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Researchers points out that social media has become a powerful venue to spread news, 

both for the news business and the users. Although the news diffusion has become a 

phenomenon to be reckoned with, we have found no research in Sweden about what 

motivate users of social media to share news.  

This thesis work therefore investigates news sharing on the social network Facebook by 

examining user motives in the light of the media theory uses and gratifications. A web 

survey was conducted and distributed to students at a Swedish university. 

The result showed that expression was the strongest motive to share news on Facebook, 

and the item that was highly valued by the students was to give other valuable 

information. The result also showed that other motives for sharing news was 

socialization, information, status and entertainment.  
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1 Inledning 
Året är 1517 i det lilla samhället Wittenberg i östra Tyskland. Prästen Martin Luther har 

precis hamrat upp 95 stycken teser, som en protest mot den katolska kyrkan, på stadens 

kyrkport. En månad senare har hans teser spridit sig över hela Europa och lagt grund till 

den inriktning inom kristendomen som kom att kallas protestantismen (Engblom, 2013). 

Nästan 500 år senare, den 17 december 2010 i Tunisien, tänder den unge akademikern 

Mohammed Bouazizi eld på sig själv, i en protest mot den rådande maktsituationen i 

landet. Någon sekund senare kan världen ta del av hans protest, och minuter senare har 

den unge mannens öde kablats ut på sociala medier, och världens blickar vänts mot 

Tunisien och de kringliggande länderna.  

 

Genom sociala medier reser sig en motståndsrörelse i stora delar av arabvärlden 

(Fazlhashemi, 2013) vilket blev startskottet till den arabiska våren. En rad teknologiska 

milstolpar genom historien har reducerat och förändrat den månad det tog för Luthers 

budskap att sprida sig över Europa, till den sekund, det tog för Boazizis protest att nå 

övriga världen. 
 

Den teknologiska utvecklingen har inte bara reducerat tiden för spridning, utan även 

förändrat hur spridningen sker och hur maktförhållandet mellan nyhetsorganisationerna 

och folket förändrats. 

 

1.1 Sociala medier 

Människan har alltid haft ett grundläggande behov av att integrera via sociala nätverk 

med varandra. I och med internets uppkomst på 1990-talet fanns helt plötsligt en ny 

arena att göra detta (Fuchs, 2014). På internet kunde människor plötsligt integrera med 

varandra utan den rumsliga och tidsliga barriär som tidigare begränsat detta (Thompson, 

2001).  
 

På senare år har sociala medier på internet blivit den självklara arenan för denna 

interaktion mellan människor och kännetecknas främst av att innehållet är baserat online 

(Wadbring & Ödmark, 2014) samt genererat av användaren, vilket i praktiken betyder 

att det är användarna själva som skapar och tar del av innehållet på nätet. Sociala medier 

har på många sätt blivit normen för hur dagens medievärld är utformad (Zukin m.fl. 
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2006) och en stor del av samhället använder dagligen dessa. 48 procent av Sveriges 

befolkning besöker dagligen sociala medier, där ungdomar i åldrarna 16-25 år är de 

mest frekventa användarna (Findahl, 2014). Antalet sociala medier på internet är 

nästintill obegränsat, allt från små nätverk, exempelvis ett intranät på en arbetsplats, till 

större publika nätverk där vem som helst är välkommen. 

 

Det sociala nätverk som är den överlägset största arenan för sociala interaktioner är 

hemsidan Facebook. 5 735 000 svenskar har ett Facebook-konto och det sociala 

nätverket har 1 320 000 000 användare i hela världen (Rydefalk, 2015). 

Ett av Facebooks framgångsrecept är, enligt Fuchs (2014), att de erbjuder användaren 

att interagera med andra användare genom många olika typer av medier, det vill säga 

exempelvis bilder, videofilmer, nyheter, forum, gästböcker med mera. Med ett enkelt 

knapptryck kan användare välja att dela med sig av exempelvis en nyhetstext, fritt för 

andra användare att enkelt och omedelbart ta del av. Facebook har en relativt sluten 

karaktär (Weibull & Wadbring, 2014) där användare själva väljer vilka andra användare 

de ska interagera med. 

 

Det är dock inte bara användarna inom den slutna kretsen som kan ta del av delat 

material på Facebook. Ofta sprids materialet ytterligare av andra användare och når på 

så vis ut till nya kretsar av användare (Wadbring & Ödmark, 2014). Enligt Jenkins 

(2014) innebär denna spridning mellan olika sociologiska och kulturella gränser att vi 

människor utvidgar hur vi ser på omvärlden i form av perspektiv och empati. 

 

1.2 Nytt nyhetslandskap 

Detta har givetvis också påverkat det medielandskap där nyheter skapas och sprids då 

sociala medier och sociala nätverk gjort att nyheter sprider sig snabbare och till fler 

människor än någonsin. 

En stor del av det material som användare på Facebook delar med sig av är nyheter, där 

55 procent av de i Sverige som är aktiva på Facebook någon gång det senaste året delat 

med sig av något nyhetsinnehåll (Vernersdotter, 2014). 
 

Det innebär att användare av sociala medier inte nödvändigtvis aktivt behöver söka sig 

till de traditionella nyhetsorganisationernas hemsidor för att ta del av nyheter 
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(Strömbäck, 2014), utan kan istället hitta dit via nyheter som återfinns i, exempelvis 

deras Facebook-flöde som delats av andra användare. 

Sociala medier, med Facebook i spetsen, har således växt fram som en kraftfull källa till 

nyheter, vilket inneburit en förskjutning av makten från nyhetsorganisationerna till 

användarna i hur nyheterna produceras och delas (Jenkins, 2006). 
 

1.3 Maktförskjutning 

Nyhetsorganisationerna och journalisterna som länge haft monopol på produktion och 

distribution av nyheter har nu utmanats av konsumenterna när dessa spelar på samma 

arena och med samma teknologi. Idag kan vem som helst publicera och sprida en nyhet 

på bråkdelen av en sekund (Sundar & Limperos, 2013), vilket inneburit att förhållandet 

mellan nyhetsmedier och konsumenter är mer komplext i dagens digitala samhälle, då 

dessa i stor del går in i varandra (Goode, 2009). 

 

Jenkins (2014) menar att nyhetsorganisationerna till en början hade svårt att anpassa sig 

till livet på internet, ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket lett till att många 

nyhetsorganisationer idag kämpar med att överleva ekonomiskt. Samtidigt går svenska 

nyhetsorganisationer allt mer mot en kommersialisering och anpassar sig till publiken 

för att locka annonsörer och för att göra ekonomiska vinster (Strömbäck & Jönsson, 

2005).  
 

Wadbring och Ödmark (2014) höjer ett varningens finger för att hårda nyheter och 

granskande journalistik får stå tillbaka för mjuka nyheter som säljer och lockar till klick. 

Samtidigt som allt färre människor tar del av nyheter via tidningarna och allt fler istället 

kommer över dem i olika flöden på sociala medier, leder det till att människor riskerar 

att gå miste om viktig samhällsinformation och skapa sig en polariserad bild av 

samhället. 
 

Den teknologiska utvecklingen, med de nya sociala medierna, har således skapat en ny 

nyhetssituation och ändrat förutsättningarna för spridningen av nyheter. Jenkins (2014) 

menar att såväl nyhetsorganisationer som övriga samhället måste stimulera och 

uppmuntra spridningen av nyheter för att bygga ett samhälle som är engagerat och 

välfungerande. 
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Det finns mycket forskning angående hur och varför nyheterna sprids från de 

traditionella medierna. I dagens samhälle har dock, som tidigare konstaterats, inte 

nyhetsorganisationerna ensamrätt på spridningen av nyheter utan en stor del av 

nyheterna sprids av konsumenterna själva. Ur detta perspektiv, i konsumenternas 

nyhetsspridning, är däremot det teoretiska underlaget betydligt tunnare. 

I och med den nya nyhetssituationen uppstår därför ett problem då fenomenet spridning 

av nyheter främst undersöks och beskrivs ur nyhetsorganisationernas perspektiv. 

Därför är det relevant att ställa sig frågan vad som styr när användare delar och sprider 

nyheter. 
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2 Litteraturgranskning 
 
För att förstå vad som styr människor att dela nyheter blir den logiska sekvensen att 

inledningsvis ta ett teoretiskt steg bakåt och se på vad som styr när 

nyhetsorganisationerna skapar och sprider nyheter, vad som blir nyheter, hur 

journalister nyhetsvärderar och hur publikens delningsvärdering skiljer sig mot 

journalisternas nyhetsvärdering. 
 

2.1 Traditionell nyhetsvärdering 

Nyheter som begrepp har än idag ännu inte blivit helt fastslaget, även om många 

forskare har försökt ge sig på att definiera begreppet. Randall (2000, s. 23) definierar 

nyheter som ”nya opublicerade, ovanliga och generellt intressanta saker”. Men den 

gemensamma uppfattningen inom forskningen om nyheter är att de är en produkt av 

journalister och den nyhetsorganisation de tillhör (O’Neill & Harcup, 2009). Inom 

redaktionerna sker ett urval av händelser eller idéer, det som vanligen kallas för 

gatekeeping, och en nyhetsvärdering, det vill säga; händelser som anses ha störst 

nyhetsvärde och kan resultera i nyheter väljs ut (Wadbring & Ödmark, 2014).  

 

På 1960-talet fick flera forskare upp ögonen för nyhetsvärdering och att nyheter som 

uppfyllde vissa kriterier hade större chanser att väljas ut av journalisterna. Inom 

forskningen har vanligt återkommande nyhetskriterier genom åren till exempel varit 

elitcentrering, att händelser som passerar ett visst tröskelvärde, är meningsfulla eller är 

negativa har större möjligheter att bli nyheter. Samtidigt har ny teknik som internet lett 

till att fler kriterier har tillkommit och några fallit bort, till exempel har 

frekvenskriteriet, att nyheter inträffar under en redaktions arbetstider, kommit att få en 

mindre roll inom nätjournalistiken, när nyheterna är online dygnet runt (O’Neill & 

Harcup, 2009). 

 

2.1.1 Digitala nyheter 
 
Internet och digitaliseringen har lett till vad Quandt och Singer (2009) benämner som 

konvergens; när förut åtskilda medier som tv, radio och press smälter ihop till ett och 

samma medie, vilket också lett till förändringar i produktionen av nyheter och ändrade 

roller mellan journalist och publik. De menar att internet, som bygger på nätverk mellan 

människor, företag och institutioner, har lett till en aktiv publik där information kan 



  

 8 

cirkulera från en användare till många andra, och att medieföretagen inte längre har 

ensamrätt på nyhetsdistributionen (Quandt & Singer, 2009). Därför utmanas 

journalistens traditionella roll som gatekeeper av internetanvändarna, när vem som helst 

kan sprida nyheter när som helst, och Shoemaker och Vos (2009) menar att publikens 

ökande inflytande gör att den traditionella gatekeepermodellen som journalisterna haft 

patent på behöver revideras, och uppdateras till att gälla för samtiden.  
 

När det kommer till själva nyhetsinnehållet har internet medfört många skillnader 

gentemot hur innehållet såg ut tidigare. Främst kännetecknas nyheter på internet av 

konvergens, interaktivitet, och att publiken samspelar med mediet på ett mer aktivt sätt. 

Nyheterna blir dessutom mer omedelbara och flytande på ett sätt de inte var tidigare 

(Karlsson & Strömbäck, 2010). Lindquist (2010) menar att om relationen mellan 

tidningar och deras publik tidigare sågs som en monolog, där tidningen informerade och 

publiken lyssnade, har den idag gått till att bli mer likt en dialog, där publiken på olika 

sätt kan påverka, ändra och skapa innehåll.  

 

Wadbring och Ödmark (2014) menar att nyhetskriterierna på internet kan komma att 

förändras ytterligare när nyhetsorganisationerna med hjälp av klickstatistik kontinuerligt 

kan se vilka nyheter som konsumenterna efterfrågar. Lee, Lewis och Powers (2012) 

ställer frågan om det är journalisterna som sätter medieagendan på internet eller om det 

är publiken, eftersom det uppstår en kamp mellan traditionella nyhetsvärderingar och 

vad publiken vill ha, när journalister med hjälp av statistikverktyg kontinuerligt kan 

övervaka vad som är mest läst och klickat på förstasidorna. 

 

Trots den ökade konvergensen och interaktiviteten som kännetecknar nyheter på 

internet fann Ghersetti (2013) i en studie av fem svenska dagstidningars valbevakning 

år 2010, att rapporteringen i stort sett inte skiljde sig åt mellan tidningarnas tryckta 

upplaga och dess motsvarighet på internet. 

 

2.1.2 Publiken som avsändare 
 
Publikens nyhetsvärdering har tidigare studerats ur en svensk kontext. Wadbring och 

Ödmark (2014) menar att journalisterna eller nyhetsorganisationerna inte har en lika 

självklar roll som gatekeeper på sociala medier, när den som sprider nyheter kan vara 

vem som helst. Men trots det visar deras kartläggning över de mest delade nyheterna på 



  

 9 

sociala medier att användarnas delningsvärdering, med vissa skillnader, går i linje med 

journalistikens traditionella nyhetsvärdering. Deras studie visar att de nyhetskriterier 

som publiken använder sig av i stora drag även återfinns i de traditionella mediernas 

nyhetsvärdering, med undantag av nyheter som var elitcentrerade, vilka var något 

underrepresenterade och att mjuka och lättsamma nyheterna vägde tyngre än de hårda 

hos publiken.  

 

Även Gunséus och Rejnäs (2012) har undersökt detta område i en svensk kontext. 

Genom en kvantitativ innehållsanalys på Göteborgspostens nätupplaga kom de fram till 

att de nyheter som präglades av tillgänglighet, lätthet att dela, och hade relevans för 

stora delar av publiken var de som främst delades. De menade också att det var av stor 

vikt för användaren att kunna relatera till nyhetens innehåll, när det gäller den 

geografiska och kulturella närheten. Slutligen konstaterade de att publiken i huvudsak 

nyhetsvärderade på samma sätt som nyhetsorganisationen (Rejnäs & Gunséus, 2012), 

vilket till stor del överensstämmer med Wadbring och Ödmarks resultat. 

 

2.2 Ett annat perspektiv 

Vad som styr användare att dela nyheter på sociala medier har således tidigare forskning 

i Sverige gett svaret på ur ett nyhetsvärderings- och innehållsperspektiv; nämligen att 

publiken i stort sett nyhetsvärderar på samma sätt som de traditionella nyhetsmedierna 

(Wadbring & Ödmark, 2014; Rejnäs & Gunséus, 2012). 

Det går dock att belysa detta problem ur ett annat perspektiv, då nyhetsvärdering inte är 

det enda som styr spridningen av nyheter.  

 

Merparten av dags- och kvällstidningarna på internet är kommersiella medieföretag och 

ingår i större medieorganisationer och dessa drivs vanligtvis av vinstintressen, precis 

som de flesta andra företag på marknaden (Becker & Vlad, 2009).  

Då användare på sociala medier troligtvis inte agerar utifrån dessa ekonomiska motiv är 

det relevant att undersöka vilka motiven är som driver användaren att dela med sig av 

nyheter. 

 

2.3 Uses and gratifications 

Ett vanligt synsätt inom medie- och kommunikationsforskningen för att finna svar på 

publikens motiv med olika typer av medieanvändning är uses and gratifications (U&G). 
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Då forskningen inom U&G i ett nyhetsdelningsperspektiv är mycket begränsad är det 

relevant att se hur tidigare forskning undersökt andra mediekontexter. 

 

2.3.1 Kärnan i U&G 
 
U&G är ett psykologiskt synsätt på kommunikationsprocessen där fokus ligger på hur 

publiken använder media istället för hur media påverkar publiken (Rubin, 1994). 

Grundstenen i U&G bygger på att förklara de behov, syften och funktioner som 

mottagaren använder när de väljer hur de ska ta sig an ett mediebudskap. Behoven 

uttrycks i motiv som är kopplade till sociala och psykologiska faktorer hos individen 

som klargör varför den använder (uses) ett särskilt medieformat för att uppleva 

sammankopplade tillfredsställelser (gratifications). 

 

Enligt Rubin (1994) ligger fokus på individen och dennes val och användande av media 

är målinriktat, meningsfullt och motiverat och individen är aktiv i sitt val av medier. 

Severin & Tankard (2000) poängterar dessutom att olika individer kan använda samma 

medier av olika anledningar.  

 

2.3.2 Tidigare tillämpning av U&G 
 
U&G går att spåra till 1940-talet när forskare undersökte varför människor lyssnade på 

radio och vilka motiv som låg bakom (Herzog, 1940 se Papacharissi, 2008 s. 138). 

Berelson (1949) fann till exempel att människor läste dagstidningen av flera 

anledningar: vissa ville ha information om vad som hände i samhället, vissa ville fly 

verkligheten, medan ytterligare andra använde den som ett sätt att i olika sammanhang 

få socialt erkännande eller för att skapa relationer. Mycket av dåtidens forskning 

fokuserade dock på mediers effekter på publiken.  

 

Det var först på 1960-talet som synsättet breddades när Klapper (Klapper, 1960 se 

Papacharissi, 2008, s.137), efter att ha granskat mycket av den tidigare forskningen, 

kunde konstatera: dels att medias makt över publiken inte var särskilt stor, dels att 

medias effekter inte har särskilt stor påverkan på mottagarna och dels att själva 

processen med medieffekter är komplicerad och beror på många olika faktorer.  

 

På 1970-talet bidrog Greenberg (Greenberg, 1974 se Sundar och Limperos, 2013 s. 507) 

och Rubin (Rubin, 1981 se Sundar och Limperos, 2013 s. 507) till forskningen inom 



  

 11 

U&G genom en skala med motiv efter att ha studerat tv-konsumtion. Motiven som 

identifierades var avkoppling, nöje, social interaktion, information, vana, 

verklighetsflykt, upphetsning, göra av med tid och gemenskap.  

 

Sedan 1970-talet har flera olika motiv identifierats och förknippats med olika medier, 

och några har återkommit i nya medier fast i något modifierade former (Sundar & 

Limperos, 2013). Till exempel utgick Diddi och LaRose (2006) i sin undersökning av 

universitetsstudenters motiv till att konsumera nyheter i olika medier bland annat från 

motiven som identifierades redan på 1970-talet. Resultatet visade att motiven 

övervakning, göra av med tid, verklighetsflykt, nöje och vana återkom i 

nyhetskonsumtionen i samtliga medier. Internet var studenternas viktigaste nyhetsmedie 

och studenterna läste främst nyheter för att hålla sig uppdaterade och orientera sig i 

samhället, samt som ett avbrott från vardagen och i nöjessyfte. Forskarna menar också 

att just studenter är en särskilt viktig grupp att undersöka när det gäller motiv till 

nyhetskonsumtion, då studenterna i många fall precis lämnat hemmet och formar sina 

framtida konsumtionsbehov (Diddi & LaRose, 2006). 

 

Sundar och Limeperos (2013) riktar dock viss kritik mot att motiv inom U&G används 

för brett och att viktiga tillfredställelser med ny teknologi därför riskerar att inte 

upptäckas. Även McQuail (2008) har kritiserat U&G, men för att synsättet tenderar att 

bli för  individualistiskt och svårt att koppla till samhällsstrukturen. U&G har dessutom 

enligt Severin & Tankard (1997) en svaghet då det främst bygger på kvantitativa frågor 

som i stor del utgår från forskaren själv. 

 

Men eftersom U&G fokuserar på att förstå underliggande motiv hos en aktiv och 

målinriktad publik för att finna bakomliggande sociologiska och psykologiska faktorer 

är dess styrka att den genom åren gått att applicera på många olika typer av nya medier 

och mediekontexter. (Papacharizzi, 2008).  

 

2.3.3 Publiken som producent 
 
Framväxten av internet har, som tidigare nämnts, möjliggjort för människor att enkelt 

skapa innehåll (Lindqvist, 2010; Sundar & Limperos, 2013) och att snabbt sprida detta 

mellan varandra (Jenkins, 2014). Tidig forskning inom U&G och internet har undersökt 

hur publikens nya roll som producenter tagit sig uttryck genom exempelvis skapandet 
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av personliga hemsidor och bloggar. Papacharissi (2007) fann till exempel att merparten 

skapade hemsidor i information- och nöjessyfte, men även för att kunna uttrycka sig 

själva och kommunicera med vänner och familj.  

 

När det gäller bloggar, ett verktyg som gör det tekniskt enklare för publiken att 

producera innehåll än hemsidor, visar forskningen att viljan att uttrycka sig själv och att 

kommunicera med familj är de två utmärkande motiven. De som använder bloggar gör 

det i första hand för att förmedla åsikter och en bild av sig själva, vilket i sin tur 

förstärker bilden av deras personlighet även utanför internet (Trammell, Tarkowski, 

Hofmokl, Sapp, 2004).  

 

2.3.4 Användarmotiv på sociala medier 
 
Leung (2013) kommer i sin forskning om motiven för att skapa användargenererat 

innehåll på sociala medier fram till att dem i mångt och mycket är desamma som för 

bloggande. Genom att skapa innehåll på sociala medier kan användarna tillfredsställa 

behov så som att få ett ökat erkännande, respekt från andra, uttrycka sina åsikter, 

socialisera, lära sig mer om omvärlden och bli underhållna (Leung, 2013).  

 

En funktion som är vanligt förekommande på sociala medier och som undersökts av 

Kim (2014) är rekommendationssystem som visar användarnas kollektiva åsikter inom 

ett visst ämne eller händelse. I sin studie urskilde han fyra stycken motiv, som byggde 

på ett flertal delmotiv.  

 

Resultaten visade att de huvudsakliga motiven för användandet av 

rekommendationssystemen var uttryck, information, socialisering och nöje. I synnerhet 

visade studien att användarna såg verktyget som ett kraftfullt sätt att uttrycka sina 

åsikter på, och därför menar forskaren att rekommendationssystem på sociala medier 

tycks spela en viktig roll i den offentliga debatten, genom att ge användarna möjligheten 

att följa med i den och uttrycka sina åsikter (Kim, 2014).  

Gemensamt för denna typ av forskning är att motiven utgår från smalare delmotiv, där 

specifika behov tillfredsställs, såsom att visa känslor.  
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2.3.5 Facebook som en verktygslåda 
 
Av sociala medier är Facebook i särklass det största och även om det inte är ett 

nyhetsmedium i grunden är det ändå där som överlägset mest nyheter sprids. Smock, 

Ellison, Lampe, & Wohn, (2011) har försökt kartlägga Facebook och menar på att det 

sociala nätverket kan liknas vid en verktygslåda. De kom fram till tre motiv för generellt 

Facebook-användande: avkopplande nöje, uttrycksfull informationsdelning och social 

interaktion. Men de fann sex delmotiv för användandet av specifika verktyg 

(exempelvis gilla, kommentera och dela) inom Facebook: vanemäsig tidsflykt, 

avkopplande nöje, uttrycksfull informationsdelning, partnerskap, professionell 

framgång, och social interaktion.  

 

Därför menar Smock, Ellison, Lampe, och Wohn, (2011) att det är viktigt att inom 

forskningen undersöka de olika verktygen på Facebook var för sig, då motiv skiljer sig 

mot det generella användandet. Även Baek, Holton, Harp, och Yaschur (2011) kom 

fram till en liknande slutsats efter att ha undersökt motivation till att dela länkar på 

Facebook. 
 

Hughes, Rowe, Batey, och Lee (2012) påpekar också vikten av att inom forskningen 

inte se sociala medier som en enhet, då de menar att det finns skillnader i både struktur 

och användarbas. Deras forskning visar till exempel att sociala personer i högre 

utsträckning använder Facebook än Twitter och de som är mindre sociala och söker mer 

kognitiv stimulans hellre använder Twitter för att uttrycka sig (Hughes, Rowe, Batey, 

Lee, 2012).  

Det är därför inom forskningen viktigt att göra skillnaden mellan sociala nätverk därför 

att användarna kan uppfylla olika behov och ha olika motiv i användandet av ett 

specifikt socialt nätverk (Lee & Mah, 2012).   

 

2.3.6 Delning av nyheter 
 
Det finns flertalet studier om varför människor konsumerar nyheter. Det finns däremot 

få studier om varför människor sänder vidare nyheter. 

I en äldre studie, undersökte Gantz och Trenholm (1979) studenters motiv för att 

personligen föra vidare nyheter till andra. De fann att det var ett målinriktat fenomen 

som berodde på flera olika behov mellan publiken och att osjälviska motiv spelade en 

central roll. Totalt fann Gantz och Trenholm (1979) fyra olika motiv som utgick från ett 
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större antal delmotiv; social status: att visa eller förstärka sin trovärdighet inför andra 

eller för att passa in i en social gemenskap. Information: att ge information eller ta emot 

feedback från andra och för att bli delaktiga i meningsfulla konversationer med dessa. 

Känslor: att uttrycka känslor. Social kontakt: att delta i sociala interaktioner med andra. 
 

Det har dock hänt mycket sedan 1970-talet och internets uppkomst, och i synnerhet 

sociala medier har lett till nya sätt att kommunicera, via exempelvis sociala nätverk som 

Facebook. 

Trots dessa nya arenor för kommunikation är dessa motiv fortfarande högst relevanta i 

ett teoretiskt perspektiv. Skillnaden idag är dock att användarna på sociala medier inte 

längre är beroende av interpersonell kommunikation; de kan istället med ett knapptyck 

sprida nyheter till en mycket större skara än tidigare (Sundar & Limperos, 2013). 
 

I en studie från Singapore undersökte Lee & Ma (2012) användares intentioner att dela 

nyheter på sociala medier och kom fram till fyra huvudkategorier med motiv; 

information, socialisering, statussökande och nöje. 

Lee & Ma (2012) menar att när användare på sociala medier delar nyheter uppfylls dels 

deras behov av att anskaffa sig ny information men de använder sig även av 

nyhetsdelning som ett sätt att spara informationen och komma åt den vid ett senare 

tillfälle, då nyheten sparas i användarnas flöde.  

 

Enligt Lee & Mah (2012) är motivet att socialisera framträdande när det gäller 

nyhetsdelning på sociala medier då användarna stärker sin gemenskap. Statussökande 

var ett annat starkt motiv som Lee & Ma (2012) fann framträdande när det gällde 

användarnas intentioner att dela nyheter. Genom att dela nyheter till andra användare på 

sociala medier, kan den som delar få ökad trovärdighet och en högre status inom sin 

umgängeskrets.  

 

De grundläggande behoven som tillfredsställs med statussökande är en ökad 

trovärdighet, ökad självbild och ökat självförtroende. (Rafaeli & Ariel, 2008 se Lee & 

Ma, 2012). Genom att användare delar trovärdiga nyheter bidrar det till en ökad status 

och att denne uppfattas få en opinionsbildande roll i den sociala gemenskapen. Enligt 

Lee & Ma (2012) syftar motivet nöje på användarens behov av att fly verkligheten och 

koppla av. Dock visade deras resultat att detta inte var ett lika starkt motiv för att dela 

nyheter som de andra motiven. 
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Däremot saknas det forskning, både i Sverige men även generellt i den västerländska 

kulturen, angående nyhetsdelning på sociala medier och i ljuset av U&G.  

Detta gör att det är högst relevant att titta närmare på vilka motiv som driver användare 

av sociala medier att dela nyheter i en svensk kontext. 
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3 Syfte och frågeställning 
Här sammanfattas kort vad vi kommit fram till genom litteraturgranskningen och 

tidigare forskning. Utifrån detta redovisas syftet och därefter konkreta frågeställningar. 

 

3.1 Syfte 

Sociala medier på internet har gjort att nyheter sprider sig snabbare och till fler 

människor än någonsin, vilket skapat en ny stor faktor att räkna med i det nya 

medielandskapet (Jenkins, 2014). Med nya teknologiska framsteg kan användarna på 

egen hand skapa och generera innehåll på nätet (Boyd & Ellison 2007) och agerar 

således sida vid sida med nyhetsproducenterna. För ökad förståelse för detta fenomen 

har tidigare forskning i Sverige tittat på vilket nyhetsinnehåll som användare är mest 

benägna att dela (Rejnäs & Gunseus, 2012; Wadbring & Ödmark, 2014 ). Dessa studier 

visar att användare i stort sett styrs av samma nyhetsvärderingar som 

nyhetsorganisationerna.  

 

Utifrån detta anser vi oss vara belåtna med den forskning i Sverige som finns kring 

vilka nyhetskriterier som styr vad publiken delar. Något som däremot skiljer publiken 

från nyhetsorganisationerna är vilka motiv de utgår ifrån, då merparten av 

nyhetsorganisationerna drivs av vinstkrav från ägarna (Becker & Vlad, 2009). Det är 

därför rimligt att ställa frågan vilka användarnas motiv är. För att förstå publikens motiv 

har forskare använt det sociologiska och psykologiska synsättet U&G, som tittar på hur 

en aktiv publik använder sig av media för att tillgodose olika typer av behov (Rubin, 

1994; Papascharizzi, 2004). 

 

I Sverige är forskningen kring detta synsätt relativt begränsad, och inom området varför 

användare sprider nyheter saknas helt forskning som utgår från U&G. Internationella 

forskare har dock genom åren funnit en mängd nya specifika motiv för publikens 

användande av olika medier, och annan forskning har utgått från befintliga motiv för att 

studera nya mediekontexter.  

 

Forskare har undersökt sociala nätverk och påpekat vikten av att undersöka specifika 

delar av dessa var för sig (Smock, Ellison, Lampe, & Wohn, 2011). Lee och Mah 

(2012) har gett en generell överblick över motiven till nyhetsdelning på sociala medier i 

Singapore. Såväl sociala medier som forskningen utvecklas ständigt och sedan Lee och 
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Mahs studie har nyare forskning lokaliserat ytterligare huvudmotiv för liknande 

aktiviteter (Kim, 2014).  

Hughes, Rowe, Batey, Lee, (2012) påpekar dessutom att sociala medier, såsom 

Facebook och Twitter skiljer sig, utifrån användarens sociala ingångsvärde, och inte bör 

ses som en enhet, något som även Lee och Mah (2012) poängterar.  

 

För att kunna ge en nyanserad bild av användares motiv bör således ett socialt medie 

utses, och som tidigare konstaterat är Facebook det sociala nätverk i Sverige med flest 

användare. Det är även konstaterat att över hälften av användarna anger att de någon 

gång det senaste året delat med sig av nyhetsinnehåll (Vernersdotter, 2014). Då äldre 

ungdomar (16-25 år) är de som är mest aktiva när det kommer till Facebookanvändning 

(Finndal, 2014) utgör universitetsstudenter en lämplig grupp att undersöka när det gäller 

nyhetsdelning. Diddi och LaRose (2006) anser dessutom att studenter är en viktig grupp 

att undersöka då det är under denna tid som de formar och bestämmer hur deras 

nyhetskonsumtion skall se ut i framtiden. 

 

Syftet med vår undersökning är att, utifrån tidigare forskning inom U&G, undersöka 

varför studenter i Sverige delar nyheter på Facebook.  

 

3.2 Frågeställning 

F1: Hur ser motiven ut till att studenter delar nyheter på Facebook? 

F2: Hur representeras de olika delmotiven när studenter delar nyheter på Facebook? 

F3: Finns det något samband mellan studenters motiv att dela nyheter på Facebook och 

deras intention att dela nyheter på Facebook i framtiden? 
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4 Metod 
I denna del motiverar vi de metodval vi gjort för att genomföra vår studie. Vi visar även 

hur vi arbetat utifrån de forskningsetiska principer som Vetenskapliga rådet anger. 

 

4.1 Forskningsmetod 

Det finns två typer av forskningsstrategier; den kvantitativa undersökningen och den 

kvalitativa. Den kvantitativa undersökningen syftar till att på ett strukturerat sätt mäta 

eller observera ett ämne för att få svar på en specifik forskningsfråga. Datan som samlas 

in är ofta i form av siffror och svarar först och främst på syftena; beskriva, jämföra och 

se samband. Om den kvantitativa undersökningen undersöker siffror och kvantitet 

lägger den kvalitativa undersökningen fokus på ord och kvalitet genom exempelvis 

intervjuer, fokusgrupper eller deltagarobservation (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

Vilken av dessa två metoder som undersökningen bör utgå ifrån bestäms av vilket syfte 

och forskningsproblem som finns, även om det är viktigt att komma ihåg att ingen av 

dessa utesluter den andre (Ghauri och Grönhaug, 2010). 

 

Då syftet med vår forskning är att, utifrån ljuset från U&G, undersöka varför studenter 

delar nyheter på Facebook, använder vi oss helt av den kvantitativa 

forskningsmetodiken. Detta då svaren till våra forskningsfrågor kommer att insamlas i 

form av siffror, samt att vi ämnar beskriva och undersöka samband. 

 

4.2 Datainsamling 

Inom forskningsmetoden kvantitativ undersökning finns olika sätt att inhämta den data 

som skall undersökas. De metoder som forskare oftast använder sig av är observation, 

innehållsanalys och enkätundersökning (Bryman & Bell, 2011). 

Observation syftar på när forskaren observerar ett specifikt ämne över en längre tid. 

Innehållsanalysen används genom att kvantitativt analysera exempelvis en tidning eller 

text. Enkäter innebär att deltagarna själva fyller i ett visst antal frågor och är att föredra 

vid större populationer för undersökningen (Bryman & Bell, 2011). 

 

Som tidigare nämnt ska vi använda oss av en kvantitativ undersökning för att kunna 

göra generaliseringar över hela populationen. Därför använder vi oss av enkät som 
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metod för datainsamling, då vi får ett större antal respondenter och på så vis kan göra en 

generalisering som bättre stämmer överens med verkligheten. 

 

4.3 Urval 

Bryman (2009) gör skillnaden mellan sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsval. 

Sannolikhetsurval bygger på slumpen och att den mänskliga faktorn minimeras och 

därför har alla enheter i populationen lika stor chans att komma med i stickprovet. 

Begreppet icke-sannolikhetsurval syftar på alla typer av urval som inte omfattas av de 

sannolikhetsprinciper som gäller för ett sannolikhetsurval, vilket gör att vissa enheter 

har större eller mindre chans att komma med i urvalet. 

Bryman (2009) menar att fördelen med sannolikhetsurval inom kvantitativ forskning 

kontra icke-sannolikhetsurval är att det går att generalisera resultaten från ett stickprov 

till hela den population som undersöks. 

 

Vi är intresserade av att undersöka studenter eftersom studenter är den grupp i samhället 

som är mest representerade när det kommer till delning (Findahl, 2014). Då tid och 

pengar är en begränsande faktor vid en kandidatuppsats är det inte realistiskt att 

undersöka samtliga studenter i Sverige. Vår population utgörs av universitetsstudenter 

och vi har därför i vår undersökning valt att göra ett sannolikhetsurval av studenter som 

är registrerade på program vid Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar under hösten 

2014. 
 

Det finns huvudsakligen fyra olika typer av sannolikhetsurval; obundet slumpmässigt 

urval, systematiskt urval, stratifierat slumpmässigt urval och klusterurval. Det obundna 

slumpmässiga urvalet bygger på att varje individ i den tilltänkta populationen har lika 

stor chans att komma med i urvalet (Bryman, 2009). 
 

Vi har valt att genomföra ett klusterurval. Denna typ av urvalsmetod innebär att 

forskarens samplingsenhet inte utgår från individer i populationen, utan att det istället 

består av en grupp i enheten. Om exempelvis alla studenter i Sverige skall undersökas, 

lottas en grupp med skolor ut slumpmässigt för att vara med i undersökningen (Bryman, 

2009). 
 

Stickprovet utgjordes av 1 000 studenter på Linnéuniversitetet där vi inledningsvis 

genomförde klusterurvalet genom att dela upp universitetet klassvis. Därefter gjorde vi 
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ett slumpmässigt urval på dessa klasser, tills dess att vårt urval nådde upp i 1 000 

personer. Vi begränsade oss till 1 000 personer i vårt stickprov främst på grund av 

tidsmässiga aspekter (Bryman, 2009).  
 

Efter att ha studerat liknande undersökningar med runt 100 respondenter räknade vi med 

ett stort bortfall och en svarsfrekvens på runt tio procent. Då vi inom den begränsade 

tidsramen hoppades få 100 studenter att svara på vår enkät, ansåg vi att 1 000 personer i 

stickprovet vara motiverat. Totalt svarade 155 studenter vilket innebar en svarsfrekvens 

på 15 procent. 
 

Vår urvalsram bestod av samtliga klasser som var registrerade vid Linnéuniversitetet i 

Växjö och Kalmar under hösten 2014. Klasslistorna hämtades via Ladok och vi använde 

oss av hemsidan www.slump.nu för att slumpa fram vilka klasser som skulle ingå i 

undersökningen. Vi upprepade denna procedur tills vårt stickprov uppgick till 1 000 

personer.  

 

4.4 Enkätens utformning 

Vid utförande av enkäter är det viktigt att planera och ta ställning till olika frågor för att 

enkäten ska bli bra. Frågorna bör ställas och utformas på ett sådant sätt att det är enkelt 

för deltagaren att förstå och svara på frågorna. Är frågorna oklart ställda blir det svårare 

vid ett senare led att sammanställa resultatet (Billhult & Gunnarsson, 2012). Vid 

skapandet av enkäten bör forskaren ta ställning till om denne ska skapa en ny enkät eller 

använda sig av en redan konstruerad enkät. Fördelen med att använda sig av en redan 

konstruerad enkät är att frågorna redan är prövade på människor samt att det går att 

jämföra din egen studie med de tidigare studierna på ett effektivt sätt. Fördelen med att 

konstruera en egen enkät är att forskaren själv kan påverka frågorna och ställa exakt de 

frågor som denne är ute efter (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

 

I vår enkät har vi valt att kombinera tidigare frågor angående U&G (Lee & Mah, 2012; 

Kim, 2014) och kombinerat dessa med ytterligare frågor som vi anser ger en bättre 

grund för resultat och analys. Vi använder oss av tidigare konstruerade frågor främst på 

grund av att de är testade sedan tidigare snarare än i ett jämförande syfte.  

Sammanlagt bestod undersökningen av 23 frågor. Nedan följer en övergripande 

redovisning av dessa frågor. 
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Fråga 1-2: Demografi (ålder och kön). 
 

Fråga 3-22: Delmotiv för att dela nyheter på Facebook. Dessa frågor byggde till viss del 

från tidigare undersökningar om användares motiv till att använda 

rekommendationssystem (Kim, 2014) och nyhetsdelning i sociala medier (Lee & Mah, 

2012), inom U&G. Övriga delen bestod av frågor vi konstruerat själva, med syfte att 

passa vår studie. 
 

Fråga 23: Intention att dela nyheter. Genererades av oss själva utifrån vad vi ansåg 

relevant för att undersöka intentionen att dela nyheter.  

 

4.5 Svarsalternativen 

När det kommer till svarsalternativen på frågorna är det av stor vikt att veta vilka skalor 

som ska användas. De vanligaste skalorna i enkäter är kvotskala, intervallskala, 

ordinalskala och nominalskala (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

 

Vi valde att använda oss av femskaliga ordinalskalor till samtliga frågor, förutom fråga 

1 och 2 som handlade om demografi. Vi valde detta då ordinalskala saknar ett bestämt 

avstånd mellan de olika stegen men däremot är rangordnad (Billhult & Gunnarsson, 

2012). Svarsalternativen ett till fem angavs med ett tydligt sämsta alternativ; Tar helt 

avstånd, och ett bästa alternativ; Instämmer helt. Däremot går det inte att utläsa hur 

mycket som skiljer dessa svarsalternativ åt.  

 

Svarsalternativet instämmer helt hade variabel 1 och svarsalternativet tar helt avstånd 

variabeln 5, vilket innebär att ju lägre genomsnittsvärde som existerar, ju mer 

instämmer respondenterna i frågans svar.  

(se Bilaga 1 för enkätens fullständiga innehåll) 

 

4.6 Provtestning av enkät 

Provtestning av den tilltänkta forskningsmetoden är viktigt för att forskaren ska förstå 

om vissa frågor är svåra för deltagarna att förstå, samt för att forskaren ska få annan 

värdefull respons angående forskningsundersökningen (Zikmund, 2010). Provtestning 

är dessutom extra viktigt när undersökningsmetoden är en enkätundersökning. Detta 



  

 22 

eftersom deltagaren (oftast) inte befinner sig i direkt interaktion med forskaren när 

denne fyller i enkäten (Bryman & Bell, 2011). 

 

För att undgå oklara frågor och svarsalternativ skickade vi således ut vår enkät till 15 

försökspersoner innan vi skickade ut den till urvalet av den tilltänkta populationen. 

Dessa 15 var samtliga studenter och passade således in på vår tilltänkta population. 

Genom detta fick vi värdefull respons och ändrade bland annat svarsalternativen, samt 

konkretiserade vissa oklara frågor så de blev enklare att förstå. 
 

4.7 Generaliserbarhet 

Bryman (2009) är mycket noga med att påpeka att alla resultat som fås genom ett 

stickprov bara kan sägas gälla på den population som det tagits i från. Därför bör vårt 

resultat med försiktighet appliceras på studenter vid andra universitet, eller på studenter 

överlag. Urval på studenter har dock varit vanligt förekommande, framförallt 

utomlands, i studier med U&G-perspektiv och olika former av internetanvändande 

(Charney & Greenberg, 2002; Diddi & LaRose, 2006; Lee and Mah, 2012; Kim, 2014) 

och forskarna anser generellt att det är motiverat därför att det är en samhällsgrupp med 

god internetkunskap. 

 

4.8 Forskningsetiska principer 

Under forskningsarbetet har vi följt Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för individskydd 

inom forskning i humaniora och samhällsvetenskap. De fyra huvudkrav som då ställs på 

forskningen är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 
 

• Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som deltar i 

undersökningen om dess syfte, och att undersökningen är frivillig och kan 

avbrytas när som helst. Vi valde att ge denna information i vårt missivbrev 

(mail), där vi skrev vad undersökningens syfte var och att deltagandet var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst. 

 

• Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätten att bestämma över sin 

medverkan och kan avbryta när som helst utan att påtryckningar sker som kan få 

negativa konsekvenser för dem. I vårt fall informerade vi även här i missivbrevet 
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att undersökningen var frivillig och kunde avbrytas när som helst, och genom att 

klicka på den bifogade länken till undersökningen kunde deltagarna frivilligt 

välja att delta. 

 

• Konfidentialtetskravet innebär att deltagarna har rätten till full anonymitet och 

att obehöriga inte har möjlighet att komma åt uppgifterna. Vi informerade 

respondenterna om att deras deltagande var helt anonymt. Uppgifterna har också 

lagrats helt anonymt, vilket gör det omöjligt även för oss att röja någons 

identitet. 

 

• Nyttjandekravet innebär att samtliga insamlade uppgifter endast får användas för 

forskningsändamål. Vår enda avsikt med materialet är att använda det till vår 

kandidatuppsats. 

 

4.9 Procedur 

Vi valde att distribuera vår enkät via internet då det är lätt för deltagarna att delta i 

undersökningen samt att det är ett relativt kostnadseffektivt alternativ att på ett enkelt 

sätt nå ut till så många respondenter som möjligt (Billhult & Gunnarsson, 2012). Vi 

skickade ut ett mail till ett urval av vår utvalda population där vi förmedlade vårt syfte 

med undersökningen samt en länk till hemsidan där webbenkäten gick att komma åt.  
 

I mailet skrev vi bland annat vilka vi som tillhandahöll undersökningen var, tillsammans 

med varför vi ville att deltagaren skulle delta i undersökningen. Deltagare i 

enkätundersökningar önskar dessutom ofta att vara anonyma, något vi garanterade i 

vårat mail (Bryman & Bell, 2011). 
 

Deltagarna i enkäten fick sju dagar på sig att svara på enkäten och samtliga frågor i 

enkäten var obligatoriska, då vi ansåg att detta var ett krav för att undersökningen skulle 

ge oss tillräcklig information. Däremot erhölls ett svarsalternativ i form av “Vet ej” 

vilket vi anser väger upp för att samtliga frågor var obligatoriska. 
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4.10 Metodkritik 

När en enkätundersökning ska genomföras är det av stor vikt att undersökningen kan 

påvisa bevis på att resultatet i undersökningen är att lita på. För att leda detta i bevis 

använder sig forskare av begreppen validitet och reliabilitet (Ejlertsson, 2014). 

 

4.11 Validitet 

En enkätundersöknings validitet beskrivs kortfattat genom att forskaren svarar på 

frågan; mäter undersökningens frågor verkligen det de ska mäta? (Ejlertsson, 2014). 

Om den genomförda undersökningen har en bra validitet innebär det dessutom att 

forskaren varit noggrann i sin tolkning av det empiriska innehållet och att det empiriska 

resultatet verkligen går att tolka sanningsenligt (Denscombe, 2010). 
 

Undersökningens validitet kan styrkas på flera olika sätt. Ett sätt vi använt oss av är att 

noggrant granska frågorna i undersökningen, för att förstå huruvida de verkligen mäter 

det de är avsedda för. Vi tittade då på frågorna och kollade om det gick att koppla dessa 

till syftet och det teoretiska underlaget, vilket är ett enkelt sätt att inledningsvis 

undersöka validiteten (Ejlertsson, 2014). 
 

Frågorna som ingick i studien var indelade i två grupper, en som behandlade U&G, och 

en som behandlade intentionen att dela nyheter. Genom att göra en faktoranalys kunde 

vi se om de olika frågorna i de bägge grupperna mätte samma typ av variabler. För att 

validiteten på studien ska anses som god bör således de frågor som undersöker samma 

variabler hamna i samma faktorer (Bryman & Cramer, 2003). 

 

4.12 Reliabilitet 

Om validiteten undersöker huruvida frågorna mäter det de är avsedda att mäta, 

undersöker reliabiliteten huruvida frågorna i undersökningen är solida i sin tolkning. 

Om undersökningen har hög reliabilitet innebär det att om respondenten skulle få 

samma fråga ställd till sig flera gånger, skulle denna ange samma svar samtliga gånger 

(Ejlertsson, 2014). 
 

Detta kan undersökas genom att använda sig av Cronbachs alfa. Cronbachs alfa är ett 

test som mäter den interna reliabilitet och resulterar i ett värde mellan 1 och 0, där 1 

innebär att den interna reliabiliteten är perfekt och 0 att det inte finns någon som helst 

intern reliabilitet (Bryman & Bell, 2011). 
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4.13 Databehandling 

Som insamlingsbas för datan från enkäten valde vi att använda oss av enkätskaparen i 

Google Docs. Vi valde detta enkätverktyg då vi ansåg det kostnadseffektivt, samt det 

faktum att det inhämtade resultatet sammanställs på ett smidigt sätt. Vi kunde därför 

enkelt föra över datan från Google Docs till det analysprogram vi valt att använda oss 

av i analysen: SPSS. SPSS är ett statistikprogram som används av många forskare för 

att analysera kvantitativ data (Bryman & Bell, 2011).  

 

4.14 Analys av data 

För att besvara de tre problemfrågorna använde vi av oss en faktoranalys, en 

beskrivande analys, samt en sambandsanalys. 

 

För att besvara F1 genomförde vi en faktoranalys i SPSS på de 20 frågor som handlade 

om användares motiv (U&G) till att dela nyheter. Genom en faktoranalys på de olika 

frågorna kunde vi på ett enkelt och synligt sätt se vilka frågor som hörde ihop genom att 

de resulterade i ett visst antal kategorier, då dessa innehar ett egenvärde på över 1 

(Zikmund 2010). Genom denna faktoranalys kan forskaren se hur starkt varje variabel 

påverkar de faktorer som urskilts. Har en variabel en faktorladdning på under 0,6 bör 

denna variabel tas bort från analysen då den inte påverkar variationen i kategorin 

tillräckligt. Detta är ett bra sätt att nyttja då flera variabler ska mätas, då datan blir mer 

lätthanterlig och generaliserbar (Bryman & Cramer, 2003).  

 

För att se vilka av dessa huvudmotiv som användare anger att de använder sig av tittade 

vi även på genomsnittsvärdet av de motiven. Även standardavvikelsen på svaren 

framkommer, det vill säga hur stor spridning respondenternas svar haft i de olika 

frågorna. Ett lågt värde på standardavvikelsen innebär att många deltagare svarat 

likadant på den specifika frågan. Ett högt värde innebär att deltagarna tycker relativt 

olika (Zikmund, 2011). Detta genomförde vi genom den beskrivande analys som 

framgår i metoden till F2.  

 

För att besvara F2 valde vi att göra en beskrivande analys av den statistik vi inhämtat. 

Detta är ett enkelt sätt för forskaren att sammanräkna resultatet på ett effektivt sätt och 

för att vid ett senare stadie addera ytterligare analysmetoder. I denna beskrivning visas 
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ofta exempelvis genomsnittsvärde, standardavvikelse (syftar på spridningen av svar 

kring genomsnittsvärdet) och liknande data (Bryman & Bell, 2011). Genom att använda 

oss av denna beskrivande analys kunde således F2 besvaras på ett nyanserat sätt. 

 

För att besvara F3 användes en bivariat sambandsanalys som undersökte korrelationen 

mellan två variabler. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är just huruvida ett 

samband existerar som undersöks, inte hur det eventuella sambandet ser ut. Det innebär 

att det inte går att utläsa vilken variabel som påverkar den ena, bara att ett positivt eller 

negativt samband mellan variablerna existerar (Bryman & Bell, 2011).  

 

Vilken typ av bivariat analys som bör användas bestäms först och främst utefter vilka 

variabelskalor som skall undersökas. Då vår analys utgår från variabler i ordinalskalor 

bör metoden Spearmans rho användas (Bryman & Bell, 2011).  

Spearmans rho är en metod som undersöker korrelationen mellan två variabler och 

genererar ett negativt eller positivt resultat mellan -1 och 1, där 1 innebär en absolut 

korrelation och -1 en absolut negativ korrelation (Zikmund, 2011). Enligt Nolan och 

Heinzen (2012) innebär ett Spearmans rho mellan 0.1 och 0.29 att sambandet mellan 

variablerna är svagt, 0.3-0.49 att sambandet är medelstarkt och att ett värde mellan 0.5 

och 1 innebär ett starkt samband. 

 

Korrelationsanalysen resulterar dessutom i ett signifikansvärde. Detta är ett mått på hur 

stor chans det är att korrelationen mellan två variabler kommer att existera i den övriga 

populationen. Har exempelvis en korrelation ett signifikansvärde på 0.05 innebär detta 

att det med 95 procents säkerhet kommer att existera ett samband i hela populationen 

(Bryman & Bell, 2011). 
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5 Resultat 
Resultatet redovisas i form av tre kapitel, där del ett visar resultatet för F1, del två 

resultatet för F2 samt del tre som visar resultatet för F3. Inledningsvis redovisas dock 

resultatet för hur demografin i studien såg ut: 

 

Tabell 5.1 Demografi 
Kön:  Antal  Procent 

Man  73  47 

Kvinna  82  53 

Totalt  155  100 

Ålder:   Median  Genomsnitt 

 24 år  25 år 

 

Som tabellen visar deltog sex procent fler kvinnor än män. Medianåldern bland 

respondenterna var 24 år och genomsnittsåldern 25 år. Totalt deltog 155 respondenter i 

undersökningen. 

 

5.1 Resultat F1 

Hur ser motiven ut till att studenter delar nyheter på Facebook? 

 
För att besvara F1 genomfördes en faktoranalys (Tabell 5.1) av de 20 frågor som mätte 

användares motiv att dela nyheter på Facebook. Av enkätens ursprungliga 20 frågor 

som utgick från U&G plockades 3 stycken bort då de inte hade en faktorladdning över 

0.60 (Bryman & Cramer, 2003). Intentionen att dela nyheter och de övriga 17 frågorna 

delades av faktoranalysen in i sex kategorier som alla hade ett egenvärde över 1.0 och 

som tillsammans förklarade 69.68 procent av den totala variansen.  
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Tabell 5.1 Faktoranalys 
 

Motiv Nöje Status Självuttryck Socialisering Information Intention 

För att fördriva tid .759           

För att bli underhållen .749           

För att koppla av .785           

För att fly verkligheten 

 

.750           

För att känna mig betydelsefull   .855         

För att få ökad status   .829         

För att få erkännande från andra   .877         

För att få bekräftelse från andra   .846         

För att ge andra värdefull 

information 

    .719       

För att bidra med information till en 

pågående debatt 

    .814       

För att uttrycka min åsikt via 

nyhetens innehåll 

    .875       

För att uttrycka känslor     .652       

För att bidra med information till en 

specifik grupp 

      .648     

För att hålla kontakt med människor       .636     

För att skapa nya kontakter       .727     

För att komma åt nyheten vid ett 

senare tillfälle 

        .811   

För att hålla mig uppdaterad         .699   

Jag har intentionen att dela nyheter 

på Facebook i framtiden 

          .927 

 

 

 

Utifrån faktoranalysen kunde vi se vilka frågor som hörde ihop, och med vägledning av 

tidigare forskning inom U&G, samt de frågor som ingår i dessa huvudmotiv har vi valt 

att kalla dessa huvudmotiv för: nöje, status, självuttryck, socialisering och information.  

Bland huvudmotiven (kategorierna) utgjorde status den största variansen med nästan en 

tredjedel (31.6 %), följt av nöje (15.2 %), uttryck (10 %), socialisering (7 %) och 

informationssökande (5.9 %). 
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Tabell 5.1.1 Genomsnittsvärde för motiven 
 Nöje Status Självuttryck Socialisering Information 

Genomsnittsvärde  3.88 3.53 2.29 3.43 3.14 

Standardavvikelse 0.99 1.12 0.95 0.9 1.14 

G=Genomsnittsvärde 

S=Standardavvikelse 

 

Det motiv med lägst genomsnittsvärde, med vilket respondenterna var mest benägna att 

instämma, var motivet självuttryck (g=2.29). Det motiv som däremot hade högst 

genomsnittsvärde var motivet nöje (g=3.88), vilket innebär att respondenterna inte 

instämmer på användandet av detta motiv. Däremellan visar resultatet att det finns ett 

litet glapp mellan självuttryck och de efterföljande; information (g=3.14), socialisering 

(g=3.43) och status (g=3.53).  

 

Det går således att konstatera att de flesta av respondenterna anger att de delar nyheter 

på Facebook på grund av motiv som utgår från att på olika sätt uttrycka sig själva. 

Genom att titta på standardavvikelsen inom dessa huvudmotiv kunde vi se att den 

största spridningen fanns i information (s=1.14) och status (s=1.12). De övriga tre 

huvudmotiven visade en relativt likartad spridning i åsikter; självuttryck (s=0.95), nöje 

(s=0.99) och socialisering (s=0.9).  

 

5.2 Resultat F2 

Hur representeras de olika delmotiven när studenter delar nyheter på Facebook? 

 
För att undersöka hur de specifika motiven representeras redovisar vi inledningsvis hur 

samtliga respondenter svarat i varje fråga. Därefter presenterar vi en beskrivande analys 

där fler variabler ingår, såsom genomsnittsvärde och standardavvikelse. 

 

Nedan beskriver vi utförligare resultatet av de olika frågorna i vår undersökning. Denna 

beskrivning innefattar punkterna variabel, mäter, fråga, genomsnittsvärde och 

standardavvikelse. 
 

Variabel är de motiv vi (med stöd av faktoranalys, se Tabell 5.1) valt att dela upp de 

olika frågorna utifrån U&G i, samt intentionen att dela nyheter i framtiden. Det är även 

mellan dessa variabler vi valt att senare analysera eventuella samband och korrelationer. 
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Dessa variabler är således status, information, socialisering, nöje, självuttryck och 

intention att dela nyheter. 
 

Variabeln mäter beskriver utförligt vad den aktuella variabeln egentligen mäter, vilket 

har konkretiserats i variabeln fråga. 
 

I tabell 5.2 redovisas samtliga resultat kopplade till de olika variablerna och frågorna. 

 

Tabell 5.2 Beskrivande analys 

Variabel Mäter Fråga G S 

Statussökning Mäter hur delning av nyheter 

påverkar användarens status 

För att känna mig betydelsefull 3.30 1.32 

  För att få ökad status 3.78 1.11 

  För att få erkännande från andra 3.54 1.24 

  För att få bekräftelse från andra 3.48 1.32 

Informationssökning Mäter hur delning av nyheter ger 

användaren information 

För att komma åt nyheten vid ett 

senare tillfälle 

3.44 1.36 

  För att hålla mig uppdaterad 2.85 1.36 

Socialisering Hur delning av nyheter hjälper 

användaren i interaktionen med 

andra 

För att skapa nya kontakter 4.09 1.09 

  För att bidra med information till en 

specifik grupp 

2.66 1.22 

  För att hålla kontakt med människor 3.54 1.32 

Underhållning Mäter hur delning av nyheter 

bidrar med underhållning till 

användaren 

För att fördriva tiden 3.90 1.28 

  För att bli underhållen 3.31 1.38 

  För att koppla av 4.01 1.20 

  För att fly verkligheten 4.29 1.08 

Självuttryck Mäter hur delning av nyheter 

låter användaren uttrycka sig 

själv inför andra användare 

För att uttrycka min åsikt via 

nyhetens innehåll 

2.31 1.26 

  För att bidra med information till 

pågående debatt 

2.61 1.33 

  För att ge värdefull information till 

andra 

1.75 .94 

  För att uttrycka känslor 2.50 1.27 

Intention  Mäter hur benägen användaren är 

att dela nyheter i framtiden 

Jag har intentionen att  dela nyheter 

på Facebook i framtiden 

2.01 1 

G=Genomsnittsväde       

S=Standardavvikelse  
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• Status: Bland frågorna som behandlar status visar resultatet att 

genomsnittsvärdet inte skiljer sig åt mellan de olika frågorna. Det delmotiv som 

har det lägsta genomsnittsvärdet, det vill säga den fråga som människor 

instämmer mest på, är att få bekräftelse av andra (g=3.48). Den som fick det 

högsta genomsnittsvärdet är att få ökad status (g=3.78).  
 

• Information: De två frågorna inom detta motiv skiljde sig relativt mycket åt. Fler 

angav att de ville hålla sig uppdaterade (g=2.85) snarare än att komma åt 

nyheten vid ett senare tillfälle (g=3.44).  
 

• Socialisering: Den fråga där flest var benägna att instämma var att bidra med 

information till en specifik grupp (g=2.66). Den fråga där respondenterna var 

minst benägna att hålla med var för att skapa nya kontakter (g=4.09).  
 

• Nöje: Här ser vi att tre av frågorna ligger nära varandra i genomsnittsvärde, där 

att bli underhållen (g=3.31) var det motiv som respondenterna var mest benägna 

att instämma till. För att fly verkligheten var dock ett motiv som respondenterna 

inte instämde till (g=4.29)  
 

• Självuttryck: Samtliga frågor visade ett genomsnittsvärde under 3, där motivet 

att ge andra värdefull information hade ett genomsnittsvärde på 1.75. Detta är 

dessutom den fråga som visar högst tendens till instämmande från 

respondenterna. För att bidra med information till en pågående debatt var det 

motiv inom denna kategori som visade högst genomsnittsvärde (g=2.61).  
 

• Intentionen att dela nyheter på Facebook visade att merparten av respondenterna 

tror att de kommer dela nyheter på Facebook i framtiden.  

 

 
5.3 Resultat F3 

Finns det något samband mellan studenters motiv att dela nyheter på Facebook och 

deras intention att dela nyheter på Facebook i framtiden? 

 
Genom vår faktoranalys kunde vi urskilja fem stycken motiv hos de användare vi 

undersökte. För att svara på F3 har vi således valt att undersöka sambandet mellan 

intentionen att dela nyheter och dessa fem huvudmotiv.  
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Genom att använda oss av en korrelationsanalys kunde vi undersöka och analysera 

huruvida det finns ett samband mellan de olika övergripande motiven och användarnas 

intention att dela nyheter. Som tidigare konstaterats är det dock viktigt att komma ihåg 

att en korrelationsanalys endast undersöker hur stort ett samband mellan två variabler 

är, inte hur sambandet ser ut (Bryman & Bell, 2011). Som vi tidigare nämnt i 

metoddelen utgår vår korrelation från Spearmans rho (r). 

Tabell 5.3 Korrelationsanalys 

Intention Nöje      Självuttryck Information Status Socialisering 

Intention att dela nyheter 0.22*      0.39** 0.14 0.33** 0.14 

*=korrelationen har ett signifikansvärde under 0.05 

**=korrelationen har ett signifikansvärde under 0.01 

 

Korrelationsanalysen visar att det största sambandet mellan motiven och intentionen att 

dela nyheter finns hos motivet självuttryck. Ett Spearmans rho på 0.39 innebär en 

medelstark korrelation mellan de två variablerna (Nolan och Heinzen, 2012). Detta 

samband har dessutom ett signifikansvärde under 0.01, vilket innebär att det är mindre 

än en procent chans att det inte finns något samband hos resten av populationen.  
 

Ytterligare ett huvudmotiv har ett medelstarkt samband med intentionen att dela 

nyheter, nämligen status. Spearmans rho mellan dessa två uppgick till 0.33, vilket är en 

aning svagare än den tidigare nämnda korrelationen, men icke desto mindre ett samband 

(Nolan och Heinzen, 2012). Här var signifikansvärdet under 0.05, vilket innebär att det 

är mindre än 5 procents chans att det inte finns något samband hos resten av 

populationen. 
 

De två motiv som visade det minsta sambandet med intentionen att dela nyheter var 

socialisering och information, bägge med ett Spearmans rho-värde på 0.14, vilket 

motsvarar ett svagt samband (Nolan och Heinzen, 2012). Hos bägge dessa huvudmotiv 

översteg dessutom signifikansvärdet 0.05, vilket innebär att det blir svårare att 
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generalisera över övriga populationen då korrelationen kan variera på över fem procent 

av populationen.  
 

Motivet nöje hamnade mitt emellan de andra fyra motiven, med ett Spearmans rho-

värde på 0.22, vilket även det motsvarar ett svagt samband, dock inte lika starkt som 

hos de två motiven status och självuttryck. Här var dock signifikansvärdet under 0.01 

vilket gör att det går att dra generaliseringar. 

 

5.4 Reliabilitet och validitet 

Genom att genomföra Cronbachs alfa samt en faktoranalys kunde vi styrka studiens 

reliabilitet och validitet 

 

5.4.1 Reliabilitetstest 

Vi genomförde Cronbachs alfa för att undersöka reliabiliteten hos de två huvuddelarna 

av studien; U&G och intentionen att dela nyheter. Resultatet blev: 

 

U&G:  0,849 

Intention:   0,826 

 

Dessa måste sägas vara relativt likartade i sin reliabilitet. Enligt Zikmund (2011) 

innebär ett Cronbachs alfa på 0.849 och 0.826 en väldigt bra reliabilitet. Med andra ord 

innehar de båda delarna av studien en väldigt god reliabilitet. 
 

5.4.2 Validitetstest 

Vår faktoranalys utgjorde inte bara underlag för att urskilja de fem huvudmotiven nöje, 

status, information, självuttryck och information. Faktoranalysen bekräftade dessutom 

att frågorna i undersökningen undersökte det de skulle (Bryman & Cramer, 2003). 
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6 Resultatdiskussion 
Nedan följer en mer djupgående diskussion kring de olika resultaten på våra 

forskningsfrågor F1, F2 och F3. 

  

6.1 Generell diskussion 

Innan vi går in i resultatdiskussionen vill vi först lyfta fram en viktig aspekt inom U&G: 

de motiv som en person värderar högt för medieanvändningen, kan i en annan persons 

ögon ha en mindre betydelse. Med andra ord: olika individer kan använda samma 

medier av olika anledningar (Severin & Tankard, 2000). Det är också av vikt att 

poängtera att även om mycket av den kvantitativa forskningen inom U&G utgår från 

motiv som tidigare forskning identifierat (Sundar & Limperos, 2013), är det riskabelt att 

dra jämförelser, då de olika motiven kan ha sitt ursprung i olika frågor, och motiven 

därmed ha olika nyanser. 

   

Av våra fem motiv var självuttryck mest frekvent och nöje minst frekvent 

förekommande. Redan inom den tidiga forskningen kring forskningen om 

användarskapat innehåll på internet, som att producera hemsidor, fann forskarna att 

motivet att uttrycka sig själv framträdde tydligt (Papacharissi, 2007). Enligt Trammell, 

Tarkowski, Hofmokl och Sapp (2004), var motivet att uttrycka sig själv det allra 

starkaste när det gäller bloggande; ett sätt att förmedla sina åsikter för att förstärka 

bilden av sin verkliga identitet. Kim (2014) studerade rekommendationssystem 

(exempelvis gilla, dela och kommentera) på sociala medier och användarna såg dem i 

första hand som ett sätt att uttrycka sina åsikter på. 

  

Även vårt resultat visade att respondenterna såg uttryck som ett starkt motiv för att dela 

nyheter; flest studenter delar nyheter för att uttrycka sig. Detta understryks dessutom då 

vår sambandsanalys visar att sambandet mellan självuttryck och intentionen att dela 

nyheter är det starkaste som går att finna i vår studie (r=0.39). 

 

Vid en närmare inblick i de frågor som ingick i motivet självuttryck, det vill säga 

delmotiven, visar resultatet att samtliga frågor hade ett genomsnittsvärde under 3, där 

motivet att ge andra värdefull information hade det lägsta genomsnittsvärdet med 1.75. 

Detta är således det specifika motiv av samtliga där respondenterna är mest benägna att 

instämma med. Av de övriga 16 frågorna var det motivet att uttrycka min åsikt via 
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nyhetens innehåll som hade det näst lägsta genomsnittsvärdet med 2.31. Den relativt 

stora variansen mellan dessa två visar att respondenterna var relativt överens om att det 

var att ge andra värdefull information som var det specifika delmotiv de använde när de 

delar nyheter på Facebook.  

 

Detta överensstämmer med tidigare forskning inom U&G, bland annat Papacarissi 

(2002) som menade att skapandet av hemsidor utgick från att sprida värdefull 

information. Smock, Ellison, Lampe, och Wohn, (2011) fann sex motiv till specifika 

verktyg på Facebook, där uttrycksfull informationsspridning var ett av motiven.  

 

Vårt resultat visar således att motivet är särskilt väsentlig i det specifika 

användningsområdet delning av nyheter. Tidigare forskning pekar på att motiv till 

medieproduktion går att spåra till en vilja att uttrycka sig själv, vilket gör att det 

knappast är förvånande att det är just dessa frågor som står så pass starka.  

 

Att använda medier i nöjessyfte har inom forskningen av konsumtionen av traditionella 

medier varit vanligt förekommande (Greenberg, 1974 se Sundar och Limperos, 2013 s. 

507).  

När det gäller att använda sociala medier är de flesta forskare överens om att det har 

relevans även på denna arena. Lee och Mah (2012) fann dock i motsats till tidigare 

forskning inget samband mellan motivet nöje och intentionen att dela nyheter. Deras 

resonemang om att det finns andra funktioner på sociala medier som bättre uppfyller 

nöjesmotivet kan sägas stämma överens med vårt resultat.  

 

Vårt resultat visade att nöjesmotivet för att dela nyheter var minst vanligt bland 

studenterna och att sambandet mellan nöje och intentionen att dela nyheter var svagt. 

Genom att titta på de specifika motiven inom motivet nöje kunde vi se att fyra frågor 

ligger nära varandra i genomsnittsvärde där motivet att bli underhållen (g=3.31) 

urskilde sig positivt och var det motiv som respondenterna var mest benägna att 

instämma till, även om detta värde är relativt högt.  

 

Det delmotiv som hade minst stöd av respondenterna var att fly verkligheten. Med ett 

genomsnittsvärde på 4.29 och en ytterst liten standardavvikelse (s=1.08) visade 
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resultatet att merparten av respondenter helt eller till stor del tog avstånd från detta 

motiv.  

 

Detta kan möjligen bero på att detta motiv är mer applicerbart på det generella 

medieanvändandet än på en specifik aktivitet såsom nyhetsdelning. De övriga två 

motiven att koppla av och för att fördriva tiden visade även de ett mycket högt 

genomsnittsvärde (g=4.01 och 3.9). Att dessa tre inte används som delmotiv för att 

sprida nyheter går dessutom rimligtvis att förklara genom att nyhetsspridning som 

aktivitet inte är direkt tidskrävande (Lee & Mah, 2012), vilket givetvis gör det svårt för 

användaren att tillfredsställa dessa behov. 

 

Motiven socialisera och status återkommer som en röd tråd inom U&G och forskningen 

av människors medieanvändning genom historien. Berelson (1949) fann till exempel att 

människor läste dagstidningen för att skapa nya kontakter med människor och för att få 

socialt erkännande i vissa sammanhang. Forskning om bloggare visade att ett av 

motiven att blogga var att bättra på bilden av sig själv (Trammell, Tarkowski, Hofmokl 

& Sapp, 2004). Sociala nätverk, som Facebook, bygger på relationer mellan användarna 

och motivet att socialisera har hittats av flera forskare (Smock, Ellison, Lampe, & 

Wohn, 2011; Lee & Mah, 2012). Lee och Mah (2012) menar dessutom att vissa 

användare söker status i att dela nyheter och försöker få en opinionsbildande roll i 

vänkretsen.  

 

Vårt resultat visade att merparten av studenterna tog avstånd från att dela nyheter i 

status och socialiseringssyfte. Sambandsanalysen visade däremot att de som faktiskt 

delade nyheter med status som motiv även hade en hög intention att dela nyheter i 

framtiden. Sambandet mellan motivet socialisering och intention att dela nyheter var 

däremot mycket svagt (r=0.14). 

 

Tittar vi närmare på de specifika frågorna, eller delmotiven, inom dessa två motiv ser vi, 

i socialisering att det var frågan att bidra med information till en specifik grupp 

(g=2.66) där flest var benägna att instämma till motivet. Den fråga där respondenterna 

var minst benägna att hålla med var för att skapa nya kontakter (g=4.09). Leung (2013) 

menar att sociala medier i stort är en mötesplats för människor att socialisera med 

varandra.  
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Vårt resultat visar att detta även stämmer överens med vissa av de specifika motiven 

inom kategorin socialisering. De två frågor som hade mest gemensamt med den 

grundläggande synen på socialisering; att skapa nya kontakter och att hålla kontakten 

med folk visade sig inte vara speciellt starka motiv. Detta är en intressant iakttagelse då 

tidigare forskning inom U&G visat att den generella medieanvändandningen i allra 

högsta grad hade ett samband med användarnas motiv att hålla kontakt med varandra 

och skapa kontakter. Ytterligare en del inom huvudmotivet socialisering är motivet att 

bidra med information till en specifik grupp. Resultatet visar att detta motiv står 

betydligt starkare än de andra två. 

 

Bland frågorna som behandlar status visar resultatet att genomsnittsvärdet inte skiljer 

sig åt mellan de olika frågorna och visar att respondenterna, på samtliga frågor, tenderar 

att ta ett visst avstånd. Den fråga som har det lägsta genomsnittsvärdet, det vill säga den 

fråga som människor instämmer mest på, är att få bekräftelse av andra (g=3.48) den 

som fick det högsta genomsnittsvärdet är att få ökad status (g=3.78).  

 

Det går att diskutera kring hur negativt laddat det är för respondenten att erkänna att 

denne exempelvis delar nyheter för att få status av andra. Å ena sidan är möjligtvis så 

att status är ett motiv som människor använder sig av utan att de själva är medvetna det 

eller om det eller att de helt enkelt utelämnar sitt behov av status, vilket ibland är ett 

problem i enkätundersökningar där respondenterna själva svarar (Papacharissi, 2007). 

Tidigare forskning inom U&G har som sagt kommit fram till att publiken interagerar 

med varandra via exempelvis kommentarer på Facebook  för att få status (Dunne, 

2010). Resultatet i vår undersökning pekar på att nyhetsdelning inte är den aktivitet som 

användare generellt nyttjar för att känna sig betydelsefulla, få ökad status, erkännande 

eller bekräftelse. 

 

Att införskaffa sig information genom medier, fyller i ett nyhetsdelningsperspektiv ett 

annorlunda syfte än ur ett konsumtionsperspektiv. När människor konsumerar media 

som till exempel läser tidningen eller använder internet har forskningen visat att de 

vanligen gör det för att finna information (Papacharissi, 2007). Det är lätt att missta sig 

och tro att exempelvis att dela nyheter för att bidra med värdefull information är en del 

av informationsmotivet. Men då U&G utgår från användarens egna motiv tillfredsställs 
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andra behov när användaren sprider för att ge andra information. Det handlar således 

bara om att tillskansa och behålla egen information.  

 

Huvudmotivet information har ett svagt stöd från respondenterna. Lee och Mah (2012) 

fann ett positivt samband mellan information och intentionen att dela nyheter. Något 

överraskande visade vår sambandsanalys dock att sambandet mellan dessa två variabler 

var väldigt svagt (r=0.14). Inom kategorin information skiljde sig svaren på de två 

frågorna relativt mycket åt. Fler angav att de ville hålla sig uppdaterade (g=2.85) 

snarare än att komma åt nyheten vid ett senare tillfälle (g=3.44). 

 

Tidigare forskning kring U&G och medier visar att publiken i en hög grad använder sig 

av media för att hålla sig uppdaterade (Berelson, 1949; Kim, 2014) och spara 

information för ett senare tillfälle (Lee & Mah, 2012). Resultatet visade också att en hel 

del respondenter angav att de använde nyhetsdelning för att hålla sig uppdaterade. Att 

komma åt nyheten vid ett senare tillfälle kan dock ses som en mer konkret och långsökt 

aktivitet. Bägge dessa frågor visade en stor standardavvikelse (s=1.36) vilket betyder att 

publiken är kluven i frågan. Några angav således att de tog helt avstånd från att få ny 

information och spara information medan några angav att de instämde helt. Det går 

därför att säga att publiken generellt är kluven i frågan.  

 

6.2 Slutsats 

I problembakgrunden kunde vi konstatera att det uppstår ett problem om fenomenet 

spridning av nyheter endast undersöks ur journalisternas och nyhetsorganisationernas 

perspektiv. Även om nyheterna som delas på sociala medier till stor del härstammar 

från nyhetsorganisationer är det ändå användarnas arena, och i slutändan dem som 

kliver in i gatekeeperrollen, när de delar nyheter.  

 

Forskning i Sverige har tidigare undersökt vad som styr användares nyhetsdelning och 

vad som delas på sociala medier genom att titta på hur de nyhetsvärderar, och har i stort 

sett kommit fram till att användarnas och journalisternas nyhetsvärdering, med vissa 

skillnader, går i linje med varandra. Men då journalister till största delen är knutna till 

nyhetsorganisationer med lönsamhetskrav, medan användarna på sociala medier kan 

vara vem som helst, ledde detta resonemang till ett tidigare outforskat forskningsområde 
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i Sverige, och samtidigt till vårt syfte med den här undersökningen: varför studenter i 

Sverige delar nyheter på Facebook.  

 

Med hjälp av medieteorin U&G har vi  genom en beskrivande analys, en 

sambandsanalys och en faktoranalys besvarat syftet i form av tre frågeställningar: 
 

F1: Hur ser motiven ut till att studenter delar nyheter på Facebook? 

F2: Hur representeras de olika delmotiven när studenter delar nyheter på Facebook? 

F3: Finns det något samband mellan studenters motiv att dela nyheter på Facebook och 

deras intention att dela nyheter på Facebook i framtiden? 
 

Resultatet på fråga F1 visade på fem huvudmotiv; socialisering, information, status, 

nöje och självuttryck. Det motiv som flest respondenter angav att de var mest benägna 

att använda som motiv var självuttryck. Det går alltså att konstatera att behovet av att 

uttrycka sig själv är det mest förekommande huvudmotivet för studenter att dela nyheter 

på Facebook. Detta fastställdes både genom faktoranalysen och den beskrivande 

analysen. Resultatet på fråga F3 visade dessutom att det fanns ett tydligt samband 

mellan motivet självuttryck och intentionen att dela nyheter i framtiden.  

 

För att svara på fråga F2 undersöktes dessutom hur de specifika delmotiven, inom 

huvudmotiven, representerade respondenternas delningsvanor. Detta visade att det 

specifika motivet att ge värdefull information till andra var det motiv som överlägset 

flest ansåg sig använda. Tittar vi på vilka andra specifika motiv som är framträdande går 

det att göra en intressant iakttagelse. Bland de specifika motiv som är mest 

framträdande återfinns för att bidra med information till pågående debatt, för att ge 

värdefull information till andra, för att bidra med information till en specifik grupp.  

Gemensamt för dessa är att de samtliga är osjälviska motiv. Detta visar att även om 

nyhetsspridningen utvecklats enormt under de senaste decennierna är fortfarande 

motiven till stor del osjälviska, något som forskare fann spela en central roll redan på 

1970-talet, då de undersökte studenters motiv för att personligen föra vidare nyheter till 

andra.  
 

Med vår undersökning av studenters motiv till att dela nyheter på Facebook är vår 

förhoppning att vi, genom att ha gått igenom vad som delas, och gett en bild över vilka 

motiv som leder till delning, vidgat perspektivet på fenomenet nyhetsdelning. 
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6.3 Framtida studier 

Då kritik har riktats mot U&G i att vara för bred och därmed missa viktiga motiv, anser 

vi att en studie med en kvalitativ metod skulle kunna nyansera bilden ytterligare kring 

fenomenet varför användare delar nyheter.  

Det hade även varit intressant att implementera ytterligare variabler som ett 

komplement till U&G. En sådan variabel skulle exempelvis kunna vara hur den tidigare 

erfarenheten påverkar motiven till att dela nyheter på sociala medier eller huruvida 

intentionen att sprida nyheter påverkas av om dem är delade tidigare, och av vem.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Enkät 
 

Varför delar du nyheter på Facebook? Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet ej Tar delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

4. Jag känner mig betydelsefull      

5. Jag får ökad status      

6. Jag får ett ökat erkännande från andra      

7. Jag får bekräftelse från andra      

8. För att ge andra värdefull information      

9. För att komma åt nyheten senare      

10. För att hålla mig uppdaterad      

11. För att få veta vad andra tycker      

12. För att bidra med information till en pågående debatt      
13. För att uttrycka min åsikt via nyhetens innehåll      
14. För att bidra med information till en specifik grupp      
15. För att många andra delat samma nyhet      
16. För att utbyta idéer med andra människor      
17. För att hålla kontakt med människor      
18. För att skapa nya kontakter      
19. För att uttrycka känslor      
20. För att fördriva tiden      
21. För att bli underhållen      
22. För att koppla av      
23. För att fly verkligheten      
24. Jag kommer att dela nyheter på Facebook i framtiden      

 

 
 

Fråga Ja Nej 

1. Har du någon gång delat en nyhet på Facebook?   
2. Kön 

 

  

3. Ålder  


