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During the last years social media have developed and become a place where all 

kind of people can meet and interact with each other without any kind of physical 

contact to one another. We belive that this development also has made it easier for 

political parties and organisations to spread their propaganda to the people that uses 

social media without them knew from whom the information is coming. With this in 

mind we decided to do a study about the social media Facebook and how the users 

of Facebook think they are being influenced by political propaganda from 

organisations and private persons. 

 

In our study we decided that we wanted to know why our respondents are using 

Facebook, if they have payed attention to two political questions, one international 

question and one national question, that have been noticed recently and if they feel 

that they are being influenced of political propaganda when they are using 

Facebook.  

 

We have concluded that our respondents, depending on how old they are, do feel 

that they are being influenced by political propaganda when they are using 

Facebook. We have also noticed that the younger part of our respondents feel that 

they are using Facebook because their friends do it and that they have noticed the 

international political question more than the national political question. In the older 

category of respondents the reason of why they are using Facebook was to maintain 

a conection with their friends and they had noticed the national political question 

more than the international political question.  
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1. Inledning 

David Juan Olsson adopterades från Colombia vid åtta månaders ålder, sedan dess har han 

bott hela sitt liv med sin adoptivfamilj i Sverige. Han är nu 20 år gammal och har så länge han 

kan minnats letat efter sin biologiska familj, till hjälp har han haft adoptionsbyrån samt TV4. I 

början av mars 2012 hade han fortfarande inga fler ledtrådar än att han ursprungligen kom 

från Bogotá i Colombia. David fick då idén att sprida en bild genom det sociala mediet 

Facebook i försök till att hitta sin biologiska mamma.  

 

Bilden spreds genom Davids privata nätverk och vidare över världen och han 

fick många erbjudanden om hjälp att finna sin mamma. David tackade dock 

nej men bad alla att sprida bilden vidare. Inom två veckors tid fick David 

kontakt med sin biologiska mamma och sina fyra äldre syskon.  

Bild 1. David Juan Olsson
1
 

 

Detta är bara ett exempel på den enorma genomslagskraft sociala medier så som Facebook 

har. Att hitta sina biologiska föräldrar genom Facebook har blivit allt vanligare och används 

världen över. David hittade sin biologiska familj genom att personer som såg hans bild på 

Facebook var benägna att sprida den vidare.  

 

1.2 Bakgrund 

På 1970-talet kopplades datorer samman på olika platser och den amerikanska militären 

skapade ett nätverk som de använde i forskningssyfte. Detta nätverk blev på 1980-talet öppet 

för datorer utanför den amerikanska militären och döptes då till Internet.
2
  Från början 

kallades Internet Webb 1.0 där det endast varit möjligt att läsa redan befintlig information och 

text, detta har dock med tiden utvecklats och blivit Webb 2.0 där möjligheter ges till att läsa, 

skriva, tala och dela information med varandra.
3
 

 

Det som skiljer massmedier och sociala medier åt är att massmedier enligt vedertagen mening 

består utav envägskommunikation där en sändare skickar ett budskap till många mottagare 

som inte har möjlighet att svara tillbaka på samma kanal. Sociala medier å andra sidan ger 

                                                 
1
 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14650016.ab (hämtad 2012-05-06) 

2
  http://www.ne.se.proxy.lnu.se/enkel/internet. Sökord: Internet, Information hämtad 2012-05-06 

3
 Thorstensson, Göran. Människor påverkar människor. Springtime, 2007. S 63.  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14650016.ab
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/enkel/internet
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möjligheten för mottagare att ge svar på de budskap som sändaren skickar ut inom samma 

kanal. Olika exempel på sociala medier är Facebook, Twitter, My Space och bloggar.
4
 

 

Facebook är en webbplats som startades av Harvard- studenten Mark Zuckenberg med syftet 

att studenter vid universiteten på den nordöstra sidan av USA enkelt skulle kunna fortsätta 

hålla kontakt med de vänner de skaffat även efter sin examen. Då antalet medlemmar snabbt 

ökade öppnades webbplatsen år 2006 för allmänheten. Efter detta har Facebook vuxit och 

blivit en av världens 10 största webbplatser räknat till antalet medlemmar.
5
  

 

Denna studie ämnar att till viss del undersöka politisk spridning via sociala nätverk. Det vi 

först och främst måste göra är att klargöra vad begreppet politik faktiskt innebär och 

innefattar. Enligt nationalencyklopedin betyder politik följande; 

 

”politi´k, statskonst, dels de processer genom vilka makt utövas och politiska beslut fattas 

(engelska politics), dels den förda politikens principer och faktiska sakinnehåll (engelska policy). 

I det politiska spelet i en demokrati deltar enskilda individer, organiserade grupper, politiska 

partier, massmedier, byråkrater och formella beslutsfattare. Politik kan beteckna såväl 

omfattande handlingsprogram inom olika områden som enskilda idéer, förslag och beslut.” 
6
 

 

Sålunda innefattar politik allt som sker omkring oss i syfte att förändra eller förbättra 

samhället i stort och smått. Politik finns inom alla organisationer, det kan röra sig om stora 

internationella grupper men även mindre sociala nätverk så som en familj. Sedan 

millenieskiftet år 2000 har en rad förändringar skett på den politiska arenan, internet har tagit 

en allt större plats i vardagen hos människor världen över och kravet på ett direkt 

informationsflöde ökar. Detta medför också att internetanvändare förväntar sig en dialog 

snarare än en monolog när de söker efter politisk information på webben; vilket kan vara en 

följd av ökad användning av sociala medier. Vi har valt att endast undersöka ett socialt medie, 

Facebook, och hur dess användare uppfattar att de påverkas av politiska budskap och om de 

sprider dem vidare.   

 

                                                 
4
 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/sociala-medier. Hämtad: 2012-05-06 

5
 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/facebook. Hämtad: 2012- 05-06 

6
 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/kort/politik (hämtad 2012-05-06) 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/sociala-medier
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/facebook
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/kort/politik
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Den senaste mätningen, gjord i april 2012, visar att Facebook har över 900 miljoner aktiva 

medlemmar världen över och cirka 4 648 000 medlemmar i Sverige.
7
 Denna studie ämnar 

utreda hur användare utav det sociala mediet Facebook upplever att de blir påverkade utav 

politiska budskap. Facebook är ständigt under utveckling och kommer inom en snar framtid 

att börsnoteras till ett värde omkring 80 miljarder dollar. 
8
 

 

Teorier om att vi påverkas utan att uppleva att vi blir påverkade är inget nytt fenomen men det 

har fått en ny arena genom skapandet utav sociala medier. Huruvida det finns en tydlig gräns 

mellan vem som är sändare och vem som är mottagare på Facebook är mycket intressant när 

vi ser på påverkan genom sociala medier.  

 

Detta medför att vi genom Facebook kan bli påverkade av ett politiskt budskap genom en vän, 

kollega eller bekant utan att vi upplever att denna person har försökt påverka dig. Detta fick 

ett stort genomslag vid Barack Obamas presidentkampanj 2008 då han till stor del använde 

sig utav sociala medier för att vinna väljare, vilket vi kommer att beröra mer i teoriavsnittet.  

 

1.3 Syfte 

I takt med att sociala medier blir större och utvecklas växer även den grupp av människor som 

använder sig utav dem och i sin tur möjligheterna för företag och organisationer att sprida 

reklam och budskap. Vi vill med vår studie undersöka varför människor väljer att använda sig 

utav det sociala mediet Facebook, huruvida de har uppmärksammat två olika politiska 

debatter samt även om de upplever att de blir påverkade utav politiska buskap när de använder 

sig utav Facebook.  De tre frågeställningar vi har valt att fokusera på i vår studie är; 

 

 Varför använder våra respondenter Facebook? 

 Har respondenterna uppmärksammat de två olika politiska debatterna? 

 Upplever respondenterna att de blir påverkade utav politiska budskap när de använder 

sig utav Facebook?  

 

                                                 
7
 http://www.checkfacebook.com/ (hämtad 2012-05-06)  

8
 http://www.dn.se/ekonomi/facebook-offentliggor-vardering (hämtad 2012-05-05) 

http://www.checkfacebook.com/
http://www.dn.se/ekonomi/facebook-offentliggor-vardering


 

  7 (65) 
 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår studie till Facebook då det är det enskilt största sociala nätverket i 

Sverige. Av denna anledning har vi valt att utgå från personer som lever i Sverige i vår studie.  

Vår studie har avgränsats med stöd i två politiska frågor, en nationell och en internationell, 

detta för att belysa uppfattning och spridning hos medlemmarna på Facebook. Dessa två 

frågor valdes utifrån vilka politiska frågor som inom våra egna sociala nätverk 

uppmärksammats mest under en kort period.  Vi har i resultatet valt att ställa två olika 

ålderskategorier emot varandra för att se likheter och skillnader. Vi valde att dra 

åldersgränsen mellan de som har fyllt till och med 25 år och sedan de som är 26 år och äldre. 

Anledningen till att vi valde att dra gränsen vid 25 år var främst på grund av att antalet i de 

två olika åldersgrupperna skulle bli så lika som möjligt. Det blev 99 respondenter i den yngre 

ålderskategorin och 76 i den älder. Om vi valt att dra åldersgränserna i de olika grupperna vid 

29 år och yngre samt 30 år och äldre hade antalet blivit 119 st i den yngre ålderskategorin och 

55 st i den äldre kategorin, då vi hade ett bortfall på två personer. Pågrund utav att vi ville ha 

två mer jämna grupper i antal valde vi att som vi nämnt ovan göra delningen vid upp till 25 år 

och 26 år och äldre.   
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1. Metod 

I detta avsnitt beskrivs den metod som har använts i vår studie. I detta avsnitt skall vi 

motivera val av metod samt presentera kritik mot det metodval som gjorts. Slutligen redogör 

vi hur den empiri som legat till grund för studiens kommande analysavsnitt har samlats in. 

 

2.2 Val av metod 

Med utgångspunkt i det trilaterala sanningsbegreppet om att vi inte kan bortse från någon sida 

utav hur sanning uppfattas och byggs upp för individer; kan vi inte heller påstå att vår 

forskning är deduktiv eller induktiv. Detta då samhällsvetenskaplig forskning täcker områden 

som handlar om kultur, i mening utav attityder och ställningstagande snarare än 

naturvetenskaplig fakta. 
9
 

 

När det diskuteras kring förklaringsmodeller brukar de skiljas genom induktion och 

deduktion. En induktiv ansats innebär att det går att dra slutsatser utav erfarenheter och utgå 

från en mängd enskilda fall. Ett exempel på detta kan vara när en kvinna står vid ett 

övergångsställe, de senaste tio gångerna har det inte kommit någon bil när hon har korsat 

vägen därför drar hon slutsatsen att det inte kommer någon bil denna gången heller. En 

deduktiv ansats å andra sidan utgår från generella regler. Det är en modell av auktoritärt 

fastslående. Utifrån förvärvad kunskap kan vi fastslå något istället för att förklara det.  

I naturvetenskapen anses den ena modellen utesluta den andra, Alvesson och Sköldberg 

(2008) menar dock att det inte är möjligt att göra denna tydliga uppdelning. De presenterar 

ytterligare en möjlighet i sin bok ”Tolkning och reflektion” och denna förklaringsmodell är 

abduktion, denna modell har rötter i antiken och återupptäcktes i våra dagar främst av 

filosofen Peirce. De förklarar den här modellen på detta vis; 
10

 

 

”Abduktion torde vara den metod som i realiteten används vid många 

fallstudiebaserade undersökningar. Den innebär att ett (ofta överaskande) enskilt 

fall tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster, som, om det vore riktigt, 

förklarar fallet i fråga.”
11

 

 

                                                 
9
 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion. 2a uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2008, s. 47-52 

10
 Ibid, s. 57-59 

11
 Ibid, s. 55 
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Abduktion är inte enbart en blandning utav induktion och deduktion utan har vissa liknande 

drag till dem båda men tillför även egna och nya moment till förklaringsmodellen. Enkelt sagt 

kan vi påstå att induktion utgår från empiri och deduktion från teori, abduktion tar fasta på 

empiriska fall men förankrar denna i teorin. 
12

 

 

Då vår studie ämnar att belysa ett mönster och på så vis förklara empiri och teori genom 

samband ligger vår studie inom ramen för en abduktiv förklaringsmodell.  

 

Vår avsikt är att jämföra vår teori med det faktiska utfallet av vår kvantitativa undersökning 

med utgångspunkt i ett webbaserat frågeformulär. Genom en kvantitativ undersökning i form 

utav enkäter har vi samlat in det empiriska material som krävdes för att genomföra vår studie. 

Att valet föll på en kvantitativ studie istället för en kvalitativ har vi grundat på de konstraster 

som Alan Bryman och Emma Bell diskuterar i sin bok ”Business research methods” (2007). 

En kvantitativ studie används i stor utsträckning, likaså i denna studie, för att pröva en teori.
13

 

Detta har vi gjort genom att mäta vanor och attityder hos ett större urval, snarare än en 

kvalitativ undersökning med djupgående intervjuer.  

 

Vi valde att göra surveyundersökningen anonym. Detta innebär att vi inte har möjlighet att 

spåra respondenten, inget namn, nummer eller annan möjlighet till identifikation krävdes. 

Dock har våra respondenter uppgett ålder och bostadsort för att vi skall kunna analysera 

spridningen. Skillnaden mellan anonym och konfidentiell är att vid en helt anonym enkät vet 

inte forskaren vem som svarat, vid en konfidentiell enkät har forskaren möjlighet att 

identifiera personerna med denna information utelämnas ur rapporten.
14

 Detta val grundade vi 

på att fler personer är benägna att svara på enkätundersökningar om deras identitet är helt 

anonym. Eftersom vi som forskare inte vill lova våra respondenter något vi inte kan hålla 

valde vi att inte ta in uppgifter som vi inte ansåg vara av största vikt för studien. Kön, 

utbildning och andra parametrar som skulle göra det enklare att identifiera personen eller till 

och med namn har vi helt uteslutit. Våra respondenter behöver därför inte vara oroliga över att 

vi som forskare ska veta vem som svarat vad, då vi inte kan identifiera dem genom deras 

                                                 
12

 Ibid, s. 55-56 
13

 Bryman, Alan & Bell, Emma. Business research methods. 2 uppl. New York: Oxford University Press inc. 

2007, s. 28-30 
14

 Patel, Runa & Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 1994, s. 62-

64 
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enkätsvar men även då vi inte har kontroll på hur många som har tagit del av 

undersökningen.
15

 

 

2.2 Metodansats 

Kvalitativa och kvantitativa ansatser är de i huvudsak vanligaste metoderna för vetenskaplig 

forskning. Hur vi väljer mellan dessa två ansatser beror på vad det är vi ska undersöka och hur 

datan ska samlas in och analyseras. Kvalitativa metoder används för att uttyda och begripa 

olika fenomen, den data som samlas in är oftast i ord och satser som inte kan mätas i statistik i 

samma utsträckning som kvantitativa metoder. En kvantitativ metod används för att mäta och 

förklara en befintlig teori med utgångspunkt i en tes. 
16

 

 

Det är relativt vanligt att använda sig utav surveyundersökningar, då det är ett förhållandevis 

billigt och snabbt sätt att samla in den data som behövs. Många surveyundersökningar är i 

viss mån förklarande oavsett om det gäller attitydmätningar eller faktamässiga studier som 

utförs.
17

 Vår surveyundersökning är i formen utav ett webbaserat frågeformulär och mäter 

både fakta och attityd för att få en god bild utav respondenterna.  

 

Den första aspekten att se över vid uppstartandet utav en studie är hur mycket tid och till 

vilken kostnad kan vi göra denna studie? Då vi skriver en kandidatuppsats och veckorna är 

knappa valde vi att göra ett webbaserat frågeformulär som fanns tillängligt via internet från 

och med 2012-03-29 kl. 15.00 till och med 2012-04-10 kl. 10.00. Vi ansåg att två veckor var 

en rimlig tid att samla in materialet som kom att ligga som underlag i denna uppsats. Eftersom 

vi kodade vårt webbformulär själva och utnyttjade Linnéuniversitetets webbhotell blev det 

ingen kostnad för enkätundersökningen. En positiv bieffekt var att vår enkätundersökning 

även var miljövänlig då den inte påverkade miljön genom till exempel sophantering eller 

pappersbearbetning.  

 

2.4 Urval och spridning 

Då vår studie till viss del handlar om hur våra respondenter sprider politiska budskap på 

Facebook valde vi att även sprida vår surveyundersökning i samma kanal. Vårt urval är ett så 

                                                 
15

 http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/God+forskningssed+2011.1.pdf hämtad 2012-

05-16 
16

 Nyberg, Rainer. Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och internet. 4 uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB, 2000, s. 100-103 
17

 May, Tim. Samhällsvetenskaplig forskning. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2001, s. 113-115 

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/God+forskningssed+2011.1.pdf
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kallat icke-sannolikhetsurval, då de tillfrågade personerna inte matchar den övergripande 

domänen.
18

  

 

Denna studie ämnar utgå ifrån att se hur vår målgrupp, som består utav Facebookanvändare i 

Sverige, tar till sig och sprider politiska budskap överensstämmer kanske inte vårt urval av 

respondenter med vår målgrupp. Detta har vi tagit i noga övervägning men vi anser att för vår 

studie är spridningen av information av större relevans för studien än ett sannolikhetsurval. Vi 

har inte använt oss utav ett systematiskt urval i den benämningen att vi försökt få 

respondenterna att överensstämma med den del av den svenska populationen som finns på 

Facebook. I det första steget skickades surveyundersökningen ut till våra vänner på Facebook. 

Andra led som har tillkommit är när de i sin tur har spridit det vidare. Vi kan med största 

sannolikhet säga att det har tillkommit flera led i detta urval då vi fått respondenter från 

många olika orter i Sverige med en stor åldersvidd samt att två utav de tillfrågade 

respondenterna överhuvudtaget inte hade ett Facebook konto.  

 

Vår surveyundersökning är webbaserad undvek vi kostnader för papperskopior och eventuella 

frankeringskostnader. Detta gjorde att vi kunde sprida vår undersökning i större population. 

Dock gör detta även att vi inte kan svara på hur stor andel av de som sett undersökningen som 

har valt att ej svara. Vår webbenkät spreds via det sociala mediet Facebook, som idag har 

4 648 900 medlemmar i Sverige, vilket representerar 55,36% av Sveriges befolkning.
19

 Vi 

inte når ut till alla medlemmar på en gång utan enbart till våra vänner och genom dem våra 

vänners vänner och bekanta. Detta ger oss en bild utav hur fort information kan spridas på 

webben och hur benägna människor är att sprida och dela informationen med varandra.  

 

Vi skapande en extern hemsida med frågeformuläret, vilket gjorde det möjligt för våra 

repsondenter att sprida hemsidan vidare även till dem som inte använder sig utav Facebook. 

Vi gav våra respondenter 13 dagar på sig att svara på enkäten innan vi stängde ner webbsidan 

för att påbörja arbetet med den insamlade data. Mer precist var webbenkäten tillgänglig från 

och med 2012-03-29 kl. 15.00 till och med 2012-04-10 kl. 10.00. 

 

                                                 
18

 May, Tim. Samhällsvetenskaplig forskning. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2001, s. 118-122 
19

 http://www.checkfacebook.com/ .  Hämtad: 2012-05-01.  

http://www.checkfacebook.com/
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2.5 Utformning av webbenkät 

För att få ut så mycket intressant empiri som möjligt på så lite utrymme som möjligt valde vi 

att hitta nyckelfrågor som genom lite ansträngning hos respondenten resulterade i mycket 

information för oss att bearbeta. Vår studie behandlar spridningen av politiska budskap på 

Facebook och därför är det intressant att se om det går att utröna någon skillnad mellan 

nationella och internationella frågor. Vi valde därför att ha med en punkt som berörde ett 

internationellt tema som är aktuellt, KONY 2012 som är en kampanj från organisationen 

Invisible Children som har sin utgångpunkt i kritik mot den ugandiske krigsherren Joseph 

Kony, som har tagit avstamp i en video som spridits via internet.
20

  

 

I dagsläget har denna video setts av 104 506 32 personer världen över, därför upplevde vi 

debatten som en i högsta grad aktuell fråga.
21

 Den andra aktuella frågan som vi har använt i 

enkäten är en nationell politisk fråga närmare bestämt nuvarande statsminister Fredrik 

Reinfeldts uttalande om höjd pensionsålder. Kring dessa två politiska händelser har vi ställt 

frågan om de känner till videon och uttalandet, om de har spridit det vidare och i sådana fall 

hur.  

 

Utöver dessa två politiska händelser rör de övriga frågorna hur våra respondenter använder sig 

av Facebook, varför de använder sig utav tjänsten, hur de utnyttjar möjligheten att skriva 

inlägg och kommentera andras inlägg samt om de upplever Facebook som en politisk kanal. 

Frågorna som rör respondenten är ålder, bostadsort och om personer är eller har varit politiskt 

engagerad. Huruvida respondenterna tolkar begreppet politiskt engagerad är oklart och 

respondenten har fått svara på det vis som de uppfattar det. I kommentarerna har vi kunnat 

utröna att vissa anser att fackligt engagemang är politiskt engagemang, andra anser motsatsen. 

Vår studie ämnar undersöka hur de upplever sig själva och sitt användande, vi valde därför att 

inte utveckla begreppet i vår enkät. Sålunda ligger viss tolkningsfråga även i enkätens sista 

fråga som rör politiskt påverkan, om respondenten anser att de blir politiskt påverkade på 

Facebook. Även här har vi valt att inte utveckla begreppet.  

 

De tillfrågade respondenterna möttes utav en kort inledande text som förklarade vilka vi var 

och vad undersökningen skulle komma att användas till. När ett så kallat missivbrev skall 

författas finns det ett par punkter forskaren bör ha i åtanke. Det skall tydligt framgå vart 
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enkäten kommer ifrån, i vilket syfte den gjordes, vilka vi är som forskare samt hur inkomna 

svar behandlas i fråga om anonymitet. 
22

 

  

2.6 Analys av insamlad data 

För att analysera vår data har vi valt att använda oss av programmet Microsoft Excel. Vi har 

där matat in vår statistiska data för att sedan använda oss av autofilter för att få fram enbart de 

parametrar som vi var intresserade av att analysera för att slutligen skapa diagram utifrån 

denna data. På så vis var det möjligt att till exempel göra olika ålderskategorier för att se om 

det går att utröna ett mönster i de olika åldergrupperna. Som bilagor finns enkätfrågor och 

kodschema.  

 

Då det inte har varit möjligt i denna studie att göra en totalundersökning utan vi har varit 

tvungna att begränsa urvalet kan vi inte generalisera och säga att de svar som vi har nått i vår 

studie är anpassningsbara för hela Sveriges population som använder Facebook. Det vi 

däremot genom denna studie kan göra är att påvisa vilka tendenser som finns och hur våra 

respondenter i just denna studie upplever olika fenomen. 

 

2.7 Kritisk granskning av metod 

Den kritik som kan riktas mot hur vi valt metod samt hur vårt urval har sett ut kan vara att vi 

inte har någon information över hur stort antal svar vi fått in i kontrast till hur många som har 

fått ta del av enkäten. En annan aspekt kan också vara att de respondenter vi fått är ett led i 

spridningsfaktorn och därför har vi störst antal respondenter från södra Sverige i allmänhet 

och Kalmarregionen i synnerhet. Att enkäten spridits genom Facebook kan även det vara en 

aspekt för kritik mot metoden. Skall samma studie upprepas kan utfallet inte garanterat bli 

detsamma då det beror på privata nätverk och dess benägenhet att sprida information och 

stödja forskning. En ytterligare bidragande orsak till att samma studie kan få ett annat utfall är 

att populationen på Facebook är under ständig förändring.  

 

Vår data är baserad på vad 175 respondenter har svarat på vår webbenkät, varav två 

respondenter inte är medlemmar på Facebook. Viktigt att understryka är att olika begrepp kan 

tolkas olika utav respondenterna och detta färgar resultatet. Vi har valt att inte utveckla hur vi 

använder de olika begreppen så som politiskt engagerad eller politisk påverkan och vi kan 
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därför inte säkerställa att respondenterna har tolkat frågan så som den var menad. Dock 

genomgick vår surveyundersökning ett för-test på fem personer för att se om de förstod 

frågorna och klarade av att svara på dessa utifrån den information som de blev tilldelade. 

Utifrån detta valde vi att gå vidare med webbenkäten och dess slutgiltiga frågor.  

 

För att en studie skall kunna generalisera krävs ett helt annat urvalssätt än det som vi har valt. 

Dock har vi valt vårt urval medvetet för att se hur spridningen sker på Facebook och om det är 

möjligt att teorin och metoden word-of-mouth är applicerbar även i sådana här fall. För att 

kunna uttala sig om hela den svenska befolkningen på Facebook krävs en totalundersökning 

eller ett slumpmässigt sannolikhetsurval. 
23

 

 

2.8 Resultatvaliditet  

Traditionellt innebär reliabilitet att en mätning är så stabil som möjligt, med andra ord inte 

utsatt för slumpinflytelser. Det kan innebära att alla intervjuare ställer en fråga på exakt 

samma sätt, att situationen när enkäten besvaras är densamma etcetera. Kortfattat innebär 

reliabilitet att mätningens resultat skall bli detsamma om det görs under samma 

förutsättningar vid ett annat tillfälle. Dock är detta i det närmaste omöjligt sett ur ett 

symboliskt interaktionistiskt synsätt då människor som intervjuobjekt ständigt deltar i 

processer som påverkar dem. 
24

 

 

Validitet betyder hårddraget för gilitighet och innebär huruvida en fråga i en enkät frågar det 

som forskarna faktiskt vill mäta/beskriva. En intervju kan ha hög reliabilitet utan att ha hög 

validitet; en fråga kan besvaras på samma sätt under olika former och på så vis ha hög 

reliabilitet men om frågan inte mäter det forskarna avsett mäta saknas validitet. Ett viktigt led 

i en hög validitet är att frågorna utförligen testas innan undersökningen görs. 
25

  

 

I denna studie har vi arbetat aktivt för en hög reliabilitet och validitet. Detta har vi gjort 

genom att bland annat ha en så neutral hemsida som möjligt, utan reklam och med enbart vit 

bakgrund med svart text. Vi ville inte att något på hemsidan där enkäten fanns skulle påverka 

våra respondenter på olika sätt. Vi kan dock inte svara på i vilket sammanhang våra 

repsondenter har besvarat enkäten, det enda vi med säkerhet vet är att de hade 
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internetuppkoppling men i dagens datoriserade samhälle finns internet i telefoner, bärbara 

datorer och surfplattor för att bara nämna ett par. Sett till en hög validitet så testades alla 

frågorna i enkäten på en testgrupp innan enkäten började spridas. Detta för att se att frågorna 

uppfattades på samma sätt av alla och att svarsalternativen var tillfredsställande.  
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2. Teori och tidigare vetenskaplig forskning 

Vi kommer i detta kapitel att introducera de teorier som vi kommer att använda oss av och 

koppla till det resultat vi kommit fram till. Teorierna är den grund vi utgått från under vår 

analys av empirin. Vi har i vår teorianvändning valt att fokusera på medieforskning som 

bland annat tvåstegshypotesen och uses and gratifications research då dessa två hypoteser 

beskriver hur media påverkar publiken och hur publiken påverkar media. Vi kommer även att 

använda oss av Shannon och Weavers klassiska kommunikationsmodell, word of motuh samt 

Jesper Strömbecks teori om hur intresse och förtroende påverkar människors syn på politik.  

 

3.2 Det unga internet och dess framtid 

Barry Wellman, en ledande forskare inom Internets sociologi, gjorde under 1990-talet en 

studie där han undersökte huruvida virtuell gemenskaper måste ställas mot fysiska 

gemenskaper. Wellman menade på att dessa två olika former utav umgänge har olika regler 

och dynamik där många sociala kritiker utgår från en syn på gemenskap som är idyllisk och 

svår att applicera på den virtuell gemenskapen då den inte existerat lika länge som den fysiska 

gemenskapen. I denna gemenskapsanalys finns även en vital skillnad mellan starka och svaga 

band där svaga band är värdefulla om man vill sprida information eller skapa möjligheter utan 

en större ansträngning. Enligt Wellman är Internet ett bra verktyg om man vill skapa svaga 

band då det går att göra utan att sociala egenskaper står i vägen för kommunikationen. Han 

menar på att i framtiden kommer Internet att kunna bidra till bredare social kontakt för att 

svaga band på, eller utanför Internet främjar förenandet av människor med olika sociala 

egenskaper.
26

   

 

Manuel Castells beskriver i Nätverkssamhällets framväxt ett framtida multimediasystem som 

han tror kommer att utvecklas i början av 2000-talet där den slutgiltiga formen kommer att 

avgöras av den globala massa, som sedan ska försöka komma på vad människorna egentligen 

vill ha utav mediasystemet. Castells menar på att det inte är en fråga om ett multimediasystem 

kommer att utvecklas, utan om när och under vilka former.
27
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3.3 Medborgaren och den ideala offentligheten 

Jürgen Habermas beskriver den borgerliga offentligheten som det ramverk där debatörer 

kritiserar och analyserar mediernas förutsättningar och verksamhet. Habermas modell skildrar 

den fulländade offentligheten som ett utrymme som är tillgängligt för alla, där medborgarna 

ska kunna mötas, diskutera och debattera om gemensamma betydelsefulla ämnen.
28

 

 

Tobias Olsson menar på att i dagens samhälle blir politiken mer ett skådespel av snabba och 

övertygande uttalanden i massmedia istället för att bidra till samtal mellan medborgarna. 

Enligt Olsson är det inte endast medierna som inte når upp till de krav den ideala 

offentligheten ställer utan även medborgarna har blivit för passiva. Dock kan internet vara 

lösningen på detta problem då dess förmåga att på ett enkelt och snabbt vis ge tillgång till 

information som medborgarna själva kan ta till sig i den mån de är intresserade. Internet ger 

även medborgaren möjlighet att tycka och tänka utan att denne behöver röra sig utanför 

hemmets väggar samt att informationen finns samlad. Dess globala struktur bidrar även till att 

det enkelt går att ta del av politik utanför nationsgränserna. Då ”alla är välkomna” på internet 

finns det utrymme för allas röster och alternativa tolkningar av politik och samhällsfrågor har 

ett annat utrymme på internet än i till exempel massmedier. 
29

 

 

Trots internets stora potential när det kommer till lättillgänglig information och deltagande för 

medborgarna finns det i praktiken, enligt en studie gjord av Matthe Hale, Juliet Musso och 

Christopher Weare, inte många kommunala sidor som är anpassade för medborgeligt 

deltagande. Hemsidorna används främst som en digital anslagstavla där den enkelriktade 

kommunikationen är central istället för att ge medborgarna möjligheten att vara delaktiga i en 

mer vital offentlighet genom en tvåvägskommunikation.
30
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3.4 Politisk strategisk kommunikation 

För många är politik samma sak som partipolitik vilket är missvisande då politik i stort 

handlar om vem som får vad och när. Politiska aktörer är organisationer eller personer som 

har för avsikt att påverka politiska beslut utan att tillhöra politikerna eller politiska partier. 

Med andra ord bedrivs inte strategisk politisk kommunikation av endast politiska partier och 

politiker utan även av fackföreningar, näringslivsorganisationer, ideella organisationer samt 

även företag som vill påverka politiska beslut. 
31

  

 

För att politisk kommunikation ska anses vara strategisk måste den vara målinriktad och 

medveten. Skillnad bör göras mellan övergripande strategi, kampanjstrategi och taktiker. 

Övergripande strategi handlar om vilka mål en organisation har vilket omfattar vad 

organisationen vill uppnå, hur de vill att andra uppfattar dem, vilka de vill sammarbeta med 

samt vilka publiker och målgrupper som är centrala. Kampanjstrategi handlar om precis som 

det låter, vilka mål som finns för en specifik kampanj. Vilka budskap man vill framhäva och 

hur de resurser som finns för kampanjen ska fördelas på bästa sätt. Taktikerna handlar om 

vilka resurser och verktyg en organisation använder sig utav för att förmedla det budskap de 

vill ha fram. För att den politiska kommunikationen ska vara mest effektiv bör dessa tre delar 

följa och avlösa varandra då den generella strategin bör organiseras först och vara ledande för 

kampanjstrategierna, som i sin tur sedan bör vara ledande för de kampanjtaktiker man väljer 

att använda sig utav. 
32

 

 

 

 

Figur 1. Relation mellan övergripande strategi, kampanjstrategi & Kampanjtaktiker.
33
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Denna teori är användbar i vår studie då vi undersöker om våra respondenter finner att de blir 

påverkade av politiska budskap på Facebook. Teorin visar hur strategisk politisk 

kommunikation bedrivs i olika steg vilket går att applicera på vår studie tillsammans med 

bland annat Eric Louws teori om hur det går att sprida politiska budskap genom sociala 

medier utan att mottagarna uppfattar att de blir påverkade. Då vi tror att politiker idag 

använder sig utav sociala medier i större utsträckning än de gjort tidigare för att de kan sprida 

sin agenda utan att mottagaren uppfattar att meddelandet kommer från ett politiskt parti eller 

en politisk aktör. Detta för att man genom sociala medier som Facebook inte behöver använda 

sig av partiets namn utan kan skriva som privatperson, vilket gör att mottagaren av 

meddelandet inte vet om det kommer från partiet eller från privatpersonen. Om detta är en del 

i deras strategiska kommunikation, vilket vi tror att det är, kommer politiska partier och 

politiska aktörer kunna påverka utan att de som blir påverkade är medvetna om det. 

 

3.4.1 Vad är det som gör ett yttrande till en nyhet? 

Mats Ekström har i sin bok ”Politiken i mediesamhället” gjort en studie på vad det är i ett 

uttalande som gör att den blir en nyhet. Ekström har valt att studera tre olika yttranden av 

olika politiker som blivit till stora nyheter under 1990-talet. De olika nyheterna Ekström valt 

att studera var; en partiledarintervju i tv med statsminister Göran Persson (10/9 1998), en 

intervju med näringsminister Björn Rosengren (23/9 1999) samt även en presskonferens med 

finansminister Bo Ringholm (23/9 1999). Utöver att alla tre nyhterna skedde under 1990-talet 

fanns det även tre andra faktorer som påverkat att de blev valda för denna studie. Dels för att 

de inträffade i en situatuion som var arrangerad för medierna, uttalandena bestod även av ett 

yttrande eller ett flertal yttranden som skedde i specifika samtalssituationer där journalisterna 

var aktivt medverkande samt att dessa yttranden även blev stora nyheter som publicerades i 

både press, radio och tv. 
34

 

 

Enligt Ekström finns det tre olika kriterier som avgör om ett uttalande blir en nyhet eller inte. 

Det första är hur anmärkningsvärda de är, om de är spektakulära, ovanliga eller om de är 

sensationella. Det andra kriteriet är citatens narrativa relevans vilket betyder om de passar 

jorunalistens sätt att skriva på. Det sista kriteriet är om det går att använda citat ur uttalanden 

utan att man behöver presentera dem i sitt specifika sammanhang.
35

 Vi anser att vi kan 

analysera en utav de frågor vi använt oss av i vår enkät utifrån denna tes då vi har valt att 
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ställa en fråga som specifikt handlar om Fredrik Reinfelds uttalande om höjd pensionsålder 

som sedan blev en väldigt omtalad nyhet i press, tv och radio.  

 

 

3.5 Mediernas makt och publikens vilja 

Tvåstegshypotesen som är hypotes av sociologerna Elihu Katz och Paul Lazarsfeld innebär att 

de budskap som finns i medierna samt individers personliga upplysning inte är det enda som 

avgör hur medierna påverkar. De menar på att opinionsbildare, som är personer som håller sig 

uppdaterade om händelser och nyheter som uppmärksammas i medier och sedan för sin 

tolkning av dessa vidare till delar av befolkningen som inte är aktiva eller intresserade. Detta 

gör att människors beslutsfattande och val inte endast avgörs av den information som media 

sprider vidare utan även av opinionsbildare.
36

 

 

Uses and gratifications research går, till skillnad från tvåstegshypotesen, ut på vad publiken 

gör med medierna och inte vad medierna gör med publiken. Denna uppfattning grundades 

främst pågrund av upptäckten att mediernas inflytande inte var så stort som man tidigare hade 

föreställt sig. Detta för att människornas vardagsliv påverkar hur de väljer att använda sig 

eller ta åt sig av media. Dock är det som framför allt utmärker denna användarforskning är att 

den grundas på en enkel psykologi då en av dess inspirationskällor är socialpsykologen 

Maslows behovshierarki. Denna teori går ut på att människan har olika behov som måste 

tillfredställas där de grundläggande kroppsliga behoven består av bland annat sömn och 

näring. Efter de grundläggande behoven kommer behov som trygghet, kärlek, gemenskap, 

uppskattning och självförverkligande. Forskare har genom enkätundersökningar försökt att 

kartlägga vilka av dessa behov människor försöker tillfredställa genom mediekonsumtion, 

från dessa undersökningar kom de fram till att det är behovet av social tillhörighet (identitet) 

och behovet av självbekräftelse som avgjorde vilken typ av media respondenterna var 

intresserade av.
37
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Jostein Gripsrud menar på att detta sätt att använda begreppet behov på är problematiskt då 

behoven beskrivs som bestående oavsett hur det sett ut tidigare samt även att det endast är de 

inviduella och psykologiska behoven som räknas. Gripsrud hävdar även att det finns en naiv 

optimism i uppfattningen om att människor själva är medveta om sina behov och aktivt 

försöker att tillfredställa dem genom att medvetet välja medier som fyller denna funktion.
38

 

 
3.6 Intresse och förtroende  
 

Författaren Eric Louw beskriver i boken ”The media and political process” hur USA:s 

nuvarande president Barack Obama använde sig utav sociala medier på ett nytt sätt för att 

påverka en yngre målgrupp. Louw menar på att Obamas valkampanj är en demonstration på 

hur internet har blivit en plattform för politiker att nå en yngre målgrupp utan att tvinga på 

dem sin agenda. Louws teori är att politiker genom sociala medier kan nå ut med sitt budskap 

utan att de som tar del av budskapet känner att det är påtvingat.
39

    

 

Det som intresserar en person har stor påverkan i hur denne person väljer att handla och leva 

sitt liv, detta genom att vi har ett annorlunda förhållningssätt till det som intresserar oss än det 

som vi anser vara ointressant. I en undersökning som gjordes efter riksdagsvalet 1998 

studerades det om personers intresse för politik påverkade om de röstade eller inte. 

Undersökningens resultat visade att respondenternas intresse för politik var avgörande då över 

90 % av de som varit mycket politiskt intresserade röstat, medan knappt 50 % av de som inte 

var politiskt intresserade röstade.
40

 

 

Jesper Strömbäck menar att ju mer människor anger att de är intresserade av politik, desto 

större benägenhet har de att rösta. Han anser även att förtroendet för politiker och deras 

åsikter ökar om individen har ett intresse för politik i allmänhet, då kunskapen är större på 

grund av att individen följer debatter och nyheter som rör politik. Det har även förts en 

diskussion om vad som menas med politiskt intresse? Enligt undersökningar är ungdomar 

mindre intresserade av politik än vad äldre personer är. Trots detta visar 

intervjuundersökningar med unga som säger att de är ointresserade fast de är aktiva i 

ungdomsråd och andra organiserade aktiviteter som faller under vad som enligt ett 

statsvetenskapligt perspektiv anses vara politik. Med andra ord finns det en stor möjlighet att 
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enkätundersökningarnas frågor underskattar dessa personers faktiska politiska intresse. Denna 

tes prövades genom att Demokratibarometern 2002 innehöll två frågor om människors 

politiska intresse. De två frågor löd: ”Hur pass intresserad är du i allmänhet av politik?” samt 

”Hur intresserad är du av samhällsfrågor i allmänhet?”. I den sista frågan hade ordet ”politik” 

medvetet ersatts av ordet ”samhällsfrågor” för att se om detta skulle påverka resultatet. I 

figuren nedan visas resultatet.
41

 

 

 
 

Figur 2. Resultat av politiskt intresse.
42

 

 

Resultatet visar tydligt att intresset för politik är större bland politiker och journalister än det 

är bland medborgare. Det visar även att intresset för samhällsfrågor är större än intresset för 

politik och bland medborgarna är denna skillnad på över 20 %. Detta resultat kan uppfattas 

både positivt samt negativt då människor är mer intresserade än vad enkätundersökningar 

visar. Dock är det inte positivt att ordet politik upplevs som så pass negativt att det får 

människor att ta avstånd från allt som de förknippar med politik även om de egentligen har ett 

intresse.
43

 

 

Strömbäck menar att utöver intresset för politik är det människors förtroende som också är 

avgörande. Han menar på att det inte finns någonting som kan förstöra möjligheten till en bra 

relation mellan två personer som bristen på förtroende mellan parterna. Septisk misstro 

karaktäriseras genom att personen som känner så utgår från att människor eller en specifik 

grupp av människor inte går att lita på, dock är de beredda att ompröva sina åsikter om de 

bevisas vara felaktiga. De personer som har cynisk misstro är tillskillnad från de med skeptisk 

misstro har inte samma benägenhet att ompröva sina åsikter om det finns goda skäl till det. 

Tidigare gjord forskning visar att förtroendet för politiker i Sverige är förhållande vis låg samt 
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att det har sjunkit sedan det började kontrolleras i slutet av 1960-talet. Dock är förtroendet för 

människor i Sverige högt och stabilt. Journalister, medborgare och politiker har i en 

undersökning för Demokratibarometern 2002 fått besvara samma fråga; ” Hur stort förtroende 

har du för journalister/människor/politiker i allmänhet?”. I figuren nedan redovisas svaren.
44

 

 

Figur 3. Förtroende dimensioner. 
45

 

 

Undersökningens resultat visar att förtroendet för politikerna är störst hos dem själva och 

lägst hos medborgarna. Strömbäck anser dock inte att det resultatet är förvånande men han 

anser att det är förvånande att politikerna även har störst förtroende för medborgarna. 97 % av 

politikerna säger sig ha mycket stort förtroende för medborgarna vilket i sin tur är 10 

procentenheter mer än journalisterna och 18 procentenheter mer än medborgarna själva. 
46

 

 

Eric Louws teori om hur politiker i och med sociala medier idag kan påverka människor som 

använder sig av olika sociala medier utan att de uppfattar att de blir påverkade går att 

applicera på vår studie. Detta för att Facebook är ett socialt nätverk samt för att vi undersöker 

om människor som använder sig utav Facebook upplever att de blir påverkade av politiska 

budskap på Facebook.  Stämmer Louws teori bör vi i vårt resultat se att respondenterna på vår 

enkät inte anser att de blir påverkade trots att de uppfattar politiska budskap.  

 

Jesper Strömbäcks teorier om hur en persons intressen påverkar dess handlingar samt även att 

unga människor finner ordet politik negativt vilket gör att de har högre benägenhet att svara 

att de inte är intresserade av politik än äldre människor är användbara i vår studie. Detta för 

att vi misstänker att en stor del av våra respondenter kommer att vara unga vilket, om 

Strömbäcks teori stämmer, kommer att påverka hur de svarar på de frågor i vår undersökning 
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som har ordet politik i sig. Vi har även frågor där respondenterna får besvara i vilken avsikt 

de använder sig utav Facebook vilket vi sedan kommer att dra slutsatser från Strömbäcks 

intresse-teori för att se om det finns ett mönster.  

 

 

3.7 Shannon & Weavers klassiska kommunikationsmodell 

Claude Shannon och Warren Weaver skapade i slutet av 1940-talet den klassiska 

kommunikationsmodellen. Dess olika delar; sändare, meddelande, kanal och mottagare har 

blivit nyckelord när det kommer till teorikunskap inom området.
47

 

 

Bilden nedan visar med vilka delar modellen är uppbyggd samt hur den fungerar. 

Informationskälla är de som bestämmer vad för meddelande som ska skickas, detta kan vara 

en person eller en organisation. Sändaren är den som skickar meddelandet samt ”kodar” det 

till den signal som är utsänd. Mottagaren tar emot meddelandet genom signalen och kodar av 

det för att sedan skicka vidare meddelandet till den valda destinationen. Det kan även vara så 

att mottagaren är destinationen.Under denna process kan brus uppstå vilket kan bero på flera 

olika faktorer, bland annat att mottagaren har svårt att avkoda meddelandet på korrekt sätt 

eller att avsändarens val av kanal försvårar för mottagaren.
48

 

 

 

 

Figur 4. Shannon & Weavers kommunikationsmodell i grundversion.
49

 

 

Utifrån denna modell kan ett par potentiella kommunikationsproblem urskiljas. Det kan 

uppstå komplikationer vid val av kommunikationskanal då det är utav största vikt att 
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avsändaren väljer rätt kanal för det meddelande han/hon vill sända. Med tanke på att individer 

tolkar meddelanden på olika vis kan det uppstå problem om mottagaren inte tolkar 

meddelandet så som avsändaren menat. Beroende på vilken kultur vi tillhör tolkar vi 

meddelanden olika, detta är viktigt att ha i åtanke när vi skickar meddelanden då mottagaren 

kanske inte tolkar meddelandet som vi förväntat oss.
50

 Allteftersom dagens teknik har 

utvecklats har möjligheten att ge feedback tillkommit i modellen där mottagaren kan ge svar 

på det meddelande som avsändaren skickat.
51

 

 

Shannon och Weavers kommunikations-modell går att applicera på vår studie då den 

beskriver hur meddelanden skickas samt även störningar som kan uppstå. I och med att vi 

undersöker politiska meddelanden på Facebook är Shannon och Weavers modell intressant då 

den inte längre är lika användbar. Då gränsen mellan avsändare och mottagare suddas ut när 

man genom sociala medier så som Facebook kan uttrycka åsikter som privatperson trots att de 

egentligen kommer från ett politiskt parti, vilket inte mottagarna av informationen vet om.  

 

3.8 Word of mouth 

Word of mouth (WOM) är en typ av marknadsföring där organisationen förlitar sig på att 

nöjda kunder pratar väl om en produkt eller tjänst till sina bekanta och vänner. I och med detta 

sprids informationen vidare utan att företaget själva behöver lägga pengar på reklam. 

Spridningsmetoden WOM har länge varit en viktig del av olika företags marknadsföring, det 

senaste decenniet har denna metod fått allt större slagkraft i och med teknikens utveckling. 

Internet och dess finesser har gjort WOM spridningen enklare och bredare i och med email, 

bloggar, mobiltelefoner och sociala nätverk där spridandet sker på några sekunder och 

meddelandet kan nås av personer över hela världen.
52
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Figuren nedan visar resultatet på en studie gjord i USA där vuxna personer svarat på om de 

söker eller ger information och råd om frågor inom de 14 kategorierna som visas i 

diagrammet.
53

  

 

Figur 5. Information- och spridningsundersökning
54

 

 

Allshop, Bassett and Hoskins menar på att denna studie visar hur WOM fungerar då det 

utifrån resultatet går att utröna att människor samlar information och åsikter från andra som 

de sedan blandar med sina egna åsikter och tankar för att sedan sprida informationen vidare. 

De anser även att studien bekräftar att nästan alla deltar i ett socialt nätverk virtuellt, då det 

endast var 1 % av respondenterna som svarade att de inte sökte eller gav råd och information 

inom de 14 kategorierna.
55
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Figur 6. Word of mouths olika dimensioner.
56

 

 

Figuren ovan visar en modell som Allshop, Bassett och Hoskins använder sig av när de 

undersöker hur WOM fungerar samt vilka faktorer som påverkar spridningen. De tittar på de 

olika dimensionerna och försöker hitta faktorer som påverkar WOMs spridning positivt samt 

negativt. De olika dimensioner som de lägger fokus på i modellen är; Attributes of the source, 

Rate of activi, Personal relevance och Polarity. Den första dimensionen Attributes of the 

source betyder att man tittar på trovärdighet och övertalningsförmåga hos en person för att se 

om denne kan bidra med information då detta avgör om informationen sedan kommer att 

spridas vidare. Den andra dimensionen Rate of activity betyder att man tittar på hur benägen 

en person är att vara med och delta i ett socialt nätverk samt även hur ofta och snabbt 

personen delar information. I dimension tre, Personal relevance, fokuserar man på hur 

personliga relationer påverkar hur meddelanden uppfattas samt hur mycket mer trovärdig 

informationen anses vara om personen som förmedlar informationen är någon man känner. I 

den sista dimensionen, Polarity, undersöks det om informationen sägs eller skrivs med en 

negativ eller positiv ton då detta påverkar hur informationen uppfattas av mottagaren.  

Allshop, Bassett och Hoskins menar på att dessa fyra dimensioner endast är en liten del av de 

sammanlagt nio dimensionerna i denna modell samt att de hoppas på att få klarhet i de 

resterande dimensionerna och hur det påverkar WOM. 
57
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Teorin Word of mouth går att använda på den kommunikation som sker mellan olika 

användare på Facebook då de sprider buskapet genom att använda Word of mouth i och med 

statusuppdateringar, fan-pages samt genom att kommentera på andras inlägg.  Det här gör att 

denna teori även går att använda på vår studie då vi tror att videon Kony 2012 är spridd 

genom Word of mouth på Facebook där anvsändaren och budskapet är tydlig. Vår andra fråga 

som berör politik handlar om Fredrik Reinfeldts uttalande angående höjd pensionsålder och 

även denna fråga har spridits genom Word of mouth och fått mycket uppmärksamhet på 

Facebook. Dock är det svårare att se vem avsändaren på de meddelanden och 

statusuppdateringar som cirkulerar är då det är enkelt att lägga till egna kommentarer innan 

man delar ett inlägg eller gör en statusuppdatering.  
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel skall vi redogöra för den insamlade datan från vår surveyundersökning. Vi 

drar paralleller till de teorier som vi redovisat för samt analyserar det resultat vi har kommit 

fram till.  

 

4.2 Respondenter 

Antalet respondenter på vår surveyundersökningen är 175 personer, diagrammet nedan visar 

spridningen i ålder. Störst antal respondenter finns i åldern mellan tjugo och tjugofem, den 

yngsta respondenten är sexton år gammal och den äldsta är sextiofem år gammal. 

Respondenterna har således en spridning i ålder på fyrtionio år.  

 

 
Diagram 1. Åldersspridning på respondenter 

 

 

Respondenternas bostadsorter sträcker sig från Malmö i syd till Piteå i norr. Flest 

respondenter kommer från Kalmar stad, närmare bestämt 83 personer. Vi ser tendenser 

relaterade till marknadsföringsteorin WOM (word of mouth), eller den så kallade mun till 

mun metoden då vi främst spridit webbenkäten genom våra privata kontaktnät via det sociala 

mediet Facebook.
 58

 På detta viset har webbenkäten gått från person till person genom att våra 

respondenter har delat och spridit undersökningen. Förvånande är att två utav våra 175 

respondenter inte har Facebook och måste därför ha hört talas om undersökningen utanför det 

sociala mediet och genom word of mouth.
59
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Vårt främsta spridningssätt har, som vi nämnt ovan, varit att använda word of mouth då vi 

valt att sprida enkäten på Facebook genom att lägga ut en länk till hemsidan där enkäten 

fanns, med en kortare förklaring på vad det var och i vilken syfte vi spred den. På grund utav 

vårt val av spridningsmetod kan vi se tendenser utifrån de olika dimensionerna som Allshop, 

Basset och Hopkins beskriver i sin artikel som förklarar hur spridningsmodellen fungerar. 

Våra respondenter har spridit vidare webbenkäten genom deras benägenhet att hjälpa de som 

de har en personlig relation till i enighet med dimensionerna i tabellen. De kan även uppleva 

att deras delaktighet i enkäten har haft en betydelsefull roll i vår studie och därför upplevt ett 

ökat engagemang i deras medverkande. En ytterliggande bidragande orsak till 

spridningsbenägenheten kan vara vart källan spreds ifrån, att vi som forskare tillhör ett 

välkänt universitet kan ha haft stor betydelse för respondentens benägenhet att svara på 

enkäten.
 60

    

 

4.3 Funktionen att kommentera och dela inlägg 

I webbenkäten ställde vi frågan ”Använder du dig utav möjligheten att kommentera, dela och 

ge svar på olika inlägg?” Utav de 173 respondenterna som var medlemmar på Facebook 

uppgav endast tre individer att de inte använde sig utav dessa funktioner. Dessa tre individer 

var mellan 21 och 26 år gamla och kom från tre olika bostadsorter. Det dessa respondenter 

hade gemensamt var att de inte såg Facebook som en politisk kanal. Anledningarna de hade 

till varför de använde Facebook skiljde sig åt, dock i huvudsak för att hålla kontakt med nya 

och gamla vänner. I vårt teoriavsnitt beskrivs forskaren Barry Wellmans teori om hur det med 

hjälp av Internet är enklare att skapa svaga band till människor som man inte känner och och 

att det genom dem är enkelt att byta information och skapa användbara kontakter. När 

Wellmans teori utarbetades fanns inte Facebook då han gjorde detta under mitten och slutet av 

1990-talet. Dock kan vi se i enlighet med de svar vi fått in från våra respondenter att de 

skapar band med människor genom Facebook och dess funktion att bland annat kommentera 

inlägg och bilder. Vi anser att det är svårt att avgöra om dessa band är svaga respektive starka 

då Wellmans bedömning om vad som är starkt eller svagt inte går att applicera på samma sätt 

idag då det nästan är 20 år sedan och att Internet samt hur människor använder det har 

utvecklats otroligt mycket sedan dess.
61
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Det vi kan urskilja ur den insamlade empirin är att 98 % av våra respondenter utnyttjar 

möjligheten att kommentera och dela inlägg. Vi ser här samband med uses and gratifications 

research, användarmodellen, då vi ser tendenser till att respondenternas behov eller vilja att 

kommentera och dela inlägg kan vara ett sätt att fylla behovet av identitet, tillhörighetskänsla 

och självbekräftelse enligt Maslows behovshierarki.
62

 Enligt Jostein Gripsrud är det 

osannolikt att människor själva medvetet tar beslut för att de vill uppfylla psykologiska behov 

då han är skeptiskt till att människor är medvetna om vilka behov de har.
63

 Vi tror i likhet 

med Gripsrud att våra respondenter inte aktivt valt att använda sig utav möjligheten att dela 

och kommentera inlägg för att de är medvetna om att detta skulle kunna fylla ett psykologiskt 

behov de har utan att det är undermedvetet.  

 

Den modell som Shannon och Weaver skapade i slutet på 1940-talet har kommit att bli 

mindre aktuell då gränsen mellan sändare och mottagare har suddats ut i och med sociala 

medier så som Facebook där samma person kan vara avsändare och mottagare.
64

 Möjligheten 

att dela andras inlägg har gjort det svårare att svara på frågan vem som är avsändare, är det 

personen som har delat inlägget eller personen som ursprungligen skrev det? Som vi tidigare 

nämnt i vårt teoriavsnitt gör detta att politiker och politiska aktörer kan sprida sin agenda utan 

att visa att informationen är direkt kopplad till den politiska ideologin.
65

 På Facebook kan det 

vara svårt att urskilja var inlägget ursprungligen kommer ifrån och vem som står bakom det. 

Shannon och Weavers ursprungliga modell är en rak linje från informationskälla till 

destination och det brus som finns med speglar det tekniska bruset, inte socialt brus eller brus 

från kommunikationskanaler. Det brus som vi nu talar om när vi undersöker det sociala 

mediet Facebook rör snarare sociala konstellationer än tekniskt brus. Problematiken i 

kommunikationsmodellen som skapades utav Shannon och Weaver ligger i att vi idag inte har 

en rak linje från avsändare till mottagare.  

 

Genom webb 2.0 och det sociala mediet Facebook har vi möjlighet att kommentera, dela och 

sprida budskap vilket leder till att den ursprungliga informationskällan försvinner i bruset och 

det inte längre är tydligt varifrån informationen kommer.
66

 I takt med att möjligheter för 

dialog på webben har utvecklats har gränsen mellan avsändare och mottagare suddats ut. Den 
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nya tidens moderna kommunikationskanaler på internet ger ett konstant och direkt 

kommunikationsflöde där Elihu Katz och Paul Lazarsfelds tvåstegshypotes blir lättare att 

sprida då opinionsbildare enkelt kan sprida sina åsikter om nyheter på ett effektivt sätt där 

många människor kan ta del utav dem.
67

 Utifrån denna hypotes anser vi att alla de 98% utav 

våra respondenter som svarat att de använder funktionen att dela och skriva meddelanden på 

Facebook kan vara en opinionsbildare beroende på vad för typ av meddelanden skriver och 

sprider vidare. Med tanke på att, som vi nämnt ovan, kan det idag vara svårt att avgöra vilken 

person som skrivit vad samt även om det är den personens privata åsikter eller om de 

reflekterar ett generellt ställningstagande är det svårt att avgöra vem som är en 

opinionsbildare och vem som endast sprider vidare information och vad som är skillnaden 

mellan dessa. Detta gör dock Facebook till, enligt oss, den ideala offentligheten då Facebook 

och dess funktion att dela och kommentera inlägg ger medborgarna möjlighet att vara 

delaktiga och diskutera de samhällsfrågor som de anser vara intressanta. Enligt Tobias Olsson 

har inte massmedia och medborgarna nått upp till de krav som den ideala offentligheten 

ställer på dem, dock ser det enligt vårt resultat ut som att Facebook får medborgarna att 

engagera sig i enlighet med de krav den ideala offentligheten ställer på dem. 
68

 

 

 

4.4 Varför använder vi Facebook? 

Vi har valt att mäta användningen av det sociala mediet Facebook utifrån två olika 

parametrar, vi har analyserat svaren utifrån om de är tjugofem och yngre eller tjugosex och 

äldre. Detta har gjorts för att se om användningen skiljer sig åt beroende på vilken 

åldersgrupp respondenterna tillhör. Utifrån denna uppdelning är det 99 respondenter i den 

yngre åldersgruppen, således är det 76 respondenter i den äldre. Respondenterna hade 

möjligheten att välja fler än ett alternativ då Facebook har många användningsområden och vi 

ser ett tydligt mönster i att respondenterna använder Facebook utav flera olika anledningar. 

Manuel Castells beskriver i sin bok Nätverkssamhällets framväxt om hur ett nytt 

multimediasystem kommer att utvecklas i början av 2000-talet och hur detta 

multimediasystem kommer att anpassas efter vad människorna vill ha ut av det.
69

 Tittar man 

på våra respondenters svar om varför de använder Facebook visar det att de främst använder 

sig utav Facebook för att hålla kontakt med nya och gamla vänner. I och med att grundaren av 
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Varför använder du Facebook? 

Facebook startade nätverket för att underlätta möjligheten att hålla kontakt med vänner var det 

föga förvånande att detta svarsalternativ med hög marginal var den främsta anledningen till 

respondenternas Facebook-användning.
70

 

 

 

Diagram 2. Statistik på Facebook-användning upp till 25 år.  

(Diagrammet bygger på svaret från 99 respondenter. ) 

 

Diagram 3. Statistik på Facebook-användning 26 år och äldre.  

(Diagrammet bygger på svaret från 74 respondenter.) 

 

Den yngre ålderskategorin använder Facebook i stor utsträckning eftersom att alla andra gör 

det och för att få veta vad deras vänner gör. Förklaringen till detta kan ligga i vad som 

intresserar de olika ålderskategorierna. Jesper Strömbeck menar på att yngre människor 

överlag är mindre intresserade av politik om man jämför med äldre människor.
71

 Det resultat 

diagrammen ovan visar tyder på att denna teori stämmer då 23 % av de respondenter som är 

26 år eller äldre svarat att de använder Facebook för att sprida budskap, medan endast 10 % 
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av de yngre använder Facebook för detta ändamål. Vi ser även ett samband till uses and 

gratification research då 26 % av de som är 25 år och yngre samt 7 % av de som är 26 år och 

äldre svarat att de använder Facebook för att alla andra gör det. I enlighet med den 

undersökning som gjorts inom ämnet visade resultatet att det är behovet av social tillhörighet 

och behovet av självbekräftelse som avgör människors mediekonsumtion vilket även stämmer 

överrens med de resultat vi ser i vår undersökning.
72

 Detta kan bero på att den yngre 

ålderskategorin av våra respondenter har ett större behov av att fylla behov som social 

tillhörighet och självbekräftelse än vad den äldre ålderskategorin har.
 73

 Citatet nedan, som är 

taget från de öppna skrivfält vi valt att ta med i enkäten, tyder på att denna hypotes skulle 

kunna stämma.  

 

”Det är när man känner sig personligt berörd av ämnet som man brukar dela.  

ofta ser man däremot att flera delar med sig av länkar för att visa att man hänger med”. 

- 18 år från Kalmar 

 

 

4.5 Kony 2012 

Kony 2012 är som tidigare nämnt en kampanj i syfte att väcka uppmärksamhet kring 

krigsherren Joseph Kony i Uganda som sägs ha kidnappat barn med intentionen att använda 

dem som barnsoldater. Debatten kring kampanjen har varit stor och både förespråkare och 

motståndare har gjort sina röster hörda. I dagsläget (2012-05-04) har över 104 000 000 

personer sett kampanjens video som har cirkulerat på webben
74

. Frågan vi ställde till våra 

respondenter var huruvida de kände till kampanjen och om de har spridit den vidare; genom 

att kommentera, dela inlägg, skriva egna inlägg eller på annat sätt. Även här har vi valt att 

mäta detta i två ålderkategorier, över och under 25 års ålder. Diagrammen nedan visar det 

resultat vi fått fram. 
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Diagram 4. Hört talas om och spridit Kony 2012 vidare upp till 25 år.  
(Diagrammet bygger på svaret från 99 respondenter.) 

 

 

 

Diagram 5. Hört talas om och spridit vidare Kony 2012 26 år och äldre. 

(Diagrammet bygger på svaret från 74 respondenter.) 

 

Kampanjen Kony 2012 är världsomspännande och har uppmärksammats i 204 länder, då 

videon släpptes i mars är frågan i högsta grad aktuell och har engagerat miljontals 

människor.
75

 Via deras hemsida är det möjligt att genom endast ett fåtal klick med 

muspekaren sprida deras kampanj vidare genom Facebook. Vår studie visar att hela 73 % utav 

de tillfrågade under tjugofem år känner till videon och av de som uppmärksammat den har  

31 % spridit den vidare. I åldern tjugosex och uppåt har 43 % av respondenterna 

uppmärksammat kampanjen. Utav dessa individer är det 22 % som har spridit den vidare.  

 

Utifrån dessa premisser kan vi dra slutsatsen att unga i högre grad har uppmärksammat den 

internationella debatten. Det är även den yngre ålderskategorin som har varit mer benägna att 
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sprida debatten vidare. Utifrån de olika dimensionerna av word of mouth kan respondenterna 

valt att sprida debatten vidare för att frågan står dem nära, de litar på källan samt hur de 

bedömer att deras medverkan i spridningen kan påverka.
76

 Det kan även vara så att den yngre 

ålderskategorin på våra respondenter fann ett större intresse i denna fråga än vad den äldre 

ålderskategorin gjorde, vilket leder till att deras intresse för att sprida informationen vidare är 

större.
77

  

 

Enligt våra respondenters svar är den yngre generationen generellt sätt mer benägna att sprida 

information vidare genom Facebook vilket även tydliga indikationer visar på i diagrammen 

ovan. Då spridningen på Facebook sker genom användarnas personliga nätverk och att de 

yngre respondenterna varit mer benägna att sprida kampanjen vidare bidrar till att fler i den 

ålderskategorin har uppmärksammat kampanjen vilket i sin tur kan vara en utav 

anledningarna till att det är färre personer i den äldre ålderskategorin som har 

uppmärksammat och spridit informationen vidare.  

 

”Folk länkande videon på facebook och det var så jag fick höra talas om det alls, dock såg jag 

den inte fören ett tag senare då en vän sa åt mig att se den när vi pratade via en chatt på 

internet.” 

- 22 år, Lycksele 

 

Som tidigare nämnt är personers intresse avgörande för vad de väljer att uppmärksamma och 

inte. Då Jesper Strömbeck gjort en studie där han kom fram till att yngre människor i större 

utsträckning än äldre ser ordet politik som negativt, tror vi att detta kan vara en av 

anledningarna till varför de yngre respondenterna ser ett större intresse i denna fråga än vad 

de äldre respondenterna gjort.
78

 Vi tror även att den yngre delen av våra respondenter inte 

anser att filmen Kony 2012 är en politisk film vilket kan har bidragit till att deras intresse för 

filmen varit större än den äldre delen av respondenterna.  
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4.6 Fredrik Reinfeldt 

Den nationella politiska fråga som vi valde att fokusera på i vår surveyundersökning är 

nuvarande statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande om höjd pensionsålder. Frågan var 

högaktuell under februari månad i år och det väckte stor uppståndelse i flera olika medier. 

Mats Ekström nämner tre kriterier som är avgörande för att ett uttalande ska till en nyhet och 

de är, hur anmärkningsvärda de är, hur de passar journalistens sätt att skriva (journalistens 

berättarröst) samt även om det går att använda lösryckta citat utan att behöva presentera det i 

sitt fullständiga sammanhang.
79

 Analyseras Reinfelds uttalande så stämmer dessa tre kriterier 

Ekström nämner in på Reinfelds uttalande då det endast är en del av det han sa under 

intervjun som nämns då han, om man lyssnar på den fullständiga intervjun, förklarar 

anledningarna till varför pensionsåldern borde höjas. Den delen av intervjun som blev nyhet 

var ett citat som var taget ur sitt sammanhang samt att det var så passa anmärkningsvärt att 

det blev provocerande utan hela intevjun.  

  

Vi ställde två frågor till våra respondenter; om de kände till detta uttalande och om de som 

kände till frågan har spridit det vidare. Nedan ser vi resultatet.  

 

 

 

Diagram 6. Hört talas om och spridit debatten kring Reinfeldt vidare upp till 25 år.  

(Diagrammet bygger på svaret från 99 respondenter.) 
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Diagram 7. Hört talas om och spridit debatten kring Reinfeldt vidare 26 år och äldre. 

(Diagrammet bygger på svaret från 74 respondenter.)   

 

Det vi kan se från det resultat som visas i diagramen ovan är att de respondenter som är över 

26 år i högre grad har hört talas om Reinfeldts uttalande än de respondenter som är 25 år eller 

yngre. Enligt Jesper Strömbäcks teori påverkas människors liv av vilka intressen de har och 

vad de finner intressant. Utifrån denna tes har en undersökning gjorts, se teoriavsnittet, där 

resultatet visar att äldre människor i större grad än yngre människor finner politik intressant. 

Strömbäcks undersökning visar även att yngre människor överlag ser ordet politik som 

negativt vilket gör att de svarar att de inte är intresserade av politik. Byts ordet politik ut mot 

ordet samhällsfrågor svarar i större utsträckning den yngre generationen att de finner 

samhällsfrågor intressant.
80

 Vårt resultat stämmer in på den tes Strömbäck nämner då den 

yngre delen av våra respondenter i mindre utsträckning än de äldre hade hört talas om Fredrik 

Reinfeldts uttalande vilken kan bero på att de finner ämnet mindre intressant då det rubriceras 

som politik.  

 

Enligt en undersökning gjort på personer i USA söker 10 % information och råd om politiska 

problem och dess kandidater medan 15 % gärna i sin tur delar med sig av information och 

råd.
81

  Dessa 15 % kallas även, enligt tvåstegshypotesen av sociologerna Elihu Katz och Paul 

Lazarsfeld, opinionsbildare vilket är personer som tar del av nyheter och sedan sprider dessa 

nyheter och sina egna värderingar om dem vidare till människor som vill höra.
82

 Utifrån 

denna hypotes kan vi i vår studie se att 31 % av de yngre respondenterna var benägna att 

                                                 
80

 Strömbäck, Jesper. Den medialiserade demokratin. SNS förlag. 2004. S 140-141. 
81

 Allshop, Dee T, Bassett, Bryce R, Hoskins, James A. Word-of-Mouth Research: Principles  and Applications. 

Journal of advertising research. December 2007. Information hämtad  2012- 04-20. S.400-401 
82

 Gripsrud, Jostein. Mediekultur, Mediesamhälle. Daidalos AB. Uddevalla. 2008. S 75-76.  

16% 

84% 

48% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nej

Ja

Spred vidare

Har du hört talas om debatten kring Reinfeldt? 



 

  39 (65) 
 

agera som opinionsbildare om Fredrik Reinfelds uttalande medan 48 % av de äldre 

respondenterna var det. Detta kan, som vi tidigare nämnt enligt Strömbeck, även bero på att 

en äldre generation har ett strörre intresse i politiska frågor än vad en yngre generation har 

samt även att den yngre generationen förknippar ordet politik som negativt.
83

 

 

Det är inte endast intresset hos en person som påverkar hur man tar ställning till olika frågor 

eller handlingar. Om det inte finns ett förtroende för ett politiskt parti eller en politiker 

kommer inte folket att rösta på dem. Jesper Strömbäck har gjort en undersökning där han 

ställt frågan ”Hur stort förtroende har du för journalister/människor/politiker i allmänhet?” till 

journalister, människor samt politiker. Resultatet visade att politiker har högst förtroende för 

politiker samt för människor medan människor har lägst förtroende för politiker och högst 

förtroende för människor.
84

  

 

”Hur kunde men inte? Det var ju överallt, oh i ljuset av krisen i Grekland så kändes det ju som 

ett rent övergrepp på svenska medborgarna (pensionsålder 75 lr va va det?)” 

- 22 år, Helsingborg 

 

Citatet ovan är taget från en av de öppna dialogrutorna vi använde oss av i 

enkätundersökningen där respondenterna kunde skriva övriga kommentarer om de två 

politiska frågor vi valde att beröra. Utifrån hur detta citat är skrivet och formulerat tolkar vi 

det som att denna person inte har ett större förtroende för Reinfeldt pågrund utav det han har 

sagt i sitt uttalande. Dock är det svårt att avgöra om det har funnits förtroende tidigare vilket 

gör att vi inte kan göra en korrekt bedömning utifrån detta citat.  

 

Diagrammet nedan visar statistik (oberoende på ålder) om de har uppfattat den politiska 

debatten efter Fredrik Reinfeldts uttalande om höjd pensionsålder.  
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Diagram 8. Hur många som spred och uppfattade den politiska debatten. 

(Diagrammet bygger på svaret från 173 respondenter.)   

 

 

Allshop, Bassett och Hoskins menar att information människor anser vara intressant sprids 

snabbt och effektivt genom word of mouth.
85

 Detta styrks även av Strömbäcks teori om 

intresse där han menar på att vi pratar och gör saker som intresserar oss medan vi inte gärna 

gör något som vi anser är tråkigt.
86

 Vi kan i diagramet ovan se att det var nästan 80 % utav 

våra respondenter som uppfattade den politiska debatten vilket tyder på att debatten spridits 

vidare snabbt för att människor funnit ett intresse i den. Cirka 30 % av respondenterna spred i 

sin tur sedan debatten vidare vilket är ett tecken på att de ansett att debbaten var tillräckligt 

intressant för att sprida vidare till andra människor. Detta tecken på engagemang visar att 

Tobias Olssons teori om att internet kommer att bidra till samtal mellan medborgarna för att 

uppnå den ideala offentligheten kan stämma. Olsson menar på att i dagens samhälle är 

politikers uttalande mer ett skådespel i massmedia än ett sätt att bidra till konversation mellan 

medborgarna, han anser även att medborgarna i sig har blivit lata och passiva. Vi ser i vårt 

resultat att våra respondenter sprider och delar information vilket tyder på att de 

kommunicerar i enlighet med den ideala offentligheten.
87

 Vi tolkar detta som att Facebook 

bidrar till att människor, medborgare, väljer att diskutera och vara delaktiga i nyheter även om 

de inte följer dem genom traditionella massmedier så som tv-nyheter eller tidningar.  
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4.7 Facebook som politisk kanal 

Facebook används flitigt som politisk kanal utav många organisationer och vår studie ämnar 

undersöka hur detta uppfattas av våra respondenter. I diagrammen nedan har vi gjort 

uppdelningen mellan de som är eller har varit politiskt engagerade och de som inte är eller har 

varit. Det var möjligt för respondenterna att uppge att de blev påverkade av privatpersoner, 

organisationer och av annat; de var således inte tvingade att välja ett utav alternativen. 

 

 

 

Diagram 9. De som är eller har varit politiskt engagerade. 

(Diagrammet bygger på svaret från 45 respondenter.) 

 

 

 

Diagram 10. De som inte är eller har varit politiskt engagerade. 

(Diagrammet bygger på svaret från 130 respondenter.) 
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Som dessa två diagram visar kan vi se ett mönster i att de som är eller har varit politiskt 

engagerade i högre grad upplever Facebook som en politisk kanal. 58 % utav dessa 

respondenter upplever att de främst blir politiskt påverkade utav privatpersoner. De som inte 

är eller har varit politiskt engagerade upplever i större utsträckning att de är osäkra på om de 

blir politiskt påverkade på Facebook.  Enligt Jesper Strömbäcks politiska strategiska 

kommunikation är politik mer än bara partipolik och bedrivs även av fackföreningar, 

näringslivsorganisationer, ideella organisationer samt även företag.
88

 Dock tyder citaten 

nedan på att våra respondenter inte ser engagemang i fackföreningar som politik vilket kan 

göra att fler av våra respondenter egentligen är politiskt engagerade enligt Strömbäcks 

mening.
89

  

 

”Göran Persson var ju politiker. Jag är bara med i facket och det är ju inte politik det är ju mitt 

jobb .” 

- 26 år, Nybro 

 

Ordet politik har för många en negativ klang vilket kan ha påverkat hur de valde att svara på 

vår enkätundersökning. Som vi tidigare nämnt blir individer mer involverade i ämnen som de 

är intresserade utav och här kan vi dra parallellen mellan politiskt engagemang och tron på 

politisk påverkan. De som har varit eller är politiskt engagerade ser i större utsträckning 

Facebook som en politisk kanal och ser att påverkan kommer från flera olika håll, 58 % av 

dem anser att de blir påverkade av privatpersoner och 33 % anser att de blir påverkade utav 

organisationer på Facebook. Ser vi till samma variabler för dem som inte är eller har varit 

politiskt engagerade möter vi helt andra siffror, endast 20 % av respondenterna anser att 

privatpersoner påverkar dem på Facebook, dock anser bara 10 % att de blir påverkade utav 

organisationer.  

 

Webb 2.0 gör det möjligt att föra en dialog snarare än en monolog vid spridandet utav 

politiska budskap över Facebook. Ett budskap som sprids i form utav en statusuppdatering 

från en privatperson sprids till alla vänner som den personen har på Facebook, kommenterar 

de i sin tur statusuppdateringen syns en notis i medlemmens vänners bekantas nyhetsflöde. I 

och med denna uppbyggnad av webbplatsen är det möjligt att sprida ett budskap genom word 

of mouth- metoden och uppmana vänner och bekanta till att delta i debatten eller 
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samhällsfrågan. På så vis förs ett samtal angående frågan och som tidigare nämnt är 

involverade personer mer benägna att intressera sig för frågan även senare. Strömbäck menar 

på att detta leder till ökat intresse för den politiska frågan i sig och genom detta till ett ökat 

deltagande i den stora samhällsdebatten och val.
90

  

 

Utifrån Eric Louws teorier om politisk påverkan är det möjligt att påstå att denna studie 

kanske inte speglar sanningen i sig utan respondenternas upplevda sanning. Med andra ord 

kan fler bli politiskt påverkade genom det sociala mediet Facebook utan att de själva upplever 

det och att detta är en taktik hos makthavarna, speciellt under pågående valkampanjer.
91

 

Huruvida detta är etiskt korrekt är en helt annan fråga som är värd att diskutera och det är 

även aktuellt att ifrågasätta om Facebooks medlemmar är medvetna om vad som sker på den 

politiska arenan på Facebook. Att försöka begränsa denna sortens politiska propaganda är 

problematiskt då vi har yttrandefrihet i Sverige och många andra delar av världen; vilket 

innebär att var och en har rätt till att yttra sina åsikter. Facebook är ett utmärkt verktyg för den 

som vill nå ut med ett budskap utan att den som tar emot det känner att det är påtvingat. Enligt 

Eric Louw var det genom en sådan kampanj som den nuvarande amerikanska presidenten 

Barack Obama vann presidentvalet 2008.  

 

Den tydliga uppdelningen mellan politiskt engagerade och icke politiskt engagerade visar att 

intresse och medvetenhet i denna fråga går hand i hand. De som har varit eller är politiskt 

engagerade använder till viss del Facebook som en del av sitt arbete eller för att sprida 

budskap vilket kan vara en bidragande orsak till att de är mer medvetna om att Facebook är en 

politisk kanal.  

 

Diagram 11. Åldersspridning på de som har varit eller är politiskt engagerade. 

(Diagrammet bygger på svaret från 175 respondenter.) 
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Vår studie visar att 34 % utav de tillfrågade i ålder tjugosex eller äldre är eller har varit 

politiskt engagerade. Utav de respondenter som är tjugofem eller yngre är 18 % politiskt 

engagerade. Tendenser som vi kan se är att den äldre ålderskategorin är mer intresserade utav 

politiska frågor i den mening att de varit engagerade inom politiken. Dock kan detta resultat 

vara missvisande då vi delat upp ålderskategorierna i under tjugofem och över tjugosex vilket 

gör att den äldre ålderskategorin har betydligt fler år på sig att engagera sig och ingenting 

säger att de inte var engagerade innan de fyllde tjugofem. Ytterligare en bidragande orsak till 

denna tendens kan vara den ojämna åldersfördelningen.  
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5. Slutdiskussion 

Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka varför våra respondenter valt att använda 

Facebook, om respondenterna har uppmärksammat två olika politiska debatter som vi valt ut 

samt även om de upplever att de blir påverkade utav politiska budskap när de använder sig 

utav Facebook.    

 

Majoriteten utav våra respondenter som upplever att de blir påverkade politiskt genom 

Facebook anser att det är privatpersoner som påverkar dem mest. Detta kan kopplas till 

förtroendeteorier men även till metoden word of mouth, vi är mest benägna att ta till oss 

information från dem som står oss nära och är inte lika kritiska mot den propaganda som 

sprids från en privatperson i kontrast till om det sprids från en politisk organisation.
92

 Flera 

utav våra respondenter uppger att de hörde talas om de två olika politiska frågorna som denna 

studie berör även utanför Facebook. De uppger att de hört debatten via TV, radio, tidningar 

samt genom vänner och bekanta. En respondent uppger att han/hon råkade se debatten på 

nyheterna först och efter det uppmärksammade att flera personer tog upp frågan på Facebook. 

Detta tyder på att om ett intresse och engagemang väcks hos en individ kommer denna person 

att påverka andra i sin omgivning genom att som opinionsbildare sprida budskapet vidare till 

andra personer.
93

 Denna spridning kan vara tydligt politiskt men det kan även yttra sig som en 

personlig inställning, vilket i det långa loppet kan komma att bli politik. Word of mouth har 

en betydande roll i hur dessa debatter sprids, en respondent uppger att hon/han hörde talas om 

debatten via en internetbaserad chat med en vän.
94

  

 

Flera utav respondenterna tyckte sig inte bli politiskt påverkade på Facebook, dock tyder 

deras svar på hur de uppfattat de två politiska frågorna och hur de spridit de vidare på att de 

uppfattar politiska budskap och sprider dem vidare. En anledning till varför de då inte anser 

sig bli påverkade kan vara att de inte uppfattar en fråga eller debatt som politik. Eller beror 

detta på att informationen de tagit del utav kommer från en opinionsbildare som sprider vidare 

information som är nyheter blandat med de personliga åsikterna, detta gör att det kan vara 
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svårare att uppfatta att uttalandet från en opinionsbildare handlar om politik då det kan 

uppfattas som personliga åsikter.
95

  

 

Kony 2012 berör ett ämne som är viktigt för många, just exploatering utav barn. En av 

respondenterna uttryckte sig kring denna fråga på ett sätt som visade att det var först när 

hon/han diskuterade med en kompis som hon/han uppfattade frågan som politiskt. Innan dess 

ansåg hon/han att frågan rörde mänskliga rättigheter och brott mot barn, något som hon/han 

inte direkt kopplade till politik. Därför ansåg vi att det var viktigt att förklara betydelsen för 

begreppet politik i början på denna uppsats. Politik är som tidigare nämnt de processer som 

används när makt utövas, hur beslut fattas och hur dessa beslut genomdrivs. Politik berör inte 

bara sakpolitik eller partipolitik utan är även attityder om de uttalas och politik förs inte bara 

av politiker utav av fackförbund, enskilda individer, medier bara för att nämna ett par av dem. 

Det faktum att våra respondenter inte definierade sin begreppsanvändning har påverkat denna 

studie i den mån att vi inte kan säkerställa huruvida respondenterna och vi som forskare har 

definierat politik på samma sätt. Detta medför att vi utgår ifrån att våra respondenter har 

svarat på en fråga när de i själva fallet inte har svarat på den fråga som vi har trott oss ställa. 

Om respondenten till exempel inte anser att han eller hon genom att engagera sig fackligt har 

varit politiskt engagerad får vi ett mörkertal på de politiskt engagerade i denna undersökning.  

  

”Det är inte så lätt att se vem som säger vad egentligen. Är det personen eller partiet som är sur 

på Reinfeldt? Och vad tror personen egentligen att ett Facebook inlägg kan göra?” 

- 28 år, Tjörn 

 

Respondenten som gett oss detta svar har förstått problematiken i den politiska 

kommunikation som sker på Facebook. Han/hon ställer sig kritisk till de politiska budskap 

som sprids och är tveksam till vad ett Facebook inlägg kan göra för skillnad i en politisk 

debatt. Det som måste finnas i åtanke är dock att politiska budskap behöver inte enbart vara 

till för att påverka människor till att ta ett aktivt politiskt beslut. Det kan härledas till 

Strömbäcks teorier om intresse och att det i slutskedet kan komma att påverka hur individen 

ställer sig i folkval.
96
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Efter att ha gjort denna undersökning har vi även funderat på hur det etiska perspektivet om 

man är användare av Facebook ser ut. Är personerna som använder sig utav Facebook 

medvetna om vad de har för rättigheter och skyldigheter till webbplatsen i sig? Har 

medlemmarna verkligen koll på vad det är som står i användaravtalet som medlemmen måste 

fylla i att de läst för att få bli medlemmar på Facebook? Facebook kan inte hållas ansvariga 

för att medlemmarna inte förstår vilka rättigheter de har eller vilka rättigheter de ger upp 

genom att bli medlemmar om de accepterar villkoren, även om de inte läst igenom dem 

ordentligt. En annan etiskt synvinkel som är viktig att poängtera är huruvida politiska 

organisationer drar nytta av att de som privatpersoner på Facebook kan komma att påverka på 

ett vis som de inte gör som tjänstemän. Huruvida medlemmar på Facebook är uppmärksamma 

på varifrån informationen ursprungligen kommer ifrån, eller om de reflekterar över att åsikter 

kan vara en organisations och inte en privatperson, är oklart men utan tvekan ett spännande 

ämne för fortsatt forskning. Vi finner även Barry Wellmans teori om svaga och starka band 

väldigt intressant då han anser att Internet är ett effektivt sätt att knyta svaga band till 

människor där man kan utbyta information och knyta kontakter. När Wellman utarbetade 

denna teorin fanns inte Facebook och Internet var inte lika utvecklat som idag vilket gör att vi 

ser detta som ett intressant framtida forskningsområde då det har hänt otroligt mycket sedan 

dess.
97

 Webb 2.0 bidrar till att den etiska gränsen blir allt mer otydlig och det är viktigt att i 

alla lägen vara källkritisk på Internet. Dock är detta som ovan nämnt mer komplicerat idag i 

och med sociala medier då det kan vara svårt att veta vart informationen kommer ifrån samt 

vem den ursprungliga avsändaren egentligen är.  

 

Denna studie har visat att de teorier och hypoteser som tidigare gjorts om påverkan och 

politik är applicerbart på Facebook om den uppdateras och anpassas efter det område som ska 

studeras. Att de som är intresserade av ett ämne även i högre grad delar med sig utav detta 

och är mer uppmärksamma på när de blir utsatta för politisk påverkan har även det bevisats i 

vår studie. Sedermera är det möjligt att se ett mönster i politiskt engagemang och benägenhet 

att sprida politisk information vidare. Vi ser även tendenser, utifrån de svar våra respondenter 

gett oss, att unga i större utsträckning än äldre är intresserade utav politik på den globala 

arenan om informationen sprids genom sociala medier. Således styrks teorin om intresse även 

genom detta. Två utav våra respondenter uttryckte sig såhär gällande politiskt påverkan på 

Facebook; 
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”Det är inte så att jag blir "påverkad" som i att jag börjar engagera mig, men att jag tar till mig 

information/artiklar via privata kanaler från andra som engagerar sig, snarare än från 

organisationen/partiet självt.” 

- 33 år, Norrköping 

 

 

”Ja, jag tycker att det är eller åtminstone kan vara en politisk kanal, men det är inte så att jag blir 

påverkad själv av att kolla upp partier etc.” 

- 45 år, Piteå 

 

Således kan vi dra slutsatsen att även om Facebook är en politisk kanal och budskaps sprids 

via sociala medier behöver detta inte resultera i ökat engagemang. Sett till Jesper Strömbäcks 

tes skulle detta dock kunna leda fram till ett ökat intresse för politiska frågor och på så vis 

även leda till ökat engagemang, bland annat i folkval. Dock vet vi inte om en större del unga 

respondenter skulle ha svarat att de var politiskt engagerade om vi valt att använda andra ord 

än politik i enlighet med Strömbäcks teori om att unga ser ordet politik som negativt.
98

  

 

Huruvida det är möjligt att utröna ett spridningsmönster hos medlemmarna på Facebook är 

det genom denna studie möjligt att säga att vi ser tendenser till att respondenterna sprider 

politiskt information i högre utsträckning om de är eller har varit politiskt aktiva. Samt även 

om de själva känner att de blir personligt berörda av frågan.  Respondenterna har även uppgett 

att ibland sprider de information vidare för att visa att de följer aktuella ämnen och på så vis 

öka sin status i vänskapskretsen, detta är även ett tecken på att Maslows behovshierarki kan 

vara en anledning till varför människor väljer att använda Facebook då det fyller ett behov av 

social tillhörighet hos dem.
99

   

 

Dock kan vi med säkerhet säga att utav våra respondenter har 28 % spridit vidare 

kampanjvideon Kony 2012. 40 % av respondenterna har uppgett att de spridit vidare debatten 

kring Reinfeldts uttalande om höjd pensionsålder. Detta går att härleda till Strömbäcks teorier 

om intresse, det som ligger närmare respondentens intressen engagerar dem.
100

 Vi har även 

tolkat detta som att de personer som valt att sprida båda dessa debatter vidare är 
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opinionsbildare, då de tagit del av den information som media spridit om nyheten och sedan 

själva valt att sprida den vidare genom att dela länkar och skriva meddelanden.
101

 

 

Om vår studie skulle gjorts i dagsläget, efter att vi fått in resultatet utifrån den utformning vi 

valde att ha på vår enkät och läst in oss på de teorier som vi valde att stödja vår studie med 

hade vi utformat den lite annorlunda. Individer är mer eller mindre benägna att sprida 

budskap beroende på om det är positiv eller negativ information som sprids inom olika 

områden. Utifrån detta hade vi kunnat få mer information i vilken form de valt att sprida de 

politiska budskapen vidare. Ytterligare en aspekt vi hade förändrat är att ordet politik i en 

fråga hade bytts ut mot samhällsfrågor för att se om våra respondenter i större grad ansåg att 

de var intresserade av samhällsfrågor men inte politik, detta i enighet med Strömbäcks teorier 

om ungas syn på ordet politik.
102

  

 

En utav våra respondenter refererade till radio och tidningar med begreppet ”gammelmedia”. 

Utifrån detta uttalande reflekterar vi att det inte endast finns media längre utan att det finns en 

skillnad på ny och gammal media där traditionella medier som tv, radio och tidningar ingår. 

Manuel Castells skriver i sin bok Nätverkssamhällets framväxt om hur han tror sig veta att ett 

nytt multimediasystem kommer att utvecklas och att det kommer att vara utvecklat efter den 

globala massans behov och önskemål. Vi tror att Castells hade rätt då sociala medier har 

utvecklats samt även att det enligt våra respondenter finns en äldre version av medier och en 

nyare.
103

 Dagens nya medier har gjort det möjligt att som mottagare påverka budskapet under 

tiden som det formas och att skapa en debatt i meddelandet och inte bara runt det. Facebook 

har gjort det möjligt för mottagare att bli avsändare och sprida åsikter som de delar snabbt och 

enkelt via webben. 

 

”Göran Persson var ju politiker. Jag är bara med i facket och det är ju inte politik det är ju mitt 

jobb.” 

- 26 år, Nybro  

 

Som vi tidigare nämnt definieras politik på olika sätt, men de lärda står enade gällande att 

politik inte bara innefattar partipolitik utan finns på alla ställen där beslut om hur nationella, 

internationella och gemensamma resurser ska hanteras. Fackföreningar, ideella organisationer 
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och företag som arbetar för förändring tillhör även de politiska aktörerna. Detta innebär som 

vi diskuterat i resultatet att flera utav våra respondenter är egentligen politiskt engagerade i 

denna mening men ser inte sig själva som politiskt aktiva. Dock är det respondenternas 

sanning som vi är ute efter och inte sanningen i sig, det hade krävts att vi först utbildat våra 

respondenter i de olika begreppen och då är vi övertygande om att antalet respondenter som 

tagit sig tid drastiskt hade minskat.  

 

Denna studie har styrkt tidigare forskning så som två stegs hypotesen på det vis att användare 

på Facebook kan anses vara opinionsbildare då de tar del av nyheter och sprider dessa vidare 

som privata åsikter. Även om våra tillfrågade respondenter inte upplever att de tar till sig 

politiska budskap eller sprider dem vidare visar vår empiri på att detta inte är fallet. 

Respondenterna är i allra högsta grad en del av det politiska maskineri som pågår på webben 

hela tiden. Med detta vill vi säga att Tobias Olssons teorier om den ideala offentligheten 

stämmer in då Facebook öppnar nya vägar för kommunikation mellan medborgare vilket är en 

grundsten i hypotesen kring den ideala offentligheten. Facebook uppfyller behovet av social 

samhörighet hos våra respondenter då många uppger att de är medlemmar för att alla andra är 

det. Medborgare väljer medier för att uppfylla egna psykologiska behov, det är inte längre 

medierna som väljer sin publik. Detta är i enighet med uses and gratifications research och går 

att applicera i denna studie då vi har kommit fram till att våra respondenter själva väljer att 

aktivt använda Facebook. De väljer detta som sin kanal att nå sina vänner, få reda på vad som 

händer samt berätta om vad de tycker och tänker. Denna tidens media har inte längre en tydlig 

gräns mellan vem som är mottagare och vem som är avsändare.  

 

Vidare forskning inom detta område krävs för att få en klar bild över hur användare av 

Facebook påverkas politiskt genom plattformen. Denna studie har enbart snuddat vid ytan på 

hur våra respondenter själva upplever att de påverkas. Skulle denna forskning bedrivas vidare 

skulle forskningsfrågan smalas av och fokusera enbart på påverkan. Då skulle även det 

begrepp som vi benämner som politik definieras för respondenten. För att få en klarare bild 

utav hur respondenterna upplever Facebook som politisk kanal bör fokusgrupper vara en del 

utav metoden för att kunna utveckla och gå djupare in på olika åsikter och uppfattningar.  
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Bilaga 1 
 

1. Hur gammal är du? 

2. Vart bor du? 

3. Är du/har varit politiskt engagerad? 

 Ja 

 nej 

4. Använder du dig utav Facebook? 

 JA 

 För att alla andra gör det 

 För att få veta vad mina vänner gör 

 Hålla kontakt med nya och gamla vänner 

 Som en del utav mitt arbete 

 Sprida budskap 

 Följa kändisar (fanpages) 

 NEJ 

Svarade du Nej på föregående fråga behöver du inte svara på återstående frågor.  

5. Använder du dig utav möjligheten att kommentera, dela och ge svar på olika inlägg?  

 Ja 

 Nej 

 Öppet fält, möjlighet till respondenten att utveckla sitt svar 

 

6. Känner du till videon KONY 2012? 

 Ja 

 Hur märkte du denna debatt? 

o Öppet fält, möjlighet till respondenten att utveckla sitt svar 

 Spred du debatten vidare? 

o Kommententerat 

o Delat länk 

o Skrivit eget inlägg 

o Annat 

 Nej 

 

7. Uppmärksammade du debatten om höjd pensionsålder efter Fredrik Reinfeldts 

uttalande?  

 Ja 

 Hur märkte du denna debatt? 

o Öppet fält 

 Spred du debatten vidare? 

o Kommententerat 

o Delat länk 

o Skrivit eget inlägg 

o Annat 

 Nej 

 

8. Upplever du att du blir påverkad av politiska budskap på Facebook? 

 Ja 

 Av privatpersoner 

 Av organisationer 

 Annat 

 Nej, för mig är Facebook ingen politisk kanal 

 Jag är osäker 
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Bilaga 2 
  va001 va002 va003 va004 va005 va006 va007 va008 va009 va010 va011 

10 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 
11 47 47 47 47 47 53 73 47 47 47 47 
12 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 

         
1 

 
15 

  
1 

  
1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 

           
18 

           
19 

           
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
22 2 2 

 
1 2 1 2 1 2 2 

 
23 

           
24 

   
1 

   
1 

   
25 

           
26 

     
1 

     
27 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 
28 

  
2 

 
2 

 
2 2 

 
2 

 
29 

           
30 

           
31 

           
32 

           
33 1 2 2 1 1 2 3 1 3 1 2 
34 1 

   
1 
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35 

   
1 1 

  
1 

 
1 

 
36                       

  va012 va013 va014 va015 va016 va017 va018 va019 va020 va021 va022 

10 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 
11 47 47 48 81 81 57 59 65 71 47 47 
12 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 

   
1 

   
1 

  
15 1 

  
1 1 1 

     
16 1 1 1 

 
1 1 1 1 1 1 1 

17 1 
          

18 1 
    

1 
     

19 1 
          

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
22 2 2 2 1 2 

  
2 2 1 2 

23 
           

24 
         

1 
 

25 
           

26 
   

1 
       

27 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 

   
2 2 2 1 2 2 2 1 

29 
           

30 
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31 
           

32 
           

33 1 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 
34 1 

      
1 

   
35 1 
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36                       

  va023 va024 va025 va026 va027 va028 va029 va030 va031 va032 va033 

10 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 
11 47 47 47 47 62 63 81 87 43 47 47 
12 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 
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13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 
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15 1 1 1 1 

 
1 1 1 

  
1 
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26 
    

1 
      

27 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 
28 1 2 2 2 1 2 
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29 1 
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30 1 
          

31 
           

32 1 
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  va045 va046 va047 va048 va049 va050 va051 va052 va053 va054 va055 
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  va056 va057 va058 va059 va060 va061 va062 va063 va064 va065 va066 
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  va067 va068 va069 va070 va071 va072 va073 va074 va075 va076 va077 
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  va122 va123 va124 va125 va126 va127 va128 va129 va130 va131 va132 
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  va166 va167 va168 va169 va170 va171 va172 va173 va174 va175 
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1 Ja 10 Hur gammal är du? 

2 Nej 11 Vart bor du? 

3 Kanske 12 Är du/har varit politiskt engagerad? 

  
13 Använder du dig av facebook? 

  
14 För att alla andra gör det 

  
15 För att få veta vad mina vänner gör 

  
16 Hålla kontakt med nya och gamla vänner 

  
17 Som en del utav mitt arbete 
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18  Sprida budskap 

  
19 Följa kändisar (fanpages) 

  
20 

Använder du dig utav möjligheten att 
kommentera, dela och ge svar på olika 
inlägg?  

  
21 Känner du till videon KONY 2012? 

  
22 Spred du debatten vidare? 

  
23  Kommententerat 

  
24  Delat länk 

  
25 Skrivit eget inlägg 

  
26 Annat 

  
27 

Uppmärksammade du debatten om höjd 
pensionsålder efter Fredrik Reinfeldts 
uttalande?  

  
28 Spred du debatten vidare? 

  
29  Kommententerat 

  
30  Delat länk 

  
31 Skrivit eget inlägg 

  
32 Annat 

  
33 

Upplever du att du blir påverkad av 
politiska budskap på facebook? 

  
34 Av privatpersoner 

  
35 Av organisationer 

  
36 Annat 

40 Alsterbro 80 Tranås 

41 Ekerö 81 Trekanten 

42 Fårbo 82 Uddevalla 

43 Färjestaden 83 Uppsala 

44 Göteborg 84 Vännäs 

45 Halmstad 85 Västerås 

46 Helsingborg 86 Växjö 

47 Kalmar 87 Örebro 

48 Karlskrona 
  49 Klippan 
  50 Kristianstad 
  51 Kåremo 
  52 Linköping 
  53 Ljungbyholm 
  54 Luleå 
  55 Lund 
  56 Lycksele 
  57 Löttorp 
  58 Malmö 
  59 Mönsterås 
  60 Mörarp 
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61 Mörbylånga 
  62 Norrköping 
  63 Nybro 
  64 Nyköping 
  65 Oskarshamn 
  66 Perstorp 
  67 Piteå 
  68 Rinkabyholm 
  69 Rockneby 
  70 Skällby 
  71 Smedby 
  72 Staffanstorp 
  73 Stockholm 
  74 Sundsvall 
  75 Surahammar 
  76 Svalöv 
  77 Svanesund 
  78 Sävar 
  79 Tjörn 
   

 


