organisationen och dess produkter. Engagemang kan också framkallas genom tävlingar, 

utlottningar och exklusiva erbjudanden (Ibid, 2009:362f). I slutändan är målet med dessa 

strategier att när konsumenten känner delaktighet och gemenskap så manar detta i 

förlängningen till att denne pratar och informerar andra om produkten. Andra strategier som 

manar konsumenter till att prata om organisationen och produkten handlar om att tilldela dem 

egenskaper som konsumenten anser stärker dennes självbild samt bistå produkten med 

positiva associationer och väcka känslor hos konsumenten. Detta kan handla om att 

varumärket eller produkten upplevs ge en viss status och att produktens pris, kvalitet och 

värde är konkurrenskraftigt men också att man väcker känslor hos konsumenten genom att till 

exempel stötta en välgörenhet (Ibid, 2009:363f). I artikeln ställer Mangolds och Faulds (2009) 

upp för- och nackdelar gällande organisationers användning av sociala medier(Mangold & 

Faulds 2009:357f). Man syftar också till att bistå organisationer med verktygen för att hantera 
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och påverka informations- och kommunikationsflödet på sociala medier (Mangold & Faulds 

2009:357f).  

 Denna nya och moderna syn på kommunikation och marknadsföring, som 

presenteras av Mangold och Faulds (2009), bidrar till forskningsfältet rörande organisationers 

användning av sociala medier i marknadsförings-, relationsbyggande och 

kommunikationssyfte.  

 

1.4.2	  Strategisk	  kommunikation	  

Mangolds och Faulds (2009) presenterar i sin artikel, Social media: The new hybrid element 

of the promotion mix, hur organisationer i marknadsföringssyfte använder sig av strategisk 

kommunikation. Grunden i organisationers kommunikation med konsumenterna vilar enligt 

Mangolds och Faulds (2009) på en samlad princip som går under benämningen integrerad 

marknadsföringskommunikation (Mangold & Faulds 2009:357). Denna 

marknadsföringsstrategi går ut på att organisationer i sin kommunikation med konsumenterna 

förmedlar en enhetlig kommunikation som återspeglar organisationens fundamentala 

värderingar i samtliga kommunikationskanaler (Mangold & Faulds 2009:357f). Detta syftar 

till att man genom sin kommunikation förmedlar en tydlig bild av organisationens värderingar 

och vision till konsumenterna och andra intressenter (Mangold & Faulds 2009:357f). I 

förlängningen är syftet med denna typ av strategisk kommunikation att uppnå organisationens 

målsättningar (Mangold & Faulds 2009:357f). Kaplan och Haenlein (2010) pekar också, i sin 

artikel Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, på vikten 

av att förmedla en samlad bild och att undvika tvetydig kommunikation på olika 

kommunikationsplattformar (Kaplan & Haenlein 2010:65). Till synes motsägelsefulla 

meddelanden i olika kanaler kan i förlängningen motarbeta den förtroendeskapande delen av 

kommunikationen då man riskerar att förvirrar intressenterna (Kaplan & Haenlein 2010:65). 

Kaplan och Haenlein (2010) betonar att även om organisationers strategiska kommunikation 

innefattar flera olika typer av medier och plattformar så är det som förmedlas, oavsett 

medium, för intressenten en del i organisationens samlade image (Kaplan & Haenlein 

2010:65).  

Både Mangold och Faulds (2009) samt Kaplan och Haenlein (2010) väljer i sina 

artiklar att titta på organisationer i form av företag och problematiserar deras kommunikation 

med konsumenter. Genom denna problematisering kan man dock se paralleller mellan andra 

typer av organisationer och deras kommunikation med intressenter via sociala medier. 

Gemensamt för dessa studier kring organisationers strategiska kommunikation är vikten av 
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relations- och förtroendeskapande kommunikation. Man betonar också vikten av att 

organisationer förmedlar en tydlig och samlad bild som speglar organisationens värderingar 

oavsett medium och kanal. När man tittar på forskning kring sociala medier och strategisk 

kommunikations så är forskarna rörande överens. Integrerad kommunikation via sociala 

medier är inte bara är gynnsam för organisationer utan också ett måste om man ska ta hänsyn 

till dagens intressenter och konsumenter samt etablera sin relevans på marknaden.  
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2.	  Teori 
I detta kapitel kommer dels ämnesområdet Strategisk kommunikation att presenteras och 

sedermera följer en operationalisering av denna. 

 

2.1	  Strategisk	  kommunikation 

Strategisk kommunikation används i vissa sammanhang synonymt med begreppet Corporate 

communication då båda begreppen omfattar den interna och externa kommunikationen i 

organisationer (Falkheimer & Heide 2009:43f). Falkheimer och Heide (2009) pekar dock, i 

sin bok Strategisk kommunikation, på skillnader mellan de båda begreppen. De menar att 

strategisk kommunikation, till skillnad från Corporate communication, även behandlar 

kommunikation i olika typer av organisationer och inte enbart företag (Falkheimer & Heide 

2009:45). Vidare menar man att vissa aspekter i kommunikation som relationer och dialog 

inte omfattas av Corporate communication (Falkheimer & Heide 2009:45). Dessa aspekter är 

dock av stor vikt när man talar om organisationers kommunikation då målet kan vara att 

skapa förståelse, hållbara relationer och gemenskap, även om denna tolkning är något 

hårdragen (Falkheimer & Heide 2009:46). Då denna studie dels behandlar kommunikation i 

en organisation som Röda korset och inte ett företag samt ämnar beröra både relations- och 

dialogaspekter i kommunikation, blir strategisk kommunikation ett mer relevant och naturligt 

begreppsval över begreppet Corporate communication. Begreppet Corporate communication 

berör dock områden som kan vara relevanta för denna studie, såsom PR, kriskommunikation, 

reputation management och varumärkeskommunikation. (Falkheimer & Heide 2009:44) 

Avvägningen i valet av begrepp kommer därför att stödjas mot Falkheimer och Heides (2009) 

beskrivning av strategisk kommunikation som ett mer övergripande begrepp som också berör 

dessa för studien relevanta områden (Falkheimer & Heide 2009:41).  

Strategisk kommunikation syftar till ”att förstå organisationsprocesser ur ett 

kommunikativt perspektiv” (Falkheimer & Heide 2009:41). Detta innebär att man genom att 

se till en organisations interna och externa kommunikation kan förstå samtliga aspekter av 

den organisationen (Ibid). Detta genom att man dels har ett kommunikativt perspektiv på 

processerna i organisationen och att man i sin kommunikation förmedlar och berör 

organisationens arbetsområden och målsättningar (Falkheimer & Heide 2009:37). 

Följaktligen genererar man därmed starka och lojala band till allmänheten då organisationens 

identitet, värden och ståndpunkt förmedlas genom olika typ av kommunikation i en rad olika 
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medier, vilket befäster och även stärker samt reproducera organisationens identitet 

(Falkheimer & Heide 2009:41).  

En trend bland organisationer idag är att satsa allt mer på att stärka sitt 

varumärke, då det i dagens läge är mer konkurrenskraftigt och av större vikt än den faktiska 

produkt eller tjänst som man erbjuder (Falkheimer & Heide 2009:19). Bland konsumenter och 

intressenter har intresset för varumärken också växt då deras konsumtion allt mer styrs av 

viljan att skapa eller förnya sin identitet (Ibid). Detta gör att konsumtion kopplas till de värden 

ett varumärke står för och huruvida konsumenten identifierar sig med samt vill representera 

dessa (Ibid). Fokuset på att konsumera för att stärka och påverka hur man uppfattas göra att 

konsumenter och intressenter i större utsträckning är illojala gentemot varumärken 

(Falkheimer & Heide 2009:57). Detta leder därför utvecklingen av strategisk kommunikation 

vidare in i vad som benämns som integrerad kommunikation (Ibid). Detta innebär att 

organisationer integrerar all sin kommunikation till konsumenter och intressenter, oavsett 

kanal och medium, så att de förmedlar ett enhetligt budskap (Ibid). Man strävar efter att 

kommunikationen skall förmedla de värderingar organisationen står för (Falkheimer & Heide 

2009:61). Budskapet och värderingarna som förmedlas är viktiga för organisationens 

anseende. 

En del forskare menar att en organisation som är under utveckling i första hand 

fokuserar på sin produkt eller tjänst, sedan läggs fokus på konkurrens och slutligen på 

organisationens värderingar (Falkheimer & Heide 2009:22). Falkheimer och Heide (2009) 

menar att värderingar, identitet och relation spelar en stor roll i hur konkurrenskraftig en 

organisation kan komma att bli i sitt fält (Ibid, 2009:22f). Anledningen till detta är att 

huruvida en konsument eller en intressent identifiera sig med eller har en relation till ett visst 

varumärke, en organisation och dess värderingar inom ett visst område avgör hur pass lojal 

denne kommer att vara i framtiden (Ibid, 2009:23). Detta är ett perspektiv inom 

marknadsföring som Falkheimer och Heide (2009) benämner som relationsperspektivet och 

innebär att för att etablera intressenters lojalitet så bör en relation till dem upprättas och 

sedermera bibehållas (Ibid, 2009:51). Organisationers anseende eller image har därför blivit 

allt viktigare både i konkurrens-, marknadsförings och varumärkesbyggande syfte (Ibid, 

2009:22 & 51). Detta då anseende och image beror mycket på vilken känsla och vilka 

värderingar som organisationen förmedlar och sedermera kopplas till (Ibid, 2009:22).  

Strömningar vi ser i samhället pekar på ett allt större informationsflöde och en 

vilja att organisationer skall vara mer transparenta (Falkheimer & Heide 2009:18). För att 

möta denna utveckling så kan organisationer utveckla och använda sig av olika 

kommunikativa strategier. Det finns ett stort växande intresse för strategiskt kommunikation i 
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en rad olika branscher både rörande implementering, marknadsföring och vetenskaplig 

forskning (Falkheimer & Heide 2009:9). Strategisk kommunikation som fenomen och fält 

växer och när det kommer till förtroende och misstro så tycks denna typ av kommunikation 

påverka relationen mellan institutioner i samhället (Falkheimer & Heide 2009:9).  

 

2.2	  Operationalisering	  

Denna studie kommer att omfattas av området strategisk kommunikation och ta fasta på, de 

för området relevanta begrepp så som förtroende, gemensam identitet, anseende, varumärke, 

interaktion och dialog samt relationer och gemenskap. Detta genom att dels titta på hur man 

bygger upp organisationens anseende genom att skapa relationer, förtroende, gemenskap och 

en gemensam identitet. I analysen kommer dessa begrepp och strategisk kommunikation som 

teoretiskt område att användas som analytiska redskap för att undersöka hur kommunicerande 

meddelanden söker konstruera en förtroende-, relations- och identitetsskapande 

kommunikation. Studien kommer följaktligen också att undersöka hur vad som 

kommuniceras söker konstruera gemenskap och en gemensam identitet samt titta på dialog 

och interaktion mellan Röda korset och intressenter. 	  

	  



	   16	  

3.	  Metod 
I det här kapitlet presenteras inledningsvis den valda metoden och hur den implementeras i 

denna studie. Sedan följer en beskrivning av materialet som kommer ligga till grund för denna 

studie samt urvalsstrategin. Därefter kommer en presentation av tematiseringen, kodschemat 

samt de avgränsningar som gjorts.  

 

3.1	  Kvalitativ	  metod	  

Genom en kvalitativ ansats med kvantitativa inslag kommer denna studie analysera 

materialet, som består av samtliga twitter-inlägg om totalt 345 tweets från tre Röda korset-

konton på Twitter från den 1:a till den 31:a oktober 2014. Inom kvalitativ innehållsanalytisk 

forskningsmetod talar man ibland om kodning vilket innebär att man utifrån materialets 

innehåll finner kategorier, eller teman. Dessa teman tilldelas egenskaper eller begrepp som 

man finner i materialet och tematiserar utifrån. Denna process bygger på att man läser och 

hanterar materialet grundligt för att urskilja de teman och begrepp som kan finnas där 

(Alvesson & Sköldberg, 2008:143). Genom att använda mig av kvalitativ innehållsanalys 

kommer materialet därför dels att genomgå en första grovsortering in i olika teman 

(Bergström & Boréus 2005:45) genom en kvantifiering av materialet, som en del i 

urvalsstrategin, för att se hur stort urvalet av aktuella tweets som faller under den valda krisen 

på samtliga konton under oktober 2014. Följaktligen kommer materialet att tematiseras i olika 

övergripande teman utifrån de egenskaper som kan identifieras i kommunikationen. 

Sedermera kommer materialet att tematiseras i underteman för att, som Bergström och Boréus 

beskriver det, jämföra förekomsten och hanteringen av teman samt finna mönster i texterna 

(ibid). Valet av material har därför, till viss del, styrt metodvalet då det handlar om korta och 

effektiva inlägg som, trots begränsningarna om 140 tecken, kan rymma mycket information. 

Genom skicklig användning av begrepp och uttryck kan en aktör därför nå ut med sitt 

budskap och uppnå sitt kommunikativa syfte via tweets.(Författarens egen kommentar) Denna 

kommunikation tillskrivs en innebörd och det är detta fenomen som kan tolkas och förstås 

genom en kvalitativ ansats (Alvesson & Sköldberg, 2008:17). Den valda metoden kan lättare 

synliggöra mångtydligheten i ett material som ska tolkas och öppnar upp möjligheten för mer 

tolkning av materialet (Ibid, 2008:19). Därför lämpar sig denna typ av metod för en studie 

med dels ett brett och öppet material samt en vilja att tolka och förstå materialet på flera 

nivåer genom flera steg av tematisering (författarens egen kommentar). 
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3.2	  Material 

Materialet som kommer ligga till grund för denna studie kommer innefatta Röda Korsets 

kommunikation via Twitter i form av twitter-inlägg rörande ebola. I studien kommer Röda 

korsets kommunikation i andra sociala medier inte att behandlas. Valet av plattform är 

relevant då det finns begränsat med tidigare forskning där enbart strategisk kommunikation 

via Twitter behandlas. En annan aspekt rörande valet av plattform är att Twitter som socialt 

medium tycks vara en passande men utmanande plattform för strategisk kommunikation. 

Begränsningarna som finns i form av max antal tecken ställer krav på aktören att skickligt och 

effektivt formulera sin kommunikation. En avgränsning har gjorts i relation till val av kris 

som i den här studien kommer innefatta ebolaepidemin i Västafrika. För att få en bredare bild 

av hur Röda Korset förhåller sig till en kris eller konflikt så har antalet tweets kommit att 

omfatta hela oktober 2014. Detta för att se hur de använder sig av Twitter i relation till en 

pågående kris. Materialet innefattar både orginaltweets men också så kallade re-tweets som 

Röda korset gjort, då dessa också säger något om budskapet och hur man väljer att 

kommunicera via sina Twitterkonton. Ett problem som metoden kan tyckas föra med sig är att 

då studien endast omfattar kommunikationen via en specifik plattform kan generella slutsatser 

gällande Röda korsets kommunikation som helhet inte göras. Dock är dessa generaliserbara 

slutsatser inte heller syftet med studien. Här nedan följer en redogörelse över hur materialet 

inledningsvis hanterats och tematiserats. De Twitterkonton som kommer att användas är dels 

ICRC, IFRC men också Svenska Röda korset. Tweetsen har som en del i urvalsstrategin 

delats in i olika teman beroende på innehåll, det vill säga vilken region eller vilket land dessa 

omfattar eller om de berör ebola. Sedan kommer tweetsen under temat ebola delas in i 

tematiskt beroende på vad som kommuniceras och slutligen hur det kommuniceras.  

 

3.2.2	  Urvalsstrategi	  

Den inledande behandlingen av materialet var att gå igenom samtliga twitterinlägg för att få 

en överblick och se vad de handlade om. Som en del i urvalsprocessen kategoriserades 

samtliga twitterinlägg från de valda kontona utifrån innehåll in i olika teman. Tweets med 

återkommande teman så som specifika platser, kriser och ämnen hamnade i samma kategori 

(se Tabell I) och de tweets som inte föll under dessa teman hamnade under temat övrigt. 

Denna inledande tematisering gav en överblick över materialet och hur frekvent temat ebola, 



	   18	  

som kommer vara föremål för denna studie, togs upp under oktober månad 2014 på de valda 

Twitterkontona.  

 

3.2.3	  Tematisering	  	  

Analysen har tre nivåer urvalsstrategin, övergripande analysen och slutligen djupanalysen. 

Den inledande urvalsstrategin, som är en geografisk tematisering, undersöker hur stort 

utrymme ebola får i Röda korsets kommunikation på Twitter. Denna del av analysen 

illustrerar ebolautbrottets proportionalitet i relation till andra kriser och händelser under 

samma tidsperiod. Sedermera kommer materialet att tematiseras utifrån vad som sägs, det vill 

säga vilken typ av tweets som publicerats. De övergripande teman är annonser, 

bedrifter/insatser, storytelling samt en kategori för övriga tweets som dels är unika eller inte 

faller under de övergripande kategorierna. Dessa övergripande teman återkopplar till det 

teoretiska området strategisk kommunikation och begrepp som gemenskaps- och 

anseendebyggande. Följaktligen kommer materialet brytas ner i nästa nivå som är den mer 

djupgående analysen. Här kommer materialet tematiseras utifrån hur man väljer att 

kommunicera, det vill säga vilka stilistiska grepp man nyttjar i sin kommunikation för att dels 

förmedla information, känslor och ge uppmaningar. De teman som kommer beröras i denna 

del av analysen är empati & känslomässiga-, personifierande-, säkerhets- och uppmanade 

inslag i tweets. Dessa teman återkopplar i sin tur till teoriavsnittet gällande de förtroende- och 

relationsskapande aspekterna i strategisk kommunikation. Dessa berör också aspekter i 

strategisk kommunikation som handlar om att skapa gemenskap och en gemensam identitet 

via kommunikation. 
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Figur 1. Figuren visar en översikt över studiens kodschema 

 

 

3.3	  Avgränsning	  

Materialet har avgränsats till att innefatta samtliga 345 twitterinlägg publicerade på ICRC, 

IFRC och Svenska Röda korsets twitterkonton under hela oktober 2014 där de 98 

twitterinlägg under temat ebola är analysenheter i denna studie. Samtliga twitterinlägg 

sorterades upp utifrån datum och tidsföljd. En övervägning var att kronologiskt kategorisera 

re-tweets utifrån datumet för den ursprungliga källan men valet föll istället på att kategorisera 

dem efter datumet de re-tweetades. Detta då ursprungsdatum för twitterinlägget dels inte 

framgår i re-tweeten och dels för att det ej är relevant för denna studie som syftar till att 

analysera Röda korsets tre valda twitterkonton och deras kommunikation via dem. I studien 

behandlas re-tweets som en del av Röda korsets hela kommunikation via twitter och omfattas 

därför i studien likställt med original tweets.  

Intresset av att analysera tweets från ICRC, IFRC och Svenska Röda korsets 

twitterkonto är att de representerar tre olika nivåer i Röda korset. Man har dels ICRC som är 

en självständig del av organisationen vars egentliga område är väpnade konflikter och andra 

våldssituationer. Sen har vi IFRC som är det samordnande organet och består av de 189 

erkända nationella föreningarna och slutligen den nationella nivån som representeras av 

Svenska Röda korset. Intresset med att välja dessa tre är dels för att se hur pass representativa 

och förankrade deras twitterkonton är med deras egentliga områden och syften. Det är även 

intressant att se till likheter och skillnader i deras kommunikation på twitter.  
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5.	  Analys	  

Inledningsvis i det här kapitlet presenteras den geografiska tematiseringen av Röda korsets 

twitterflöde. Därefter presenteras en tematisk analys av tweets som berör ebola och slutligen 

kommer den djupgående analysen att presenteras. För att besvara studiens frågeställningar 

kommer det teoretiska området strategisk kommunikation här att sammankopplas med 

materialet för att dels utläsa vad Röda korset förmedlar i sin kommunikation och hur detta 

förmedlas, genom implementeringen av strategisk kommunikation.  

 

5.1	  Geografisk	  tematisering	  

I tabell I (se bilaga) listas de olika teman som kunde utläsa ur materialet i samtliga tweets från 

alla tre berörda konton under oktober 2014. Tweetsen är kategoriserade i olika teman 

beroende på innehåll. De för studien mindre relevanta tweetsen kategoriserades i teman 

utifrån region/land eller övrigt och de för studien mer relevanta tweetsen kategoriserades 

under temat ebola alternativt re-tweets.  

Av tabell I (se bilagor) får vi en överblick över hur stort utrymme den valda 

krisen fick i kommunikationen på de valda twitter-kontona i proportion till andra kriser och 

händelser under samma tidsperiod. Antalet tweets om ebola var med 61 tweets, av totalt 125 

tweets, störst på Svenska Röda korsets twitterkonto respektive lägst på ICRC:s konto, vars 

hela kommunikation gällande ebola bestod utav endast 1 re-tweet från IFRC, av totalt 102 

tweets. IFRC hade totalt 36 tweets, av totalt 118, tweets som berörde ebola.  

ICRC:s sparsamma kommunikation som berörde ebola kan ha varit till fördel 

för kriser av annan karaktär i form av väpnade konflikter, humanitära kriser och andra 

våldssituationer (se tabell I). ICRC:s kommunikation under oktober berörde blanda annat 

kriser och konflikter i Centralafrikanska republiken (CAR), Irak, Syrien och Ukraina vilket 

indikerar att deras kommunikation på Twitter speglar organisationens reella verksamhetsfält 

och roll.  

 

 

5.2	  Översiktsanalys	  

Den översiktliga tematiseringen av tweetsen kommer att beröra fyra översiktsteman som 

identifierats: annonser, bedrift/insats, storytelling och övrigt, i det totala urvalet av 98 tweets 

som berör ebola. Annonser innefattar de tweets där man efterlyser en viss kompetens, 
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hjälparbetare samt bistånd. Tweets som handlar om vad Röda korset åstadkommit i sin 

hantering av ebolakrisen och/eller vilka insatser man gör på plats eller planerar att verkställa, 

faller under det övergripande temat bedrift/insatser. Temat storytelling innefattar de tweets 

som har en berättande karaktär. Dessa tweets är utformade för att ge en inblick i en viss 

händelse, individ eller aspekt av krisen. De tweets som är av annan karaktär och innehåll 

hamnar under kategorin övrigt.   

 

 

5.2.1	  Annonser	  

En stor del av tweetsen på Svenska Röda korsets twitterkonto, totalt 21 tweets, handlar om 

behovet av bistånd, hjälparbete och privata insamlingar. Dessa handlar om att man behöver 

personal i form av läkare sjuksköterskor samt vatten- och sanitetstekniker på plats. Man är 

dock tydlig med att personalen behövs till Röda korsets egna behandlingscenter för ebola.  

 

”…@rodakorset söker vatten- och sanitetstekniker till vårt behandlingscenter för #ebola i 

#SierraLeone…” – 13 oktober 2014, Svenska Röda korset. 

 

”…@RodaKorset söker #läkare till vårt behandlingscenter för #ebola i #SierraLeone…” – 13 oktober 

2014, Svenska Röda korset. 

 

Man annonserar därmed ut arbetstillfällen hos Röda korset och bifogar även en länk till 

arbetsplatsannonsen. Man upplyser också att Röda korset har byggt och driver ett 

behandlingscenter i samband med att man annonserar ut att mer personal behövs. Samma typ 

av annonser finner vi på IFRC:s twitter dock inte i samma utsträckning.  

 

”We’re looking for health delegates to work in our #Ebola treatment centre in SierraLeone…” – 20 

oktober 2014, IFRC 
 

Här efterlyser man personal på samma sätt men man är inte lika specifik om vilken typ av 

sjukvårdspersonal som behövs, som Svenska Röda korset väljer att vara, och man gör det som 

sagt inte i samma utsträckning på IFRC. Det indikerar på en skillnad mellan vad som 

kommuniceras från Svenska Röda korset som är en nationell förening respektive vad 

Federationen kommunicerar. På ICRC förkommer inga liknande tweets, vilket också indikerar 

på en skillnad på vad som kommuniceras. 
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En annan typ av annonser som förekommer i kommunikationen handlar om ekonomiskt 

bistånd och man vädjar exempelvis här till allmänheten att bidra på olika sätt.  

 

”…Sms:s AKUT EBOLA till 72 900 och bidra med 50 kr till hjälpinsatsen…” – 16 oktober 2014, 

Svenska Röda korset. 

 

”Starta din egen insamling mot ebola!...” 20 oktober 2014, Svenska Röda korset. 

 

Man engagera människor och manar dem till handling och finansiellt bidrag som ett sätt att 

”göra skillnad” i Röda korsets kamp mot ebola. IFRC är inte lika tydlig med denna typ av 

annonsering och ber i regel inte allmänheten direkt om bidrag, dock upplyser man om hur 

pengarna som doneras används och hur mycket pengarna räcker till som ett sätt att annonsera 

ut behovet av bistånd.  

 

”Do you know how much it costs to treat #Ebola?...” – 21 oktober 2014, IFRC 

 

”…did you know that USD 66 can buy one complete set of personal protective equipment…” – 28 

oktober, IFRC 

 

Både Svenska Röda korset och IFRC kommunicerar behovet av bistånd men man använder 

sig av olika grepp i sin kommunikation. IFRC informerar och utbildar mottagarna medan den 

nationella föreningen är rakare och tydligare i sin kommunikation och relation till sina följare 

genom att uttryckligen be följarna att ”bidra med 50kr” eller ”starta din egen insamling”. 

Något som indikerar på en skillnad är också det faktum att ett flertal av de tweets som faller 

under temat annons från Svenska Röda korset är så kallade re-tweets. Här informerar till 

synes privatpersoner om sitt egna bidrag till Röda korsets arbete för att bekämpa ebola och 

man uppmanar andra att göra detsamma. Dock framgår det efter närmare efterforskning att de 

personer som frekvent re-tweetas antingen har en direkt koppling till Svenska Röda korset 

alternativt arbetar för en samarbetspartner till Svenska Röda korset.  

	  

5.2.2	  Bedrift/Insatser	  

Totalt tolv respektive elva tweets på Svenska Röda korsets och IFRC:s konton hade med de 

insatser Röda korset gjort och fortfarande gör i regionen för att bekämpa ebola. Det här temat 

tycks vara av stor vikt i kommunikationen på samtliga kanaler då det fått stort utrymme i vad 



	   23	  

som kommuniceras. En indikation för vikten av denna typ av tweets är att ICRC:s enda inlägg 

som berör ebola under oktober månad är en re-tweet som handlar om de insatser man gjort i 

området eller närmare bestämt hur man hanterar de drabbade och avlidna.  

 

”Since March, we’ve provided safe & dignified burials for 3.6k ppl who died from #Ebola…” – 24 

oktober 2014, re-tweet ICRC. 

 

Tweeten säger något om hur länge Röda korset varit aktiva och verksamma i området, ”Since 

March…” och man beskriver vad insatserna har inkluderat, ”safe & dignified burials” samt 

visar på insatsernas omfattning, ”3.6k ppl…”. Att man från ICRC:s sida endas nämner ebola 

en gång under oktober månad och då i form av en re-tweet från IFRC som berör detta tema är 

anmärkningsvärt. Denna återhållsamma kommunikation rörande ebola säger något om vad 

ICRC väljer att inte kommunicerar och indikerar att den operativa uppdelningen i viss mån 

kan utläsas även på Twitter.  

Både IFRC och Svenska Röda korset väljer att uppmärksamma hur länge och i 

vilken utsträckning Röda korset varit en verksam aktör i hanteringen och bekämpningen av 

ebola.  

 

”#rodakorset finns på plats sedan länge i de drabbade länderna & har utbildat mer än 4000 

frivilliga…” – 20 oktober 2014, Svenska Röda korset. 

 

Man upplyser här dels att man varit på plats ”en längre tid” men också att man ”utbildat mer 

än 4000 frivilliga”. Genom detta förstärker och bekräftar man sin roll i krisen som en legitim 

aktör och hjälporganisation genom att lyfta fram reella bedrifter och insatser. IFRC väljer att 

till stor del kommunicera genom att informera om Röda korsets behandlingscenter i Kenema 

som man öppnat för att behandla de som insjuknat i ebola.  

 

”Last Sept we opened our 1st #Ebola treatment centre…” – 23 oktober 2014, IFRC 

 

IFRC framhåller också tydligt med sin kommunikation hur effektiva och omfattande 

insatserna med behandlingscentret är och har varit.  

 

”It’s the size of 2 football pitches & took 21d to build…” – 3 oktober, IFRC 
 

Behandlingscentret som är helt tillägnat att behandla de som drabbats av ebola beskrivs här 

ovan som lika stor som två fotbollsplaner och påstås ha tagit 21 dagar att bygga. Genom 
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denna typ av tweets beskriver man och tydligt delar med sig av de insatser Röda korset gjort i 

regionen. Man beskriver också omfattningen av dessa insatser för att återigen stärka bilden av 

Röda korset som en viktig aktör i krisen.  

Genom att peka på pågående eller framtida insatser som planeras visar Röda 

korset att de fortfarande är aktuella och relevanta i den pågående krisen. Man ger exempel på 

vilken typ av insatser som är aktuella och av stor vikt i deras bekämpning av ebola.  

 

”Contact tracing remains a key activity in our response to #Ebola…” – 8 oktober, IFRC 
 

Trots de omfattande insatser som gjorts så pågår det fortfarande ”fantastiska insatser” från 

frivilliga Röda korset-arbetare som bekämpar ebola.  

 

”We’re training another 32 health care workers who will treat patients at our #Ebola treatment 

centre…” – 7 oktober, IFRC 
 

Man informerar om att man fortfarande utbildar personal som skall arbeta på Röda korsets 

behandlingscenter. IFRC ger uttryck för hur Röda korsets arbete fortskrider även efter att 

behandlingscentret står färdigt med personal. Svenska Röda korset illustrerar genom sin tweet 

för dessa pågående insatser genom att tacka de frivilliga som är på plats och berömmer deras 

insatser.  

 

”De insatser som rödakorsare på plats i Västafrika utför för sina medmänniskor är beundransvärda…” 

– 28 oktober, Svenska Röda korset. 

 

Man benämner de frivilliga som ”rödakorsare” när man tackar dem för deras beundransvärda 

insatser. Genom denna benämning kopplar man dessa insatser till organisationen, som dem är 

en del av, men man ger därmed de frivilliga en samhörighet och en gemensam identitet.   

 

 

5.2.3	  Storytelling	  

Med 21 tweets på Svenska Röda korsets konto respektive 15 tweets på IFRC:s konto är detta 

tema ett av de mest förekommande i Röda korsets kommunikation gällande ebola under 

oktober månad. Dessa tweets skiljer sig från övriga teman då de förmedlar en berättelse eller 

inleder och öppnar upp för en berättelse. Man skriver dels ut solskenshistorier som om 11 

åriga Kadiatu.  



	   25	  

 

”Kadiatu, 11, frisk efter #Ebola Har behandlats på vårt nyöppnade fältsjukhus för ebolasmittade i 

Kenema…”  - 6 oktober 2014, Svenska Röda korset 

 

Kadiatu ler brett på bilden och man berättar att hon nu är frisk efter att ha behandlats på Röda 

korsets fältsjukhus. Mitt bland alla tweets om insjuknade, antal döda och säkra och trygga 

begravningar så finner vi denna berättelse som inger hopp och visar en annan sida av krisen, 

den om att övervinna sjukdomen. Längre berättelser kan inte förmedlas inom ramen för en 

tweet på 140 tecken och man bjuder då istället in till en längre skildring genom att inleda 

berättelsen. 

”A day in the life of our #Ebola treatment centre…” – 20 oktober 2014, IFRC 

 

Man informerar om vad berättelsen kommer att handla om och inleder med att låna narrativa 

grepp som, ”A day in…” som påminner om inledningen till ett dagboksinlägg. Ett flertal 

tweets på Svenska Röda korset och IFRC:s konton är uppbyggd på liknande sätt. Man bjuder 

in följarna att möta personerna bakom nyhetsrubrikerna, både drabbade och frivilliga 

hjälparbetare, och man försöker skildra vardagen mitt i krisen.  

 

”Dagbok från Röda Korsets ebolasjukhus – läs Birtes berättelse!...” – 17 oktober 2014, Svenska Röda 

korset re-tweet från Ulrika Årehed  

 

”Meet the #RedCross volunteers on the front lines of fighting #Ebola…” – 6 oktober 2014, IFRC 

 

Genom dessa inlägg betonar man allvaret med krisen genom att drar paralleller och låna 

begrepp från rapporteringar och skildringar av krig och väpnade konflikter, ”…on the front 

lines of fighting #Ebola…”. Genom att hänvisa till youtube-klipp och blogginlägg ger man 

följarna en chans att ta del av ett förstahands perspektiv i kontrast till nyhetsartiklar och mer 

sakliga reportagen. Man bjuder återigen in följarna att ta del av berättelser och redogörelser 

från aktörer och personer på plats i det drabbade området. Känsliga och svåra ämnen som 

hanteringen av de avlidnas kroppar tas upp av personer på plats med insyn och en närhet till 

ämnet.  

 

”…explains the risks of dead body mngmt…” – 6 oktober 2014, IFRC 
 

Detta sett att skildra allvarliga och viktiga element i hanteringen och bekämpning av ebola är 

ett tilltalande sätt att informera och berätta om händelserna på plats som ett alternativ till 
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rapporter. En tweet av detta slag som fått större spridning än många andra tweets publicerade 

på IFRC:s konto, inleder med att förklara vikten med att bekämpa spridningen av sjukdomen 

genom att kartlägga människors rörelse- och kontaktmönster.  

 

”Contact tracing is a key component of the response to #Ebola. Here is how it works…” – 25 oktober 

2014, IFRC 

Man inleder med en skildring och hänvisar sedan till en länk där skildringen fortsätter, ”Here 

is how it works…”. Detta är som sagt ett av de vanligaste kommunikationsgreppen som Röda 

korset använder sig av under oktober månad gällande ebola. Det ger dem en möjlighet att 

effektivt överkomma de begränsningar i tecken som Twitter har.  

 

 

5.3	  Djupgående	  analys	  	  

Den mer djupgående tematiseringen av analysen kommer att se till de stilistiska egenskaperna 

och de stilistiska grepp som Röda korset använder i sin kommunikation via twitter, i de 98 

tweets som berör ebola. 

 

5.3.1	  Empati	  och	  Känslor	  

I sin kommunikation använder sig Röda korset av stilistiska grepp som anspelar på empati 

och känslor för de drabbade, de frivilliga arbetarna och väcker empati hos följarna. Man lyfter 

de frivilligas insatser med beskrivningar som beundransvärda och fantastiska insatser.  

 

”De insatser som rödakorsare på plats i Västafrika utför för sina medmänniskor är beundransvärda…” 

– 28 oktober 2014, Svenska Röda korset 

 

Man belyser att det handlar om insatser för ”sina medmänniskor” och benämner volontärerna 

som ”rödakorsare”. Detta förstärker bilden av att dels är samtliga volontärer och 

frivillighetsarbetare en gemenskap under Röda korset-flagg men att de också ingår i en 

gemenskap med de drabbade som är deras medmänniskor. Man tillskriver dem en gemensam 

identitet. Signalen som sänds ut är den av gemenskap och samhörighet mellan drabbade och 

volontärer men det bjuder också in följarna att ta del av denna gemenskap och beröras av den. 

Man bryter ner den sterila och medicinska bilden av krisen som allmänheten möts av i media. 

Bilder på arbetare med säkerhetsmundering och sterila miljöer förmedlas tillsammans med 

uttryck som ”dignified”, ”care & prevention efforts” och ”#Ebola caregivers”. Röda korset 



	   27	  

kommunicerar ut en annan sida av krisarbetet och lyfter kontinuerligt in empatin i sin 

kommunikation med beskrivningar om värdighet och respekt i hanteringens alla nivåer, för de 

drabbade, de avlidna och deras anhöriga. Man belyser krisens omfattning genom att dels 

uppdatera följarna om hur många volontärer och frivillig sjukvårdspersonal som finns på plats 

och utbildas. Man beskriver också hur man gett ”3.6k ppl who died from #Ebola” värdiga 

begravningar. Man skildrar kontrasterna mellan hopp och förtvivlan bland de drabbade och de 

frivilliga i krisen.   

 

”- Det finns fall som vi tror är förlorade, men efter någon dag dansar de av livsglädje…” – 16 oktober 

2014, Svenska Röda korset 

 

Man visar på kontrasterna genom att använda sig av begrepp som ”livsglädje” hos någon man 

tidigare trodde var ”förlorad”. Det vill säga att man vittnar om individer som till synes var 

bortom all räddning men efter någon dag, med hjälp och vård av Röda korsets frivilliga, 

återfick livsglädjen. Man väcker empati genom att förmedla solskenshistorier och lyfter fram 

de frivilliga som ”har hjältestatus”. Bilden av krisen beskrivs som ”hjärtskärande och 

förfärligt”, ”Ofattbar tragik” och man bjuds in att läsa en ”gripande dagbok” vilket väcker 

starka känslor och målar bilden av den fruktansvärda situationen som de drabbade lever i, och 

väcker empati. Kontrasterna med användandet av uttryck som ”det finns hopp” och ”kamp” 

inspirerar och inger ett förtroende hos följarna om att det fortfarande går att göra en skillnad.  

 

5.3.2	  Personifiering	  	  

I Röda korsets kommunikation kan man urskilja en gestaltning av olika karaktärer. De 

drabbade är offren, sedan har vi volontärarbetarna från Röda korset som är hjältarna som ger 

en, ”…Heroic Response…” och befinner sig ”…on the front lines of fighting #Ebola…”. 

Slutligen har vi den hotfulla boven, ebola. Man väljer konsekvent att skriva ebola med stor 

bokstav, Ebola och även #Ebola, vilket ger sken av att det är en karaktär eller aktör och inte 

”bara” en omfattande sjukdom. På svenska och engelska kan detta avvisas med att det rör sig 

om en felskrivning. På engelska låter man ideligen ursprungsversalen från personen eller 

platsen sjukdomen är döpt efter följa med och därför skriver man även ut versalen i fallet 

ebola när man refererar till sjukdomen. Det i sig är en personifiering av sjukdomen dock är 

den utbredd och inte isolerat för fallet ebola eller Röda korsets kommunikation. Men 

personifiering av ebola blir mer tydlig när man tittar på en re-tweet på spanska där man väljer 

att sätta ”el” framför ”Ébola” med stor bokstav. 
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”El #Ébola es un problema mundial que exige una respuesta mundial ya mismo…” – 31 oktober 2014, 

Cruz Roja Espanola re-tweet av IFRC 

 

Man beskriver hotet ”Ebola” som ett globalt problem som ”kräver ett globalt svar med 

omedelbar verkan”. Detta förstärker bilden av ebola som ett personifierat hot och som snarast 

möjligt måste hanteras innan det är försent. Denna personifiering kan även utläsas när man 

talar om de insjuknade som blivit botade. Man benämner dem som överlevare istället för 

friskförklarade.  

 

”This is Kadiatu. She’s 1of the 1st #Ebola survivors…” – 1 oktober 2014, IFRC 

 

Kadiatu har vid ett flertal tweets representerat offren för ebola på både Svenska Röda korset 

och IFRC. Vi har fått veta att hon endast är 11 år och att hon behandlas på Röda korsets 

behandlingscenter i Kenema. Hon har gett de drabbade ett ansikte utåt och följarna får se 

ansiktet och personen bakom rubrikerna och statistiken. Kadiatus resa som förmedlats på 

twitter av Röda korset har tagit henne från att vara ett offer till att slutligen vara en överlevare 

av ebola.  

Samma typ av personifiering återfinner man gällande volontärerna och de 

frivilliga sjukvårdsarbetarna. IFRC re-tweetar om volontärer som är på väg att sändas ut för 

att handskas med ebola.  

 

”Big cheers for our #RedCross aid workers Norma and Maria, off to #Liberia this week to tackle 

#Ebola” – 13 oktober 2014, Australian Red Cross re-tweet av IFRC 

 

I ett flöde av vädjan efter fler hjälparbetare så får följarna möta några som åtagit sig 

utmaningen att tackla och bekämpa ebola. Dem hyllas med ”Big cheers” av organisationen för 

sin kommande insats. Röda korset visar här upp personerna bakom rubriker och beskrivningar 

som ”…The Heroic Response…” eller ”beundransvärda” insatser.  De över 4000 frivilliga 

representeras av de som är på väg till området men också de som redan är på plats.  

 

”Wana Bokari, frivillig inom @rodakorset gör fantastiska insatser för att hindra spridningen av 

#Ebola…” – 21 oktober 2014, Svenska Röda korset 
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Återigen ser vi hur man ger ett namn, en person och en identitet som får representera och 

personifiera dessa volontärer som gör en fantastisk insats för att hindra spridningen av ebola. 

Den enskilda individens insats lyfts fram vilket dels inspirerar men också befäster tanken att 

varje individ gör en skillnad. Man hänvisar konsekvent till vidare läsning för att se vilka dessa 

tappra människor är och ge volontärerna ett ansikte. 

 

”I #dn idag @Esbjornsson följer @RodaKorsets frivilligas tappra arbete att förhindra…” – 6 oktober 

2014, Svenska Röda korset 

 

De frivilliga tillskrivs konsekvent egenskaper och kvalitéer som ”tappra”, ”hjältestatus” och 

”beundransvärda” vilket förstärker bilden av dem som hjältar men också belyser de viktiga 

insatserna som de gör i krisen.  

 

 

5.3.3	  Säkerhet	  
I sin kommunikation ger Röda korset uttryck för att inte bara vara en humanitär aktör utan att 

man också spelar en roll som säkerhetsaktör i krisen. Man visar upp hjälparbetare i 

säkerhetsmundering som hanterar de döda kropparna och man lyfter att man tillhandahållit 

säkra begravningar. 

 

”…we’ve provided safe & dignified burials for 3.6k ppl…” 
 

Omfattningen av denna säkerhetsinsats lyfts fram konsekvent för att befästa denna säkerhets 

roll, dels genom att rapportera antalet säkra begravningar och dels genom att rapportera 

antalet frivilliga som arbetar med denna typ av insatser. 

 

”4,204 volunteers across W Africa have been trained to tackle Ebola. 2,660 bodies have been safely 

buried.” – 16 oktober 2014, British Red Cross re-tweet IFRC 

 

 Säkerhetsriskerna med hanteringen av denna typ av kris omfattar inte bara det direkta arbetet 

med insjuknade människor utan sträcker sig till hanteringen av de avlidnas kroppar. Man 

pekar på vikten av att personalen har ”protective equipment” och man betonar även detta 

genom att dels redogöra för kostnader av dessa samt ställa frågan om vad som skulle hända 

om personalen saknade denna typ av säkerhetsmundering.  
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”Contact tracing is a key component of the response to #Ebola…” – 25 oktober 2014, IFRC 

 

 

Uttryck som ”contain #Ebola”, ”symptoms & risk” samt ”contact tracing” visar på de 

säkerhetsåtgärder som Röda korset har på plats och internationellt. Dessa insatser är för att 

upprätthålla en säker hantering och säkerställa att sjukdomen inte sprider sig regionalt och 

internationellt.  

 

”What if our personnel in Kenema had no protective equipment against #Ebola?...” – 28 oktober 2014, 

IFRC 

 

Säkerhetsmunderingen är en vital del i hela hanteringen av krisen och man lyfter den 

kontinuerligt när man kommunicerar gällande risk, säkerhet och hot. Denna viktiga del av 

hanteringen lyfts fram och Röda korsets vitala roll i upprätthållandet av säkerheten befästs. 

Man fastslår också sin roll som informationskälla rörande säkert och spridning genom att 

hänvisa allmänheten att vända sig till Röda korset med sina frågor gällande bland annat 

spridning och smittorisk av ebola. Denna kommunikations genomslag märks tydligt när 

privatpersoner väljer att sprida den vidare och också hänvisar till Röda korset för information.  

 

”… @redcrosscanada Learn the symptoms & risk…” - 20 oktober 2014, Bif Naked re-tweet IFRC 

 

Att IFRC väljer att slutligen re-tweeta en tweet rörande detta är ett sätt att peka på hur dem 

uppmärksammas som säkerhetsaktör vilket lyfter fram deras roll återigen. 

 

5.3.4	  Uppmaning	  	  

I framförallt Svenska Röda korsets kommunikation är uppmanade uttryck och begrepp en 

vanlig företeelse. Dessa fungerar som inspiration genom uttryck som ”Bekämpa Ebola!” och 

”Gör skillnad!”. Man uppmanar följarna att göra eller åtminstone bidra med något vilket inger 

en förväntan från mottagaren.  

 

”…din insats gör stor skillnad i kampen mot sjukdomen…” – 20 oktober 2014, Svenska Röda korset 
 

Man bekräftar följarnas kapacitet och makt att agera och att faktiskt göra skillnad genom att 

man tydligt uttrycker ”Du behövs nu!” för att motiverar dem att faktiskt handla och bidra i 

”kampen mot ebola”. Användningen av ”Du” gör även tweeten mer riktad och personlig och 
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göra att följaren känner sig mer träffad av budskapet. Röda korset har konsekvent säkerställt 

att det finns behov av bistånd och personal för att kunna hantera krisen och med begrepp som 

”behövs”, ”skillnad” och ”hjälp” uttrycker man att allmänheten kan fylla detta behov. 

 

”Hjälp oss bekämpa Ebola!...” – 16 oktober 2014, Svenska Röda korset 
 

 Man väcker känslan hos följaren att denne kan göra skillnad eller att denne åtminstone bör 

överväga på vilket sätt denne kan göra skillnad eller svara till uppmaningen.  Röda korset 

uppmanar också människor att söka tjänster på Röda korset för att uppfylla behovet av 

sjukvårdspersonal och andra nödvändiga roller, ”Ansök nu”. Det akuta i situationen är en del 

av dessa uppmanande tweets, ord som ”nu” och ”akut” används flitigt för att förstärka detta. 

Uppmaningar kan också vara pragmatiska och skrivas om till frågor som ”Vill du göra 

skillnad?” vilket i själva verket inte är en fråga utan en uppmaning att ta ställning. Denna typ 

av frågande uttryck öppnar också upp för att man via sin kommunikation vidare kan 

informerar om vilka möjligheter som finns för individer att göra skillnad.  

I IFRC.s kommunikation är uppmaningar att bidra till krisen genom insamlingar 

inte lika vanligt. Man uppmanar dock, likt Svenska Röda korset, människor att söka tjänster 

inom Röda korset för att göra en insats. Något som dock förekommer i större utsträckning är 

uppmaningar till sina följare att ta reda på mer information gällande Röda korsets insatser.  

 

”…Find out more on our response here…” – 21 oktober 2014, IFRC 

 

”…Follow the work of our teams…” – 24 oktober 2014, IFRC 

 

Man avslutar i regel tweets med denna typ av uppmaning som syftar till att följarna skall söka 

ytterligare information gällande det tweeten handlade om. Ibland rör det sig om en länk och 

ibland ett youtube-klipp som lyfts fram som viktig information för följarna. Det är en 

tydligare men mindre rak kommunikation i jämförelse med Svenska Röda korset som för det 

mesta skriver korta uttryck som ”klicka här!” eller ”läs här!”. Denna typ av uppmaning har 

dock till skillnad från uppmaningarna till agerande ett mer informationsspridande och 

upplysande syfte.  
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6.	  Slutsatser	  

En stor del av den tidigare forskning samt litteratur som presenterats inom 

ramen för denna studie, men som behandlar ämnet strategisk kommunikation talar om 

organisationer i termer av företag. Denna studie har istället tittat på Röda korset som inte är 

ett företag utan en internationell humanitär organisation. Det som framkom i studien är att den 

strategiska kommunikationen i grunden inte skiljer sig nämnvärt vare sig det handlar om ett 

företag eller en organisation som Röda korset. Vilket är i enlighet med Falkheimer och Heides 

fastställande av strategisk kommunikation. Man kan dock urskilja komponenter i strategisk 

kommunikation som Röda korset tycks sakna i sin kommunikation gällande ebola under 

oktober månad 2014. Ett avgörande huruvida detta är medvetet eller omedvetet från Röda 

korsets sida går dock inte att urskilja. En viktig komponent som delvis saknas är den rörande 

dialog och interaktion mellan organisationen och intressenten eller konsumenten. I Röda 

korsets kommunikation förekommer det ingen tydlig och direkt dialog med följarna och 

intressenterna. Man kan ibland utläsa försök att skapa en dialog då man dels tilltalar specifika 

intressenter för att tacka dem för deras bidrag eller insatser. Man lyfter också fram följare som 

exempelvis startat egna insamlingar alternativt lyfter fram frivilliga genom att re-tweeta dem 

eller uppmärksamma och tacka dem. Men en ingående dialog mellan organisationen och 

följarna kan inte urskiljas. 

Röda korsets interaktivitet kan sägas framgår genom att man re-tweetar, andra 

Röda korset konton men också privatpersoner och intressenter men mer omfattande 

interaktion med följarna kan man inom ramen för denna studie inte utläsa. Något som dock 

bör nämnas är att studien innefattar inte hur många som re-tweetar, svarar eller favoritmarkera 

Röda korsets tweets, något som i vidare forskning skulle kunna peka på större interaktivitet. 

En intressant iakttagelse på Svenska Röda korsets konto är att de mest förekommande 

namnen som man re-tweetar under hela oktober 2014, tycks vid första anblick vara oberoende 

personer. Dock visar det sig efter en närmare kontroll att dessa oftast har en koppling till 

Röda korsets verksamhet eller samarbetspartners. Detta kan i förlängningen vara problematisk 

ur ett förtroendeskapande perspektiv då följarna eventuellt antar att det handlar om en 

privatperson vilket inte är fallet. I ett större perspektiv indikerar detta dock på ett mer 

omfattande problem som kommit med sociala medier där både organisationer, privatpersoner 

och andra intressenter sällan kan veta vem som egentligen ligger bakom en tweet eller ett 

inlägg. Detta lyfter frågan om hur pass källkritisk man bör vara även när det handlar om 

sociala medier. Om man ser sociala medier som ett i en lång rad olika medium för 
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kommunikation så borde de också omfattas av samma källkritik. Problemet som finns är dock 

att sociala medier inte alltid identifieras som ett medium som i den aspekten är likställt andra 

medier som tidningar, tv och radio. Sociala medier fyller funktionen som den plattform där 

man kan kommentera, kritisera och fortsatt diskutera det som traditionella medier förmedlat. 

Vilket gör att risken finns att alla aktörer på sociala medier som inte tydligt går att urskilja 

som en organisation tros istället vara en del av den privata massan. Detta gör att graden av 

källkritik varierar eller snarare att man nyttjar källkritik när det kommer till vad som 

kommuniceras men inte alltid när det kommer till vem som kommunicerar det.  

  I Röda korsets fall fyller Twitter flera roller i samband med en kris, dels är det 

en effektiv plattform för att annonsera ut tjänster och förfrågningar om bistånd men också en 

plattform för att förmedla Röda korsets insatser i krisen. Detta gör att Twitter som plattform 

spelar en roll i Röda korsets strategiska kommunikation kring till exempel begreppet 

varumärke och anseende, både i att skapa det eller omskapa det. Men viktigast av allt så 

spelar Twitter en roll i att bibehålla ett starkt varumärke som en viktig, närvarande och 

etablerad aktör inom Röda korsets verksamhetsfält. Twitter blir också ett redskap i 

kommunikationen med allmänheten för att informera om krisen och den allvarliga situationen. 

Via denna typ av plattform bygger man broar mellan drabbade, volontärer och allmänheten 

samt bjuder in sina följare att ta del av de drabbade och de frivilligas vardag. Följaren får en 

inblick i hur situationen ser ut i det drabbade området och får uppdateringar om Röda korsets 

pågående arbete samt tidigare och framtida insatser i krisen. Röda korset lyckas via Twitter 

förmedla en samlad bild av deras roll och vikten av deras närvaro i krisen genom dels 

storytelling och redogörelserna av deras insatser och bedrifter. Twitter används också för att 

förmedla bilden av gemenskap och gemensam identitet inom Röda korset. Intressenter bjuds 

in att bli en del utav denna gemenskap genom att till exempel bli volontär eller bidra med 

bistånd och engagemang i form av egna initiativ och insamlingar till förmån för Röda korsets 

arbete. Man arbetar förtroendebyggande genom att konsekvent redogöra för hur biståndet 

används, vad volontärerna ägnar sig åt och berättar om framtida projekt och insatser. Man 

arbetar också relationsskapande genom att bjuda in intressenter att ta del av och var en del av 

deras arbete och insatser. Genom att lyfta fram individer som representerar allt från volontärer 

och frivilliga till insjuknade och anhöriga och skildra deras berättelse försöker man bygga 

relationer genom igenkännande. Följare och intressenter ska kunna relatera till någon eller 

några av individerna och på så sätt också känna samhörighet och skapa sig en uppfattning om 

organisationen och de som verkar i den.  

I sin kommunikation lyfter man i samtliga tre konton dels fram den humanitära 

krisen och hur denna hanteras av Röda korset, men man belyser också säkerhetsaspekten i 
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hanteringen av krisen och stärker bilden av Röda korsets roll som säkerhetsaktör i krisen. 

Svenska Röda korset har en mer lokalt orienterad kommunikation med fokus på bistånd i 

form av frivilliga, sjukvårdspersonal och insamlingar. Man lägger fokus på att allmänheten 

kan göra skillnad och väcker frågan om vad just du kan göra för insats. IFRC:s 

kommunikation handlar om de insatser som gjorts och skall göras i området. Man skildrar 

människoöden och beskriver händelseförloppet samt vilka aktörer som är inblandande i 

hanteringen. Detta återspeglar IFRC:s roll som en samordnande aktör inom organisationen. 

ICRC:s sparsamma kommunikation gör att slutsatser kring deras kommunikation via Twitter 

rörande ebola inte kan säkerställas. Dock säger den frånvarande kommunikation något om 

vad ICRC inte kommunicerar om på Twitter, de kommunicerar inte om ebola. Deras 

kommunikation rör till stor del områden där väpnade konflikter förekommer, så som Ukraina, 

Syrien, Irak och Centralafrikanska republiken. Denna uppdelning indikerar att man i viss mån 

håller sin kommunikation via Twitter inom ramen för den roll man innehar i organisationen. 

Nationella föreningar ska vara den närmsta länken till allmänheten medan IFRC har en 

övergripande och samordnande roll. ICRC:s roll inom organisationen är att närvara och 

hantera kriser som en oberoende och neutral aktör i våldssituationer och väpnade konflikter, 

vilket återspeglas i deras kommunikation på Twitter.  

  

	  

6.1	  Vidare	  forskning	  

En intressant aspekt som ej utforskats inom ramen för denna studie var den av interaktivitet. 

Interaktivitet syftar till den oskrivna dialogen i form av re-tweets och favoritmarkering av 

tweetsen. Intresset i att vidare analysera interaktiviteten i Röda korsets kommunikation blir att 

utifrån detta se hur pass effektiv eller väl mottagen deras kommunikation tycks vara. Tweets 

med många antal re-tweets indikerar att budskapet tagits emot och väckt något hos följaren 

som sedermera lett till en vidarebefordring av budskapet i form av en re-tweet. Följaren har 

identifierat sig med budskapet och belyser detta genom att sprida det vidare, tweeten har fått 

genomslag. De tweets som saknar denna spridning kanske saknat denna komponent av 

igenkännande hos följaren eller ett starkt budskap och därför inte nått fram till följarna. Det 

kan å andra sidan indikera att tweeten har ett normaliserat budskap och vad den vill förmedla 

är så pass vanligt förekommande på flera kanaler att följaren inte längre känner ett behov att 

sprida eller uppmärksamma budskapet trots att denne kanske ser det som ett viktigt budskap 

som denne kan identifiera sig med.  
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8.	  Bilaga	  

	  

Tabell I – Som en del i urvalsstrategin är samtliga Twitterinlägg kategoriserade efter 

förekomsten av teman/innehåll under oktober månad på ICRC, IFRC och Svenska Röda 

korsets twitterkonto.  

 
Länder ICRC IFRC Svenska RK 
Ebola 1 36 61 
RT(Retweets) 35 53 76 
Afghanistan 2 0 1 
Belgien 1 0 0 
CAR/Bangui 10 4 0 
DRC 2 0 0 
Etiopien 4 0 0 
Gaza 3 0 0 
Irak 10 2 0 
Iran 3 0 0 
Jemen 3 0 0 
Kenya 1 1 0 
Mali 1 0 0 
Namibia  1 0 0 
Niger 2 0 0 
Nigeria 1 1 0 
Pakistan 1 0 0 
Peru 2 0 0 
Rwanda 1 0 0 
Somalia 2 0 0 
Sydsudan 1 1 0 
Syrien 9 17 15 
Ukraina 9 3 1 
Ankara 0 1 0 
Kurdistan 0 1 0 
Kobane 0 2 0 
Turkiet 0 4 0 
Liberia 0 5 0 
Sierra Leone  0 6 0 
Guinea 0 2 0 
Filipinerna 0 3 0 
Fukushima 0 1 0 
Honduras 0 1 0 
Indien 0 1 0 
Latinamerika 0 1 0 
Mauretanien 0 1 0 
Sri lanka 0 1 0 
Saudiarabien 0 1 0 
Libanon 0 1 0 
Vietnam 0 1 0 
Zambia 0 1 0 
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Övrigt 36 39 48 
	  

 

Tabell II 

Tabellen visar antalet tweets som faller under de översiktliga temana i respektive konton. (se 

diagram I, II & II) 

 

 

 

Diagrammen beskriver fördelningen av de översiktliga temana på respektive konto. Värdet 

representerar antalet tweets och säger hur många tweets som faller under temat.  

 

 
Diagram I – Svenska Röda korsets fördelning av tweets i översiktsteman 

 

 
Diagram II – IFRC:s fördelning av tweets i översiktsteman 
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Teman 
Svenska 
Röda korset ICRC IFRC 

Annonser 21 0 3 
Bedrift/Insats 12 1 11 
Storytelling 21 0 15 
Övrigt 7 0 7 
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Diagram III – ICRC:s fördelning av tweets i översiktsteman 
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