
 

 

 

Kandidatuppsats 

Sociala medievanor 
 
 

Författare: Sanna Johansson 

Handledare: Koraljka Golub 

Examinator: Lars Seldén 

Termin: HT15 

Ämne: Biblioteks- och 

informationsvetenskap 

Nivå: Kandidatuppsats 

Kurskod: 2BO01E 



  
 

i 
 

Abstract 
This study aims to see whether or not there is a need to seek and find information about 

organisations on social media. This was done by choosing an organisation active on 

more than one social media, in this case the Swedish Armed Forces. The study was 

done through a web survey which was sent out on social media. The questions establish 

age and relation to the Swedish Armed Forces, how the participants’ social media use 

looks like, and how their social media use is applied when it comes to the social media 

of the Armed Forces.  

 

The result of the web survey showed that most of the participants were active on more 

than one social media, and that they sometimes interacted with organisations on social 

media. The survey also showed that they were more reluctant to engage with the Armed 

Forces or to look for information about them on social media, but that if a post was of 

interest to them, they would klick on it. 

 

The result of this study shows that there is no information-seeking need that can be 

gratified with social media, but that if they saw something interesting, they would go 

back, or click on posts to satisfy new needs.  

 

Nyckelord 
Sociala medier, Svenska Försvarsmakten, Uses-and gratification-teori, 

medieanvändning,   
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Inledning 

Försvarsmakten är en de organisationer som har ett flertal sociala medier så som 

Facebook, Instagram och YouTube till sitt förfogande. Där kan sociala medie-användare 

och andra som är intresserade till exempel se filmer, läsa information om verksamheten, 

om soldaternas uppdrag och bläddra genom bilder. Men de kan också interagera med 

organisationen genom forum och inläggsdiskussioner. Jag ska här se om det hos 

människor finns ett behov av att leta efter information, i detta fall om Försvarsmakten, 

via sociala medier. Jag ska se om de då anser den hittade informationen relevant och hur 

de väljer att hantera den hittade informationen, men också om de känner att de sociala 

medierna fyllt deras informationsbehov i den mån att de återgår till källan för 

information senare.  

 

1.2 Bakgrund 

“There is little denying that the Web is becoming an important medium that is 

taking its place alongside television and newspaper.”  

(Kaye & Johnson, 2002 s. 67) 

 

Media har gått från att vara en kanal av information som går från en till flera utan 

handlar nu mera ofta om att det går från många till många (Chadwick, 2006, s. 4f). Det 

finns alltså inte längre monopol på att skriva information och nyheter, utan vem som 

helst kan skapa en tidning eller en blogg där denne skriver egna inlägg eller delar 

andras. Vi har också genom de så kallade sociala medierna som till exempel bloggarna 

är en del av, inte bara en nyhetskanal, utan nu ett helt nytt sätt att interagera med 

varandra, så kallad ”computer mediated Communication” (Sundar & Limperos, 2013, s. 

505). Det finns idag hundratals olika sociala nätverk med olika tekniska lösningar, som 

”(…) supporting a wide range of interests and practices” (Boyd & Ellison, 2008 s. 210) 

och idag är nästan alla människor i väst medlemmar på något socialt nätverk. Det är inte 

heller bara privatpersoner som använder sig av de sociala medierna, utan även flertalet 

politiska personer, organisationer och ideella föreningar väljer idag att använda sig av 

Sociala medier som informations- och reklamkanaler utåt. Där de kan informera om vad 

som händer i organisationen eller runt omkring den. 

 

Det som är positivt med sociala medier är att det är lättillgängligt, ofta kort och koncist, 

och man har en möjlighet att snabbt dela information eller nyheter vidare till andra som 

kanske har intresse av just den informationen, eller det inlägget. Dock är detta också 

problemet med sociala medier. Ofta sker delande och spekulerande på artiklar och 

nyheter utan någon som helst källkritik och det är flertalet gånger som rasistisk, anti-

semitisk, kvinnofientlig eller på annat sätt kränkande texter bilder och videos har delats 

på sociala medier, både utomlands och i Sverige. Det finns ändå en förhoppning om att 

den information som går att hitta på sidor som tillhör organisationer har större 

tillförlitlighet eller trovärdighet än sådant som delas av ”påhittade” sidor som till 

exempel ”Gilla sidan eller sk*t i det”.  
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Sundar (2008, 73) skriver att trovärdighet ofta bestäms från informationens källa. Om 

det är någon man kan lita på eller en organisation som vi känner till, så säger vårt sunda 

förnuft och tidigare kunskap om personen/organisationen att informationen är pålitlig. 

Han menar dock att nyheter på internet har den nackdelen att den som delat något inte 

alltid är originalkällan till nyheten. För de som jobbar inom informationsvetenskapliga 

yrken är det dock intressant att se på hur internet används och hur dålig/bra källkritiken 

är hos medie-användarna.  

 

Det är också viktigt att se på denna forskning för att se vart människor idag söker 

information då mängden webbsidor, sociala medier, sökmotorer och databaser bara ökar 

och ökar.  Det finns ett nytt konstant informationsflöde då internet och sociala medier är 

en stor del av människors liv, och i och med mobiler och surfplattor så kan folk använda 

internet dygnet runt om de vill. Det gör att det är idag är svårt att, inte hitta 

informationen, men att hitta information som är relevant och riktig.   

 

Denna tillgänglighet och detta konstanta informationsflöde gör att det också krävs en 

viss informationskompetens och kunskap om källkritik för att kunna värdera den 

information man hittar när man väl har hittat den. Visar det sig att människor har ett 

behov av att använda sociala medier som informationskälla och även har ett högt 

förtroende för information på sociala medier, som är uppenbart felaktig eller på annat 

vis inte skulle klara en källkritisk prövning, så har vi som jobbar inom 

informationsvetenskapen ett problem. Detta innebär nämligen att vi har förtroende för 

en källa där man kan dela och skriva nästan vad som helst utan att texten behöver 

genom gå en källkritisk bedömning. Därför krävs det ett större och mer omfattande 

arbete att utbilda och handleda människor i sitt informationssökande så att de på ett bra 

sätt kan källkritisk värdera och kontrollera information innan de tar den till sig. Detta 

speciellt då det växer upp en generation som är mer vana att leta information på nätet 

snarare än i böcker och via bibliotekens (ofta) mer vetenskapligt baserade resurser.   

 

1.3 Syfte och mål 

1.3.1 Syfte och mål 

Syftet med den här uppsatsen är att se om det hos allmänheten idag finns ett intresse och 

behov av att hitta information på sociala medier. Jag ska göra detta genom att se på hur 

sociala medieanvändare beter sig runt en utvald organisation, som i denna uppsats är 

Försvarsmakten. Försvarsmakten är nämligen en organisation som ofta förknippas med 

hemligstämplat material och den svenska statens säkerhet. Därför är det extra intressant 

att se på hur en organisation som brottas med problematiken om bilder som innehåller 

skyddsobjekt, spioner eller andra länders underrättelseväsen använder sig av sociala 

medier, som i mångas ögon står för det precis motsatta: öppenhet och delaktighet i 

individers liv. Målet med undersökningen är att se om människor som använder sociala 

medier aktivt letar information i vissa ämnen. Genom att se på hur de hanterar och 

värderar denna information och om de återkommer till informationskällan så kan vi idag 

se ett exempel på hur information på sociala medier idag värderas.  
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1.3.2 Frågeställning 

Den teoretiska basen i denna uppsats hittas i uses and gratification-teorin och 

datainsamling skedde genom en webenkät skickad till sociala medieanvändare. Denna 

enkät skulle ge svar på om det finns ett behov av att hitta information, och om detta 

behov idag tillfredsställs via den information som finns i de sociala medierna eller om 

användarna anser sig behöva leta efter informationen på andra ställen. Detta ska jag 

göra genom att besvara följande frågor:  

 Vilken sorts inlägg lägger Försvarsmakten ut? 

 Går det att se något samband mellan (1) de som interagerar med andra 

organisationer/de som ser sig som aktiva på sociala medier och (2) de som 

interagerar med Försvarsmakten på sociala medier? 

 Vid (eventuell) informationssökning/interaktion med Försvarsmakten på 

sociala medier, hur värderar och bedömer de tillfrågade den hittade 

informationen? 

 Hur agerar folk vid ett senare skede om de hittat den information de letat 

tidigare? Är de benägna att uppsöka samma källa igen?  

 

1.4 Tidigare forskning 

1.4.1 Litteratursökning 

Genom att använda mig av Linnéuniversitetets söktjänst One Search, och Region 

Östergötlands databaser lyckades jag ta fram ett antal artiklar relaterade till uses and 

gratification-teori applicerade på sociala medier. Även artiklar med sociala medie-

användares interaktion med företag hjälpte mig i den begynnande fasen. Därefter gjorde 

jag en ganska omfattande källsökning där de källor som författarna använde, och som 

vid en källvärdering kändes relevanta för denna uppsats arbete letades upp. 

Bearbetningen av källorna klargjorde att vissa författare och vissa artiklar som var 

citerade i flertalet artiklar var av extra intresse att gå vidare med, till exempel Rubin och 

Katz et al.  

 

Mycket av forskningen runt sociala medier är relativt ny, då sociala medier inte varit 

inte varit en del av människors vardag mer än ungefär 10-15 år. Majoriteten av 

forskningen om sociala medier var från de senaste 5 åren, medan rötterna till uses and 

gratification-teorin kunde spåras till 1940-talet. Det har gjort att det finns ett flertal 

kritiker till teorin, och dessa är också av vikt för att kunna applicera uses and 

gratification-teorin idag då vi inte kan tillämpa en 70 år gammal teori på ett 15 år 

gammalt fenomen utan att modifiera den. Ett försök har dock gjorts att hitta forskning 

före 2010, för att spåra trender i hur sociala medier studerats.   

 

Majoriteten av forskningen är skriven på engelska med en amerikansk eller asiatisk 

kontext. Den skandinaviska forskningen lyste tyvärr med sin frånvaro, och Leigerts bok 

som var en av de mer omfattande på hur sociala medier använda handlar istället om 

sociala medier som marknadsföring och som en kommunikationskanal.  
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1.4.2 Tidigare forskning 

Idag är ju massmedia och sociala medier en så mycket större del av de flestas liv då 

väldigt många läser tidningar, kollar Facebook, twittrar och ser på nyheter eller tv på 

surfplattor och i sina telefoner. Enligt rapporten om svenskarnas internetvanor är det 76 

% av internetanvändarna som idag använder sig av olika sociala närverk (Svenskarna 

och Internet Kap 5 s. 12). Det här innebär att det inte längre är kostsamt att hålla sig 

uppdaterad, då man inte längre måste betala TV-avgifter och kostnader för dags- och 

kvällstidningar eller på annat sätt betala för sin information och sina nyheter utan 

mycket finns numera gratis på nätet. De sociala medierna blir här en stor samlingsplats 

för människors nyheter. Lee och Ma (2012) belyser detta ytterligare i introduktionen till 

sin artikel News sharing in social media: The effect of gratification and prior 

experience där de beskriver hur sociala medier blivit ett nytt sätt att läsa och dela 

nyheter (s. 331). De citerar Purcell, Rainie, Mitchell, Rosenstiel, & Olmstead (2010) 

som skriver att 37 % av internetanvändare någon gång delat vidare nyheter via sociala 

medier, och delandet av nyheter på sociala medier har blivit ett fenomen.  

 

Vi ser också att sociala medier blir i allt högre grad kommunikationssättet mellan 

användare/kunder och olika organisationer eller företag. De sociala medierna blir också 

en allt större del av både marknadsföring och kundrelationer. Kietzmann, Hermkens, 

McCharty och Silvestre (2011) skriver att: ”social media introduce substantial and 

pervasive changes to communication between organizations, communities, and 

individuals” (s. 250) och att “social media employ mobile and web-based technologies 

to create highly interactive platforms via which individuals and communities share, co-

create, discuss, and modify user-generated content.” (s. 241) 

 

Barbara K. Kaye och Thomas J. Johnson (2002) har fokuserat sitt arbete på politisk 

information, men deras teoretiska resonemang går att applicera även här. Utifrån Rubins 

teorier så har de delat upp medieanvändandet i två grupper: 1. Det ritualistiska som sker 

för att man har det som en vana, och 2. Det instrumentella (instrumental) som är ett 

specifikt sökande för att tillfredsställa ett behov (Kaye & Jonsson, 2002, s. 55). I den 

här uppsatsen är det, det instrumentella behovet som ligger i fokus.  

 

De skriver också att Internet har skapat en ny sorts plattform för att aktivt kunna delta 

och kontakta politiker (Kaye & Johnson s. 55), och detta gäller även med andra företag 

och organisationer. Idag kan man maila, ringa, chatta eller på andra sätt elektroniskt 

kontakta de flesta företag och organisationer. Sociala medier har varit en del i denna 

utveckling och många företag ser idag olika sociala medier som en värdefull kanal både 

för marknadsföring och för att kunna kommunicera med sina kunder. I sitt resultat (s. 

62) skriver de också att de som letar upp sidorna har en önskan om att lära sig nytt/mer 

eller diskutera med andra.  

 

En intressant aspekt de hittade var dock att ju mer förtroende de hade för regeringen, ju 

mindre använder de webben för politiska råd (Kaye, & Johnson, s. 64). Det hade varit 

av intresse att se om detta även gäller andra organisationer och grupper.  En annan 

aspekt som författarna nämner som är av intresse för denna uppsats är att individer som 
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har hög ”self-efficacy” gärna letar efter saker som inte kommer genom traditionella 

massmediakanaler som enligt dem ”filtrerar” informationen (s. 64). I sin slutsats menar 

de på att när väl individer använder sig av webben för att hitta politisk information så 

gör det så med ett specifikt mål i sikte snarare än för underhållning (s. 67).  

 

Blumler och Katz (1974)  menar på att även om perspektiven är många, så är det vad 

uses and-gratification-teori är, just en möjlighet för flertalet teorier att samlas, och det 

gör att man kan nå ut till en bred massa av teoretiska utvecklingar (Blumler & Katz s. 

15). Trots att de har en ganska spretig bas så strävar de alla mot en bedömning av 

mediekonsumtion ur ett publik-perspektiv snarare än ur teknologiska, estetiska eller 

ideologiska perspektiv (Katz, Blumler, Gurevitch, 1974 s. 21). 

 

Människor väljer ofta från en stor uppsjö av kommunikationsalternativ, helt i relation 

till sina förväntningar och önskningar baserade på personlighet, social kontext och 

interaktion (Rubin, 2009a s. 167). Publiken, eller användarna, har gått från att vara 

publik (passiva) till att vara användare (aktiva) (Sundar & Limperos, 2013, s. 504f, 

Rubin, 2009a, s. 165) både i att själva välja vilket medie och att aktivt delta i verkan av 

dessa medier. Publikens gång från passiv till aktiv är en del inom uses and gratification-

teorin, men man kan även se att det inom sociala medier ofta handlar om interaktion 

med till exempel företag, eller andra individer.  

 

Vi kan idag själva dela nästan vilken sorts information vi vill till nästan vem vi vill, i 

kontrast till förr då majoriteten av informationen intogs genom läsning utan interaktion. 

Mycket utav detta är det som Chadwick (2006, s. 4f) nämner, nämligen att internet 

möjliggjort informationsdelande på ett helt nytt sätt. Papacharissi och Rubin (2000 s. 

185) har undersökt vad man använder Internet till, bland annat har de kommit fram till 

att man: söker information, det är lättillgängligt, underhållning, och för lätt 

underhållning som inte kräver något större engagemang. Det visade sig också att 

underhållning och informationssökning var de två delarna som hade högst ”mean score” 

(s.185).  

 

Chen (2011) använder i sin artikel uses and gratification-teori för att se på hur Twitter 

tillgodoser ett specifikt behov. I detta fall handlar det mycket om informationsdelning 

(information-sharing). Informationsdelning är idag inte enbart för Twitter dock, utan 

man kan dela information på de flesta av de sociala medier som finns, relativt enkelt och 

smidigt. Det finns också en möjlighet att dela inlägg från andra sociala medier på många 

sociala medier. Du kan till exempel koppla ihop Instagram med Facebook och Twitter, 

eller dela en YouTube-länk på Facebook.  

 

Detta innebär i praktiken att när ett behov att dela information uppstår, så använder man 

medier för att tillfredsställa detta behov. Kopplar man då detta till 

informationsvetenskapen så talar vi om till exempel informationsdelning eller 

informationsletande (information seeking) och enligt Sundar och Limperos (2013, s. 

508) kan vi se att man tillgodoser olika informationsaktiviteter beroende på vart man 

letar. Twitter till exempel tillgodoser behovet att dela information, medan politiska 
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bloggar tillgodoser behovet att leta information. Även Fransson skriver att ”varje 

informationsbehov kräver en viss typ av information” (2007 s. 69). Detta är intressant 

att se på angående sociala medier då dessa blir allt vanligare och vanligare bland 

människor, och vissa spenderar många timmar och ibland hela dagarna på sina sociala 

medier. Detta innebär att man vare sig man vill eller inte blir överröst med information 

som man måste sortera och värdera.  

 

” (…) the veridicality of information accessed on the Web and other digital 

media is often suspect. This makes credibility a supremely key concern in 

the new media environment, necessitating the constant need to critically 

assess information while consuming it”  

(Sundar, 2008).  

 

Sundar menar att genom att se på källan till informationen, och i vilken media den 

hittas, så gör hjärnan en ”genväg” till att avgöra om informationen är trovärdig 

(credible) eller inte. Dock menar han på att i och med mängden av information och de 

lager av delningar och vidarebefordringar som finns, är det betydligt svårare att idag 

avgöra om informationen är trovärdig eller inte (2008, s. 74). Det blir svårare att hitta 

källan till informationen, och därmed att ta reda på vem som ligger bakom och vilket 

motiv som finns bakom att lägga ut informationen.  

 

”I takt med att allt fler dagligen använder internet har det också blivit 

viktigare och när det gäller källor för allmän information utgör nu internet 

den viktigaste informationskällan. 92 procent av internetanvändarna söker 

åtminstone någon gång efter fakta på internet, och lika många söker efter 

nyheter. Den dagliga användningen är dock mer begränsad, 19 procent söker 

dagligen efter fakta och 49 procent söker dagligen efter nyheter.”  

(Svenskarna och internet Kap 10 s. 1) 

 

Babajide Osatuyi skriver att ”the most important uncertainty associated with the use of 

social media is the credibility of both the information shared and that of the information 

source” och kallar det för ett “dual information problem” (s. 2622). Fördelen med 

sociala medier är att alla kan lägga upp saker, men det är också nackdelen då det, som vi 

tidigare nämner inte finns någon kvalitétskontroll på samma sätt i dag som det gjorde 

när man enbart kunde läsa nyheter i tidningar eller eventuellt få dem via TV och en viss 

kontroll av kvalité krävdes. Osatuyi beskriver också två olika former av information (s. 

2623). Den ena är dynamisk, som skapar diskussion hos användare, den andra är mer 

statisk och har inte samma möjlighet till uppsamling av reaktioner (exempelvis 

deadlines eller påminnelser). På sociala medier har man dock ofta möjligheten att skapa 

en diskussion även på mer statisk information, men då handlar det snarare om att skapa 

en dialog med informationens skapare, vare sig det är en privatperson, ett företag och 

eller annan organisation. Dock ser vi i Smith och Gallicanos (2015, s. 86) undersökning 

att få antog att företag ville interagera med dem via sociala medier. 
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Smith och Gallicano (2015) har genom en studie tagit reda på hur människor i åldern 

18-25 ser på sitt ”engagemang” i organisation via sociala medier, och vilket behov det 

kan fylla. De menar (s. 83) på att engagemang via sociala medier är baserat på vad de 

gör med medierna, som till exempel söker efter material, kommenterar eller själva delar 

material. De menar att engagemang är att man går från att enbart ta emot till att 

distribuera, skapa eller svara på information. Denna beskrivning av engagemang är 

väldigt lik den Chen (2011 s. 756) använder i sin forskning.  

 

Intressant nog citerar Katz, Blumler och Gurevitch (1974, s. 23) Nordenstreng (1970) 

som skriver att ”it has often been documented (…) that perhaps the basic motivation for 

media use is just an unarticulated need for social contact.” Detta har blivit mycket av det 

som ligger till grunden för vad sociala medier idag handlar om, som vi ser i Chens 

(2011) forskning om Twitter som möjlighet till att få kontakt med andra människor via 

sociala medier. Forskare har försökt att dela upp massmedier i funktioner. Katz, 

Blumler och Gurevitch använder sig av ”surveillance”, ”correlation”, ”entertainment” 

och ”cultural transmission” (1974, s. 23) och Rubin (2009b, s. 151) gör en genomgång 

av flertalet andra funktioner och motiv hos medier som sedan legat till grund för 

forskningen om uses and gratification-teorin. Även om sociala medier skiljer sig åt 

finns det vissa likheter som gör att man kan klassificera dem som sociala medier. Boyd 

och Ellison (2008, s. 211) har tre kriterier för hur man definierar sociala medier. Dessa 

är web-baserad service där man: 

 

 Skapar en profil (öppen/stängd) inom ett system. 

 Skapar en lista över andra individer inom systemet de har förbindelse med (till 

exempel ”vänner”, ”listor”, ”följare”) 

 ”View and traverse their list of connections and those made by others within the 

system.” (Boyd & Ellison, 2008, s. 211) 

 

Boyd och Ellison menar att de flesta sociala medie-sidor hjälper till att stärka tidigare 

etablerade sociala nätverk (oftast då från off-line), men vissa hjälper främlingar att hitta 

varandra utifrån skiftande grundläggande aspekter som religion, politik eller språk (s. 

210).  

 

Kaplan & Haenlein (2010) vill göra en åtskiljning mellan termen sociala medier och 

termerna Web 2.0 och användargenererat innehåll (s. 60f). De menar att web 2.0 

representerar ideologiska och tekniska grunder medan användargenererat innehåll är de 

sätt som användare använder sociala medier. Deras definition av sociala medier blir då 

följande: ”Social Media is a group of Internet-based applications that build on the 

ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and 

exchange of User Generated Content.” (s. 61). Fokus i denna uppsats är i första hand på 

den sorts sociala medier som de definierar som “social networking sites” (s. 64).  

 

Det som är intressant att se på här är vilka skillnader som faktiskt finns i de sociala 

medierna. Twitter till exempel är inte anpassat för långa utläggningar utan snarare för 
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länkdelningar, fyndiga kommentarer eller annat som inte tar upp stora mängder text. 

YouTube är i första hand en videotjänst, sen är inte alla videos på YouTube regelrätta 

videos utan man kan använda text, musik eller annat för att förmedla sitt budskap och 

vissa videos kan bestå av en enda lång stillbild med bild och/eller text. Då kan man ju 

fråga sig om detta verkligen är en videotjänst? Instagram är en bild och videotjänst, och 

texten får allt mindre utrymme då Instagram flertalet gånger ändrar fram och tillbaka 

om hela texten ska synas eller inte.  

 

Lena Leigert (2013) fokuserar på social medie-användning i form av marknadsföring 

och kommunikation. Även Kietzmann, Hermkens, McCarthy och Silvestre, (2011) 

fokuserar på företag men deras resonemang, då mer specifikt med betoning på just 

kommunikation, går att applicera på andra organisationer som väljer att använda sig av 

sociala medier. Babajide Osatuyi (2013) pekar på att även ”governmental sectors” 

arbetar med hur man ska använda sociala medier för att nå ut till befolkningen (s. 2623). 

I Sverige kan man idag se att de flesta politiska organisationer har ett eller flera sociala 

medier som sköts endera av dem själva eller av staben. Sociala medier har blivit en 

möjlighet för dem att skapa en bild av sig själva för användarna. Men användarna har 

visat sig vara måna om vad de gillar på sociala medier eller inte. Smith och Gallicano 

(2015, s. 86) har i sin studie fått resultat som tyder på att unga människor idag, inte 

gillar sidor på till exempel Facebook som kan ge dem en dålig ”image”. Även 

Kietzmann et al. (2011, s. 247) tar upp denna punkt om rykte, om än i perspektivet, hur 

företag bör bete sig och engagera sig i sociala medier. 

 

Leigert (2013, s. 81f) och Kaplan (2011, s. 65) menar på att man som organisation bör 

se på hur det sociala medielandskapet ser ut, och att man ska använda de sociala 

medierna ”rätt” utifrån mediernas styrkor (som syns i ett så kallat honeycomb 

framework där de definierat sju block för att se på funktionen av de olika sociala 

medierna) och vad organisationens mål med användandet av sociala medier är. Men 

även hur ofta man som organisation ska involvera sig i diskussioner på sociala medier, 

och hur organisationens ansikte utåt ska se ut på sociala medier. Även Kaplan och 

Haenlein (2010, s. 65f) poängterar vikten av att välja och använda sociala medier på rätt 

sätt. De lägger också vikt vid det sociala, inte bara på att använda medierna (s. 66f). De 

menar att du kan använda sociala medier men om du inte är aktiv, intressant, ”humble” 

och ärlig. De menar vidare att du inte heller ska vara överdrivet professionell utan vara 

mer på en nivå med andra ”vanliga” användare. Även Smith och Gallicano (2015, s. 86) 

får i sin studie svar som liknar detta, då en av de tillfrågade i deras intervju svarat att 

företag online är mer attraktiva när de är interaktiva och roliga än när de är enbart 

informationsbaserade och enbart postar information om dem själva eller vad de har för 

erbjudande. 

 

Kaplan och Haenlein (2010) menar att det mobila användandet av sociala medier 

kommer att öka i och med att det är mer lättillgängligt än att vänta till man kommer hem 

(s. 67). Enligt rapporten om svenskarnas internetanvändning (2015) ser vi också att 77 

% av befolkningen har en smart telefon, och 76 % använder internet i sin mobiltelefon 

(Svenskarna och internet, sammanfattning s. 1) Rapporten skriver också i samma 
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sammanfattning att besökarna på sociala nätverk har gåt från 53 till 77 % under de 

senaste 5 åren (sammanfattning, s. 2). 70 % av internetanvändarna använder Facebook 

och nästan hälften av dem gör det på dagligen. De rapporterar även att Instagram har 

ökat i popularitet då användandet ökat med 12 % -enheter från 28 % till 40 % sedan 

2014. Av användarna är det bara 22 % som använder Twitter. Jämför detta med Chen 

(2011) som beskriver Twitter som ett av de största växande sociala nätverken vilket 

visar på att det ändå finns vissa skillnader i användandet av sociala medier i olika delar 

av världen.  

 

1.5 Teori 

”Individuals require media-delivered information to function in modern 

societies. The more salient the information needs, the stronger is the 

motivation to seek mediated information to meet this needs, the stronger is 

the dependency on the medium, and the greater is the likelihood for the 

media to affect cognitions, feelings, and behavior.” 

(Rubin & Windahl s. 185, 1986) 

 

Uses and gratification-teorin fick ett uppsving under 1970-talet då man åter började 

ställa samma frågor som ställdes inom kommunikationsforskningen under 1940-talet 

(Rosengren, 1974 s. 269). Katz, Blumler och Gurevitch var några av de tidigaste 

upphovsmännen till den moderna uses and gratification-teori. De beskriver uses and 

gratification-teori som en teori med fokus på det sociala och psykologiska behovet. 

Som då till exempel skapar en förväntan från medier som resulterar i en behovs-

tillfredställesle och andra påföljder, och menar att denna approach antyder att människor 

har ett inneboende behov som kan tillfredställas med/via media (1974, s. 20). Ur ett 

psykologiskt kommunikationsperspektiv så antar uses and gratification-teorin att man 

använder media för att tillfredsställa ett behov eller önskan. Teorin fokuserar på motiv 

för media-användande och vilka faktorer som har inflytande över motiven och vilket 

resultat som kommer från mediebeteendet (Papacharissi & Rubin, 2000 s. 176). Ett 

behov, skriver Murray (1953, s. 60 i Chen, 2011 s. 755) är ett direkt utfall av både 

interna och externa händelser.   

 

Blumler och Katz (1974, s. 15) menar på att även om perspektiven är många, så är det 

vad uses and gratification-teori är, just en möjlighet för flertalet teorier att samlas, och 

det gör att man kan nå ut till en bred massa av teoretiska utvecklingar. Trots att den har 

en ganska spretig bas så strävar alla teorierna mot en bedömning av mediekonsumtion 

ur ett publik-perspektiv snarare än ur teknologiska, estetiska eller ideologiska perspektiv 

(Katz, Blumler, Gurevitch 1974, s. 21).  

 

Enligt Rubin (2009a, s. 172) är kärnan i uses and gratification-teorin publikaktivitet 

eller snarare ”användaraktivitet”, som vi också kunde se att Katz, Blumler och 

Gurevitch nämnde (1974, s. 21). Även Chen (2011, s. 757) pekar på detta och skriver att 

”an active audience is at the core of this approach.” I dagens läge är dock Rubins term 

användaraktivitet, som är den Chen använder, en mer korrekt benämning då flertalet 
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medier idag tillåter användarna att skapa egna kanaler och användargenererat innehåll 

(user-generated content). Rubin (2009a s. 171f) refererar till forskning av Windahl och 

skriver att det är detta publikanvändarperspektiv som skiljer uses and gratification-

teorin från tidigare forskning på medieeffekter som istället fokuserat på 

kommunikatörens ände av meddelandet/mediet. Rubin (s. 165) vidare att forskare inom 

medieeffekt försöker att hitta de specifika elementen hos endera användaren, media eller 

meddelandet som förklarar den påverkan meddelandet har på mottagaren. Detta innebär 

att det som Windahl (i Rubin 2009a, s. 172) pekar på, nämligen att en kombination av 

de två perspektiven är att föredra.  

 

Chen (2011, s. 756) citerar Cutler och Danowski (1980) som har definierat två olika 

sorters gratifications: Content gratification (tillfredställse genom informationen i 

mediet) och process gratification (tillfredställelse genom att använda mediet). Han 

lägger också till den para-social gratification som innebär en viss tillfredställelse 

genom att träffa andra via medierna. Katz, Blumler och Gurevitch (1974, s. 23) 

använder sig av Schramms forskning från 1949, som de menar visat att man kan få fram 

direkt och ”senarelagd” tillfredställelse, men också skillnaden mellan 

underhållningsbehov och informationsbehov. De menar vidare att det är viktigt att tänka 

på att ett medie och dess innehåll kan tillfredsställa flera behov (Katz, Blumler & 

Gurevitch, 1974,  s. 27). Information är inte längre bara något man hittar i böcker eller 

tidningar, utan man kan uppfylla sitt behov av att hitta information på fler ställen. För 

oss som jobbar som informations-specialister blir det viktigare att pressa fram frågor 

som till exempel tar upp informationsbehovet (Jag behöver veta något, vart kan jag hitta 

det?) och källkritik (kan vi tro på det vi läser på sociala medier?).  

 

Rubin (2009b, s. 147) skriver att uses and gratification-teorin har utvecklats till 

perspektiv som ”highlighting the role of audience initiative to explain channel choice 

and message selection, interpretation, response, and impact.” Han menar att uses and 

gratification-teorin betonat individens val (s. 149), då utifrån syfte och motivation, 

sociala och psykologiska orsaker och vilket medie som passar bäst. Utifrån tidigare 

studier har Rubin, (2009b s. 148) valt att lista ett antal antagande som är uppbyggnaden 

av uses and gratification-teorin: 

 Kommunikationsbeteende har ett syfte och en motivation.  

 Folk är relativt aktiva deltagare som väljer sin media och dess innehåll.  

 Sociala och psykologiska karaktärsdrag, social struktur, sociala grupper och 

förhållande och personligt involverade förmedlar kommunikationsbeteende och 

effekter. 

 Media tävlar med andra kanaler för urval, uppmärksamhet och användning.  

 Människor har ofta mer inflytande än mediet i medieeffektsprocessen. 

Denna lista kan jämföras med en annan snarlik lista Rubin skrivit ungefär vid samma tid 

(2009a, 166). Här listar han åter vilka delar som ingår i uses and gratification-teorin:  

 Psykologisk och social miljö. 

 Våra attityder och förväntningar på mediet. 

 Funktionella alternativ till medieanvändningen. 
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 Kommunikationsbeteende. 

 Resultatet eller konsekvensen av vårt beteende.  

Vi ser att båda innehåller kommunikationsbeteende, den sociala/psykologiska miljön, 

andra mediealternativ och vårt aktiva val av media och konsekvenserna av dessa. 

 

När de andra forskarna fokuserar mycket på ”needs” (behov) så vill Rubin här (2009b, 

s. 150) snarare betona ”motivation” (motivation). Utan en motivation så blir man inte 

aktivt engagerad i att tillfredsställa sina behov. Det initiala behovet i sig är dock en del i 

motivationen. Han använder också resonemang från Ko, Cho & Roberts (2005) som 

menar att om man är mer för att interagera socialt så väljer man att interagera med 

människor på nätet, medan om man har mer av ett informationsmotiv så är man mer 

engagerad i ”human-message interaction.” (Rubin 2009b, s. 154).  

 

Kaye & Johnson (s. 56) anser att uses and gratification-teorin passar utmärkt just för att 

studera internet och då speciellt den nya tvåvägskommunikationen som gör ”publiken” 

(användarna)  aktiv. De menar vidare att det internet gör, i förhållande då till andra 

medier är att det tillfredstället ett informationssökningsbehov (s. 56) och i deras 

undersökning så visade resultaten att just informationssökning var ett större ”behov” än 

underhållning (s. 57). Chen (2011 s. 756) skriver att uses and gratification-teorin frågar 

vad folk gör med media, inte vad media gör med människor. 

 

Uses and gratification-teori är enligt Rubin (2009a, s. 165) ett psykologiskt 

kommunikationsperspektiv (av media) och det psykologiska perspektivet betonar 

individens användande och val (s. 166). Chen (s. 756) citerar Tan (1985) och Swanson 

(1979) som menar att uses and gratification-teorin visar på att det finns flera medier 

som vill ha ”attention” från användarna för att tillfredställa behovet som finns, och 

frågar vad folk gör med media snarare än vad media gör med folk då uses and 

gratification-teorin ger oss en mall för att studera publikens beteende vid mottagning av 

ett meddelande (Rubin & Windahl, 1986 s. 187). Chen (2011, s. 756)  skriver också att 

om man tillfredsäller behovet med ett medie så återgår man till det mediet igen för 

framtida tillfredställelse av informatinsbehov.  

 

Dock har inte teorin fått stå utan kritik. Det finns ett flertal modeller som under årens 

lopp utvecklats relaterade till eller som utvecklats till att bli del av forskningen relaterad 

till uses and gratification-teorin. Det som de alla haft gemensamt är det sociala och 

psykologiska behovet vid kommunikation, användaren i fokus och funktionella 

alternativ till tillfredställelse (Rubin & Windahl, 1986 s. 186). Det finns dock de som 

ansett att uses and gratification-teorin inte riktigt passar, och har valt att utveckla denna.  

 

”Uses and gratification is an audience-centred perspective which assumes 

individuals take the initiative and are goal-directed in their mass 

communication behavior, and that alternative sources might be chosen to 

gratify needs or motives.”  

(Rubin & Windahl, 1986 s. 184)  
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McGuire (1974, s. 168f) beskriver den kritik mot att det skulle finnas en 

behovstillfredställelse i mass-medier.  Som vi såg är även Rubin & Windahl kritiska 

mot uses and gratification-modellen, och vill hellre utveckla en uses and dependency-

modell. Rubin tillsammans med Windahl (1986), använder den kritik som uppstått mot 

teorin, och försöker istället bredda teorin så den kan användas mer praktiskt vid 

forskning om masskommunikation (s. 184). De menar att det finns tre olika 

förhållanden: 1. samhälle och media, 2. media och publik och 3. samhälle och publik, 

och det viktigaste, nyckelförhållandet, är det mellan media och publik (Rubin & 

Windahl, 1986, s. 185). 

 

Övrig kritik mot denna teori, har enligt Sundar och Limperos varit att den varit för 

publikcentrerad snarare än teknikcentrerad och det är detta som intresserar dem och de 

har valt att studera litteratur som ser på just den teknologiska bitens upphov till nya 

behov och tillfredställelse och då mer specifik på fyra klasser av ”gratifications” (2013, 

s. 505f). De vill inkorporera den tekniska biten i uses and gratification-teorin (2013, 

521). 

 

Även Lee och Ma (2012) menar på att uses and gratification-teorin är för tunn för att 

klara sig på egna ben, och föreslår att man bör kombinera teorin med teorier om 

användarnas tidigare användning av medier. De vill mer specifikt kombinera uses and 

gratification med sociala kognitiva teorier (s. 332). Detta då de anser att uses and 

gratification-teorin bortser från de sociala kognitiva aspekterna av medieval (s. 334).  

 

I den här uppsatsen kommer fokus i första hand att ligga på de frågor som relaterar till 

kommunikationsbeteendets syften och motivationer, att publiken är aktiva deltagare 

både i att välja medie och inom mediet, men också det faktum att det inte bara finns ett 

medie, utan flera och de ”tävlar” om uppmärkasamheten hos medieanvändarna.  

I den här uppsatsen ligger fokus på informationsbehov. Informationsbehovet består av 

två delar, informationssökning (att leta information) och informationsdelning (att dela 

tillgodosedd information med andra). Informationsbehovet är dock bara ett av alla 

begov som kan tillfreställas via sociala medier.  

 

1.6 Metod 

1.6.1 Insamlingsmetod 

Jag studerade under perioden 1/11 – 2015 till 30/11 – 2015 följande sociala medier som 

Försvarsmakten använder sig av: 

 Facebook (det sociala medie med flest interaktions- och delningsmöjligheter).  

 Instagram (har bilder och kortare videoklipp med kommentar-möjligheter). 

 Twitter (har i första hand möjlighet med text och bild, möjlighet till så kallade 

re-tweets, men kräver ofta att man klickar sig vidare på länkar och man 

begränsas i första hand genom ett max antal tecken, 140, per inlägg). 

 YouTube (en videotjänst där du själv kan ladda upp klipp, med möjligheter till 

kommentarer).  
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Jag valde att inrikta mig på dessa fyra sociala medier eftersom de alla har olika 

förutsättningar för att sprida information. De har också fördelen att de är mer publika än 

vissa andra sociala medier (se till exempel Snapchat). Jag har också valt dem för att de 

är bland de sociala medierna med flest användare använder idag. Enligt undersökningen 

Svenskarna och internet: 2015 års undersökning av svenska folkets internetvaror (här 

efter Svenskarna och internet 2015) som görs av Internetstiftelsen i Sverige så använder 

70 % av internetanvändarna Facebook, 40 % använder Instagram och 22 % använder 

Twitter (Sammanfattning, s. 2). Dock redovisade de inga siffror på hur många som 

använder YouTube. Jag har i denna uppsats valt att bortse från så kallade ”sponsrade 

inlägg” och reklaminlägg. Detta då de är för oregelbundna, och möjligheten att gå 

tillbaka och studera dem igen kan vara svårt. Det finns dock ett antal videoklipp på 

YouTube som i grund och botten är de reklaminlägg som dyker upp på till exempel 

Facebook. Dessa har jag valt att ta med då det går att ta fram en URL-adress från dem, 

som man senare kan besöka vid behov. Därför har jag valt att inkludera dem i studien.  

 

Jag valde också att göra en webenkät då det vanligaste sättet att mäta medieanvändning 

är enkäter där man själv fyller i upplevda tillfredställerser och behov. Dessa har ändå 

visat sig välgrundade och tillitliga (Rubin, 2009b s. 148). Enkäten är den största delen 

av den här uppsatsen och grunden för majoriteten av resonemangen. Enkäten i sin helhet 

finns att se i Bilaga B och den delades via Twitter och Facebook där användare av 

sidorna fick svara på några frågor om deras generella sociala medier-vanor men också 

om deras intresse och interaktion med Försvarsmaktens sociala medier. Dessa frågor 

förväntas också svara på om och hur användarna letar efter och hur de värderar 

eventuellt hittad information om/från Försvarsmakten.  

 

Enkäten, som är genererad och delad via Google Docs är till stora delar utformad utifrån 

flera av resonemangen från Lena Leigerts bok Marknadsföring och kommunikation i 

sociala medier (2013) då den trots att den tar upp företag även fungerar att använda på 

andra organisationer som använder sociala medier både som marknadsföring och 

kommunikation. I det här fallet är det mer intressant med flera svar än med det fåtal som 

intervjuer skapar och då har en kvantitativ metod valts. En kombination av de båda hade 

varit att föredra, men för att få ett material som är applicerbart på denna uppsats så 

bedömdes att den metod som fungerar bäst är en enkät som en kvantitativ metod istället. 

Detta för att kunna ge en generell bedömning av hur läget ser ut, i kontrast till att ha en 

mindre studiegrupp som kanske inte är representativ för den stora massan. Kvantitativa 

metoder kan delas in in deskriptiva, och explanativa ((Olsson & Sörensen, 2011 s. 45, 

109). Denna ligger inom fältet för deskriptriva efter som vi gör en undersökning av en 

specifik population (sociala mediananvändare) i en specifik tid (2015/nutid).  

 

Enkäten är utformad så att den först etablerar ålder, kön och om de tillfrågade är 

anställda eller inte på Försvarsmakten. Därefter kommer ett antal frågor som tar upp 

deras generella sociala medie-användade och hur de agerar själva och gentemot 

organisationer via sociala medier. Den avslutande delen innehåller frågor som relaterar 
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till deras användning av sociala medier som tillhandahålls av Försvarsmakten och vad 

de gör den informationen på dessa medier.  

 

Utifrån svaren kommer vi bland annat att få se vilken ålder användarna har, och om 

detta är relevant för hur man ser på sociala medier som informationskälla. Yngre är mer 

aktiva på nätet, då vi kan se att de i spannet 16 – 25 år spenderar 22,2 timmar i veckan 

på internet (Svenskarna och internet 2015 Kap 1, s. 5).  De har därmed en annan syn på 

vart och hur man letar information. Vi kommer också genom enkäten att se om de är 

anställda av Försvarsmakten eller inte. Detta är av intresse då det är intressant att se om 

man är mer eller mindre benägen att vidaresprida informationen där om man är anställd, 

speciellt då man vet vilken information som finns och värdet på den.  

 

1.6.2 Problematik med att använda en webenkät 

Göran Ejlertsson (2014, s. 10) varnar för att webenkäter kan ha lågt deltagande när de 

inte görs inom ett mer slutet system (exempelvis en arbetsplats), men jag tror att om 

man går via sociala medier så kommer man få en snöbollseffekt om man ser till att den 

delas då det är just en av fördelarna med sociala medier (i jämförelse med exempelvis e-

post) att man inte har en specifik mottagare utan alla kan svara och dela vidare. 

Alan Bryman kallar snöbollsurvalet (eller kedjeurvalet) för ett ”bekvämlighetsurval” 

(2011, s 196). Han skriver också att ett problem med snöbollsurval är att det inte 

kommer vara representativt för populationen (s. 196). Då uppstår också problemet 

Ejlertsson nämner med att det är en kontrollgrupp man inte kan kontrollera och är 

odefinierbar (Ejlertsson, 2014 s. 11) och att man inte bör använda den sortens frågor i 

seriösa sammanhang. Trost (2012 s. 32) menar istället att snöbolls-urvalet inte alls är att 

föredra som en metod vid enkäter.  

 

Detta vill jag dock kritisera, då det idag finns flertalet möjligeter via just sociala medier 

att få en snöbollseffekt eller ibland få direkta grupper som kan vara relevanta (till 

exempel om man delar den i en studiegrupp för en klass/universitet) och dessa kan 

skicka denna vidare till sina bekanta. Dock uppstår problematiken att man inte aktivt 

kan be om ett nytt namn, utan man måste förlita sig på att de faktiskt delar den vidare. 

Vissa av de problem som kan uppstå då man inte har den kontroll som Ejlertsson 

efterfrågar vid användandet av en webenkät som delas med snöbollseffekt är att om man 

har ett ensidigt kontaktnät kan svaren vara relevanta enbart för en grupp och inte den 

breda massan. Andra problem med webenkäter är också att man inte vet om någon fyllt 

i enkäten flera gånger och därmed blir svaren inte heller representativa för den breda 

massan.  

 

Enligt Bryman (s. 229f) finns vissa nackdelar med enkäter, bland annat kan man inte 

hjälpa respondenterna att svara. Det finns heller ingen möjlighet till uppföljningsfrågor, 

vissa frågor som behöver ställas passar inte i enkäter och man vet inte vem som svarar. 

Andra problem är att information inte kommer med eller man kan inte ställa för många 

frågor för då tappar folk intresset. I det här fallet gäller dock att den tillfrågade gruppen 

bör vara medlem på de sociala medier som ingår i studieobjektet. Gruppen ”sociala 

medier-användare” blir då mycket bred, och ingen kontroll på vem som svarat finns.  
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I den här enkäten ligger inte fokus i första hand på geografiska aspekter, inte heller på 

arbete eller utbildningsnivå eller heller religion eller etnicitet är av större intresse. Det 

som intresserar är dock ålder och kön, då vi kan förvänta oss att det är överlag män som 

intresserar sig för Försvarmakten och dess verksamhet, men övervägande kvinnor som 

är aktiva på sociala medier. Även åldern är relevant då de som är äldre är mindre aktiva 

på nätet, medan de yngre är flitiga nätanvändare (Svenskarna och internet 2015 Kap 5 s. 

10). Att jag valt bort många aspekter av personen beror också på att i Sverige är det 

oftast inte av stor vikt för om man använder sociala medier eller inte (jämför med till 

exempel USA där den sociokulturella statusen är mer avgörande för din tillgång till 

internet/dator). Skulle man göra ett större urval i det socio-ekonomiska eller socio-

kulturella så handlar det snarar om attityder till varför man inte är med på sociala 

medier, men eftersom att man bör ha ett konto för att kunna svara på enkäten ses detta 

inte som relevant.  

 

1.6.3 Analysmetod  

Efter att enkäten stängdes räknades resultaten ihop. Genom att använda deskriptiv 

statistik, då vi i grunden gjort en deskriptiv undersökning som en av de enklare 

metoderna för att göra en sammanfattning av hur många som svarat på varje svar, och 

sedan framställt dessa i stapeldiagram så får man en överblick över antalet svarande och 

hur dessa är fördelade på de olika svaren.  

 

Dock kan man med denna metod inte dra några generella antaganden. Däremot görs en 

jämförelse i vissa aspekter med den rapport om svenskarnas internetvanor 2015 som 

finns. Detta för att se om den grupp som svarat på denna enkät någorlunda stämmer 

med hur svenskarna använder internet.  Vissa samband mellan variablerna har 

analyserats och jämförts (Olsson & Sörensen, 2011 s. 247) och dessa har beskrivits i 

form av text. 

 

1.6.4 Forskningetiska frågor 

Enligt Helgesson (2015 s. 51) så ska forskning bestå av bra forskning. Den bra 

forskningen är nyttig (den kan hjälpa oss framåt), den ska uppfylla vetenskapens interna 

krav (s. 53) och den ska vara etiskt godtagbar (att man tar hänsyn till de som är med i 

studien (s. 55)).  När det kommer till samhällsnyttan, eller det som Helgesson (s. 91, 98) 

också nämner, nämligen forskningsintresset/samhällsintresset för forskningen, är 

forskning på sociala medier idag mycket relevant då det är en stor del av mångas liv. 

Effekterna av att man lägger upp sitt liv på internet bör vara en aktiv del i forskningen 

då det bland annat krävs kunskap om Personuppgiftlagen (PUL), Yttrandefrihetslagen, 

kunskap om vad som är kränkande och källkritik för att på ett bra och icke farligt sätt 

skapa, publicera och dela poster på sociala medier. Om vi inte då kartlägger hur 

användningen idag ser ut så kommer vi heller inte kunna upptäcka problemen i tid. 

Detta får självklart då inte ske på bekostnad av individernas rätt till anonymitet vid 

studier av, som i detta fall, publikanvändning och publikreaktioner.  
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Problem här, och vid andra webbaserade enkäter eller intervjuer, är att det alltid finns en 

risk att någon hackar sig in i materialet, detta kan ske även om materialet nåtts via säkra 

anslutningar då det ligger på en extern server, i detta fall Googles. Även om man kan 

anta att företag som Google har mycket att förlora på att de inte är säkra. Utöver det har 

materialet behandlats anonymt, och flera av variablerna har inte jämförts med varandra, 

utan analyserats på varsitt håll. Vid jämförande med varandra har detta skett på flera 

variabler, och enstaka individer har inte kunnat utskiljas, utan enbart grupper baserade 

på de intressanta variablerna.  

 

Ett missivbrev skickades med, där uppgiften beskrevs och vart detta kommer att 

publiceras. Kontaktuppgifter skickades med i missivbrevet om man hade eventuella 

frågor. Enkäten är helt och hållet anonym, och man kan inte med den information som 

finns i uppsatsen gissa vem som har givit svaren, inte heller finns enkätsvaren med 

annat än i en sammanfattande form.  

 

2 Insamlad data 

2.1 Resultat 

2.1.1 Inlägg från Försvarsmakten 

Totalt ser vi att de lade ut 49 inlägg på de fyra medierna, uppdelade i följande 

kategorier:  

 Inlägg om vardagen: 9 stycken 

 Inlägg om soldaternas vardag: 4 stycken 

 Inlägg om utbildning/uppdrag: 25 stycken 

 Arbetsannonser: 7 stycken 

 Annat: 6 stycken. 

Det går alltså att se en markant övervägande mängd inlägg om utbildning/uppdrag. Det 

går också att se att det finns ett antal inlägg som delats på fler än ett socialt medie då vi 

kan se att det är inlägg både från YouTube som bland annat delats på Facebook, och 

inlägg från bloggar som delats på Twitter. Det tillsammans med att några inlägg är 

räknade i två kategorier gör att siffran 49 inte överensstämmer med mängden original 

inlägg utan den är mindre.   

 

2.1.2 Enkäten 

Webenkäten skickades ut torsdag 19/11 – 2015 på uppsatsförfattarens Facebook och 

Twitter och stängdes söndag 29/11 – 2015 och var därmed öppen under 10 dagar. En 

påminnelse skickades ut tisdagen den 24/11 på Facebook, men ej på Twitter. Detta då 

intresset verkade svalt från aktiva på Twitter, medans den delades flitigare på Facebook 

så då lades mer fokus på att ytterligare nå ut med den där. Uppsatsförfattaren uppskattar 

också att dennes nätverk på Facebook innehöll fler, bland annat aktiva soldater och 

tidigare anställda soldater, som skulle vara benägna att dela enkäten vidare då de själva 

har ett intresse i en liknande undersökning.  
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På Facebook fick posten totalt 9 delningar, och på Twitter fick den 1 re-tweet innan 

fönstret stängdes för ytterligare svar. 

 

2.1.2.1 Kön och ålder 

Det var 60 stycken som svarade på enkäten och av dem var 12 (20%) kvinnor och 48 

(80%) män. Medianåldern på de som svarat sin ålder på enkäten var 37 år (män, range 

28 år) respektive 33 år (kvinnor, range 27 år). Medianåldern på alla som besvarat frågan 

var 35,5 år (range 31 år).Vi ser också ett stort hopp i medelålder på dem som är 

anställda av Försvarsmakten, 27 år, till övriga grupper som hade respektive 36 år 

(tidigare anställd), 37 år (hemvärnet/deltidsanställd) och 37 år  (ej anställd/ej varit 

anställd).  

 

2.1.2.2 Användandet av sociala medier 

Nästan alla av de tillfrågade, 59 stycken använder sig av Facebook med en medianålder 

på 35 år. Vi kan se att 33 stycken använder sig av YouTube (medianålder 34 år), 30 

stycken använder sig av Instagram 

(medianålder 35 år), 25 stycken använder sig 

av Twitter (medianålder 38 år) och 7 stycken 

driver sina egna hemsidor (medianålder 39,5 

år). Under alternativet Övrigt uppgav 4 

stycken att de använder sig av andra sociala 

medier än de alternativ som fanns i enkäten. 

Majoriteten, 49 stycken, av dem använde sig 

också utav fler än ett socialt medie. Vi kan se 

att det är ett litet hopp upp i åldern på dem 

som använder Twitter och administrerar en egen hemsida än de som använder andra 

sociala medier.  

 

Majoriteten av de tillfrågade använder sig av sociala medier varje dag, 54 stycken 

(90%). Resterande 6 (10%) använder sig av sociala medier några dagar i veckan. Det 

vanligaste sättet att använda sociala medier var via mobil (38 stycken, 63%), följt av 

dator (19 stycken, 32%) . Resterande 5% (3 stycken) använder sig av surfplatta.  

 

De flesta 50 st, anser sig vara åskådare. Det innebär att de mest tittar, och inte 

interagerar med folk genom kommentarer och statusuppdateringar till exempel. Enbart 

32 ansåg sig vara deltagare, 18 stycken att de var kreatörer och 14 att de var 

konversatörer respektive kritiker. Enbart 4 stycken såg sig som samlare och av de 

tillfrågade ansåg även 1 att den var inaktiv. Dock ser vi att en stor del av de tillfrågade 

såg sig som en kombination av flera olika roller. Enbart 8 stycken hade valt ett 

alternativ. Tittar vi i rapporten Svenskarna och internet ser vi att de flesta någon gång 

uppdaterar, postar meddelande, skapar eget innehåll, delar vidare och kommenterar på 

forum, någon gång, men få gör det dagligen (Kap 5, s. 13). 

 

Den totala mängden som interagerar med företag och organisationer på sociala medier 

var 42 stycken (70%), resterande 18 stycke (30%) svarade aldrig eller angav inget svar 
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alls. De flesta (33 stycken) tog dock enbart kontakt för att få svar på frågor som de hade. 

Det var 6 stycken som svarade att de enbart interagerar med de olika 

organisationerna/företagens sociala medier när de vill diskutera med andra, och 3 

stycken gjorde det varje gång de var inloggade.  

 

2.1.2.3 Interaktion med och intresse i Försvarsmaktens sociala medier 

När det kom till deras 

användning av Försvarsmaktens 

sociala medier så följde 33 

Försvarsmakten på facebook och 

15 stycken följde dem på 

Instagram. Hemsidan besöks av 

14 av de tillfrågade och 6 

stycken följer dem även på 

Twitter och även 6 stycken på 

YouTube. Av de tillfrågade sa 

sig 20 stycken inte följa 

Försvarsmaktens sociala medier 

alls, och 3 stycken uppgav att de följde andra sociala medier både internt (exempelvis 

intranätet) och extern hos Försvarsmakten.  

 

På frågan om de interagerar med Försvarsmaken svarade 46 stycken att de aldrig 

interagerar med Försvarsmakten, 3 gör det med andra användare, 1 med bara 

Försvarsmakten och 9 stycken att de gjorde det med både andra och Försvarsmakten 

och en har inte gett något svar. På frågan hur ofta de interagerar svarade 28 stycken att 

de aldrig interagerar med Försvarsmakten via sociala medier. Det var 21 stycken som 

svarade att de gör det om ämnet väcker reaktion hos dem, till exempel avsky, nöje eller 

intresse. Det var också 2 stycken som uppgav att de alltid interagerar med dem oavsett 

ämne. Resten uppgav ingen svar.  

 

Då de letar information på sociala medier så uppgav 20 stycken att de letar information 

på Facebook och 20 uppgav att de letade efter den på hemsidan. På de övriga medierna 

uppgav 7 stycken att de letar information på YouTube, 4 stycken uppgav att de letar 

information på Instagram och 3 stycken på Twitter. Det var även 7 stycken som uppgav 

att de inte letar aktivt efter information på sociala medier och 21 stycken uppgav inget 

svar alls. Även här kan vi se att några använder flera olika källor för att leta information.  

 

När det kom till att hantera och värdera informationen var det 31 stcken som uppgav att 

de aldrig delar eller retweetar något från Försvarsmakten, 17 gjorde det enstaka gånger 

och 8 stycken ibland. Det var bara 2 som uppgav att de gjorde det dagligen. De flesta 

(41 stycken) anser att informationen är relevant och 9 stycken ansåg den ej relevant, 

men det var bara 1 som hade anmält inlägg, och då för irrelevant infomation. 

Majoriteten tycker att de är professionella i sin framtoning (47 stycken (3stycken 

svarade nej och 10 uppgav inget svar alls)).  
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Vid frågorna om informationssökning 

uppgav 8 stycken att de använder sig av 

sociala medier för att få tag på information 

om/från Försvarsmakten. Enbart 1 uppgav 

inget svar och resten svarade nej, och 

majoriteten angav att de går till hemsidan 

eller kollar webben för att hitta 

informationen. Man kunde även se att de 

anställda använde sig av intranätet eller 

kollegor som informationskälla. Det var 

också 31 stycken som uppgav att de skulle 

använda samma källa igen om de hittade 

informationen på ett socialt medie. Det var 

14 stycken som svarade nej, och resten 

uppgav inget svar. Även här visade det sig 

att hemsidan eller webben och intranätet var 

den källa man istället gick till.  

 

När det kom till hur pålitliga man tyckte olika 

källor var så ansåg 45 stycken att hemsidan 

var den säkraste källan och 13 stycken 

svarade att de hade förtroende för artiklar i 

tidnigar som till exempel Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet. Det var 12 stycken 

som ansåg Facebook vara en bra källa, 

medans 6 svarade YouTube och 5 stycken 

Instagram. Twitter ansågs bara av 4 stycken 

vara pålitliga källor och 1 ansåg att det fanns 

trovärdighet i artiklar från tidningar som till 

exempel Aftonbladet och Expressen.  

 

Den sorts inlägg som är mest intressanta att se på visade sig vara information om 

utbildning och uppdrag, 33 stycken såg dessa som intressanta, och blandade inlägg från 

vardagen som intresserade 31 stycken. Soldaternas vardag väckte intresse hos 24 

stycken av de tillfrågade och 13 stycken intresserade sig för arbetsannonser.  

 

Vi ser i ett första skede på den insamling av länkar som finns i Bilaga A att 

Försvarsmakten är betydligt mer aktiva på Instagram 18 inlägg och Facebook 14 inlägg, 

medan de är aningen mindre aktiva på YouTube, 10 inlägg, och Twitter, 7 inlägg.  

Några var dock svåra, eller nästan omöjliga, att definiera i enbart en kategori, och har 

därmed fått två eller fler kategorier. Det var också några som inte riktigt passade in i de 

förväntade kategorierna och hamnade därför i katergorin ”Annat” för att inte skapa en 

allt för spretig bas och för många alternativ.  
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3 Analys  

Syftet med uppsatsen var att se om det fanns ett behov av informationssökning via 

sociala medier och hur de hanterar och värderar information som användare hittar på 

sociala medier. Detta har gjorts både genom att se hur väl Försvarsmaktens inlägg 

stämmer överrens med vad följare vill se, men också genom att via en webenkät fråga 

sociala medieanvändare hur deras sociala medievanor ser ut vid ett informationsbehov.  

 

Majoriteten av inläggen gick att dela in i de fyra kategorier som var satta. Det var några 

som det var svårt att definiera och därmed fick ligga under två kategorier. Populärast att 

lägga ut från Försvarsmaktens sida var inlägg om utbildning och uppdrag. Detta kan 

dock relateras till att det under månaden var en större övning för specialförbanden på 

Gotland, och vidare studier för andra månader eller på årsvis-basis kan generera ett 

annat svar. Mest intressant att se tyckte folk att inlägg om den vardagliga verksamheten 

(31 stycken) och inlägg om utbildning och uppdrag (30 stycken) var. Men stort intresse 

om soldaternas vardag fanns också (24 stycken). Vi kan alltså se att önskan hos de som 

följer Försvarsmakten att det vill ha skiftande inlägg om verksamheten, soldaternas 

vardag och utbildningar och uppdrag.  

 

Vi kan se ganska tydligt att de flesta som använder de sociala medierna anser att 

hemsidan är det ställe där den mest tillförlitliga informationen finns. Facebook har idag 

skapat en möjlighet att skapa och sprida information, eller dela information vidare. 

Problemet är väll idag att den information som delas, inte alltid har genomgått en 

källkritisk granskning, som till exempel den information som lagts ut på hemsidan gör. 

Detta kan i sin tur skapa en skepticism mot inlägg på Facebook, även om de kommer 

från etablerade organisationer så som Försvarsmakten. Av de som är/tidigare varit 

soldater eller anställda så använde flertalet personliga kanaler för att få information, så 

som gamla kollegor eller befäl. De ville gå ”direkt till källan” istället för att använda sig 

av Försvarsmaktens officiella kanaler. Undersökningen visade inte heller att de som är 

anställda är mer benägna att dela information från Försvarsmakten vidare på sociala 

medier.  

 

I webenkäten kan vi se att 63 % av de tillfrågade använder sig av mobilen som främsta 

källa för att använda sociala medier. Det stämmer ganska bra med det som vi ser i 

rapporten om svenskarna och deras internetvanor. De skriver även i rapporten att alla 

under 55 år använder internet i mobilen dagligen, så det stämmer bra överens med en 

hög procentsats för mobilanvändarna då hela min undersökningsgrupp var under 51 år. 

Det stämmer också ganska bra med det vi sett om att forskningen antyder (se till 

exempel Kaplan & Haenlein) att det mobila användandet (exempelvis mobiler och 

surfplattor) kommer att öka.  

 

Facebook var också enligt rapporten det mest använda mediet, även om intresset för det 

svalande ju lägre ner i åldern man kom, till förmån för till exempel Snapchat. Detta kan 

jämföras med resultatet i webenkäten där vi ser att alla utom en använder Facebook. 

Dock är den troliga orsaken till att i princip alla använder Facebook på grund utav att 
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enkäten delats mest på Facebook även om medianåldern på 35,5 också spelar in. Det var 

ingen under 20 som svarade på enkäten och detta beror troligtvis på en kombination av 

uppsatsförfattarens kontaktnät och att det är färre yngre som intresserar sig för 

Facebook, och kanske även för Försvarsmakten.  

 

Rapporten om svenskarnas internetvanor visar även att yngre inte är intresserade av 

Facebook på samma sätt som de äldre (Svenskarna och internet, Kap 5 s. 2). Vilket 

kanske delvis kan förklara den medelålder som jag fick i mitt resultat, det är helt enkelt 

så att de yngre inte hittade den för att de inte är lika aktiva på Facebook som de som är 

äldre. Även det faktum att enkäten delades via uppsatsförfattarens Facebooksida, där 

den uppskattade medelåldern är 30-35 år kan vara del av att medelåldern på de 

tillfrågade är högre. Ser vi på åldern kan vi också se att det inte helt stämmer med hur 

svenskarna använder social medier rent generellt. Medelåldern på Instagramanvändarna 

är densamma som för Facebook, medan det i rapporten är i första hand yngre som 

använder Instagram och som skrivet de lite äldre som intresserar sig för Facebook. Det 

är också intressant att se att man värderar Twitter som en osäker källa då Twitter oftare 

har fått auran av att vara lite ”seriösare” än vad till exempel Facebook är.  

 

Av intresse är också att se att trots att man väljer att interagera med organisationer och 

företag så är det få som väljer att interagera med Försvarsmakten och de som gör det 

väljer oftast att göra det när ämnet väcker någon sorts känsla, som intresse eller avsky. 

Enbart två hade svarat att de ofta engagerade sig i diskussion/interaktion med 

Försvarsmakten via sociala medier. Samtidigt är de benägna att klicka sig vidare för att 

tillfredsställa ytterligare informationsbehov som kan ha skapats i och med att de hittat 

information först (vare sig de aktivt letat eller bara råkat hitta den). Vi ser i tidigare 

forskning att man vill känna sig engagerad i organisationers och företags sociala 

medieanvändning, och trots att Försvarsmakten är en organisation som är snabba på att 

svara så väljer få att interagera med dem. Detta trots att det är många som ser sig både 

som debattörer och kritiker eller på annat vis vill engagera sig i debatt och diskussion på 

sociala medie-forum. 

 

Få delar information de hittat vidare och hälften av dem, 30 stycken, sa att de aldrig 

delar vidare information som Försvarsmakten delar. Vi ser då att i förhållande till 

Försvarsmakten finns det inget informationsdelningsbehov (information sharing). Dock 

var det 40 stycken som uppgav att de gärna klickar sig vidare på länkar som de ser som 

intressanta. Detta visar ändå på ett fortsatt intresse för vad ämnet/inlägget tar upp, men 

visar också på ett ointresse att sprida informationen, utan de letar hellre upp den för 

egen skull. Detta är ett så kallat senarelagt behov, där behovet av att hitta informationen 

inte uppstår förrän man klickat sig vidare.  

 

Ser vi på resultat ur ett uses and gratification-teoretiskt perspektiv så ser vi att behovet 

idag inte finns, därmed så uppfyller inte Försvarsmakten sociala medier ett initialt 

informationssökningsbehov. Det går också från resultaten att se att det finns ett intresse 

i att få veta mer om verksamheten, som idag inte helt stämmer överrens med det som 

Försvarsmakten lägger ut på sina sociala medier. Vi ser alltså att det finns ett 
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underhållningsbehov. Vi ser också att även om informationsbehovet inte finns där 

initialt, kan ett intresse och ett behov av att få veta mer uppstå då flera väljer att klicka 

sig vidare, och att ventilera sin åsikt om ämnet på något sätt väcker en reaktion. Vi ser 

också att det finns ett visst intresse att kunna återvända till sociala medier om 

användarna skulle hitta något intressant å ungefär hälften (31 stycken) svarade att de 

skulle åter igen använda sociala medier för att tillfredsställa sitt informationsbehov om 

de första gången kunde hitta relevant information. Dock är det få (8 stycken) som 

använder det som primärkälla för att tillfredsställa ett informationsbehov och 

medianåldern på de som gjorde det var 35 år (range 24 år). Resultatet tyder på att både 

vid ett initialt behov av information, och ett senare behov (man inte hittar det man letar 

efter på första stället) så är hemsidan dit de flesta vänder sig. 

 

Majoriteten av de som svarade såg sig som åskådare i sin roll på sociala medier. Detta 

är intressant då det innebär en viss passivitet i sitt användande. Tvärtemot den 

publikaktivitet som visat sig vara viktig för uses and gratification-teorin. Dock såg vi 

att 32 stycken ansåg sig vara deltagare, detta visar att i alla fall drygt hälften interagerar 

med andra (inte specificerat vad, eller på vilket sätt). Det går också att se att 18 stycken 

ansåg sig vara kreatörer (skapar material) och 14 att de var konversatörer och även 14 

att de var kritiker. Detta innebär dock att det finns ett antal som är aktiva, och vissa 

väldigt aktiva då de valde flera av dessa olika roller. Detta stämmer bättre med den 

publikaktivitet som efterfrågas i uses and gratification-teorin.  

 

Även det Rubin nämner om att det finns andra medier som slåss om uppmärksamheten 

kan vi se här. Sociala medier sågs inte som någon källa de flesta vill använda utan de 

flesta vänder sig till hemsidan. Det gick även att se att många ansåg tidningsartiklar i 

vissa morgon- och dagstidningar som säkrare källor än sociala medier. Det finns alltså 

även här andra medier, eller källor om man hellre vill kalla dem det, som slåss om 

uppmärksamheten från de sociala medierna. Det går med denna information att se att 

det fortfarande finns en viss pålitlighet i de medier som kräver mer arbete och 

efterforskning. Hemsidor till organisationer kräver att man kan validera och säkerställa 

det som står där (jämför med personliga hemsidor och bloggar där man kan lägga ut vad 

man vill), och tidninsartiklar som, även om det idag går att snabbredigera på nätet, har 

en ansvarig utgivare på ett helt annat sätt än en Facebook-post har.  

 

4 Diskussion 

Min första tanke när jag började med enkäten var att det skulle vara yngre män, en 

förväntad medelålder på 20-25, som var mest intresserade av att följa Försvarsmakten. 

Detta mest för att jag förväntade mig att det var den ålders- och könsgrupp som i första 

hand har ett intresse och större engagemang i Försvarsmakten, och då även i dess 

sociala medier. I rapporten om svenskarnas internetvanor kan vi nämligen se att ”det är 

utan tvekan ungdomarna (16-25 år) som spenderar mest tid på sociala nätverk. De 

spenderar år 2015 i genomsnitt nästan 10 timmar i veckan på sociala nätverk (…)” 

(2015, Kap 5 s. 12). 
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Vi ser ju att det i första hand är män som svarat (80 % i förhållande till kvinnor, 20 %), 

vilket stämmer bra överens med mina första tankar. Dock var medianåldern betydlig 

högre än vad jag trodde. Däremot visade den sig att den höll ganska mycket på det som 

vi kan se angående ålder på de som använder internet. I rapporten Svenskarna och 

Internet menar de på att det finns en gräns vid ungefär 50 år, där de som är yngre lever 

betydligt mer på internet, medan de äldre har majoriteten av sitt liv utanför internet 

(Kap 3, s. 3). Gruppen som angav att de idag är anställda av Försvarsmakten 

representerar mer den grupp jag trodde var intresserade (ålder och kön) än gruppen som 

utgör enkätens hela svarsfrekvens.  

 

Att inte välja att ta med sociokulturella, utbildnings/arbetsrelaterade och geografiska 

aspekter i denna enkät har med största sannolikhet inte haft någon effekt eller visat på 

några andra svar än de som finns, däremot så hade det varit intressant att se på vilken 

politisk åskådning de som svarade på enkäten haft då denna kan vara av relevans för om 

ett intresse för Försvarmakten finns eller inte. Även att få djupare kunskap om huruvida 

man har vänner, familj eller bekanta som jobbar, inte bara om man själv är anställd hade 

varit en intressant fråga för framtida forskning så man kanske har ett större behov av att 

veta vad som händer inom Försvarsmakten.  

 

En av de mer intressanta aspekterna av resultatet på denna enkät var att trots att de flesta 

ansåg att Försvarsmakten var både professionella och relevanta i sitt agerande på sociala 

medier så var det relativt få som aktivt letar information på just sociala medier. Man kan 

diskutera om det ändå inte finns information där som kan vara av relevans, och kanske 

till och med lättare att hitta där, där det är med översiktligt, som till exempel 

telefonnummer och adresser, än vad det är på hemsidan. Dock har jag i enkäten inte 

givit en möjlighet till att specificera vad de som letade på sociala medier letade efter. 

Det hade dock kunnat göras vid en större undersökning där intervjuer ingått. Denna 

fråga såg vi dock i Smith och Gallicanos forskning, där de som ingått i studien inte ville 

ha för mycket information direkt, det var ju därför man letade information. Om man 

redan hade informationen, varför skulle man då leta upp dem på Facebook? 

 

Men eftersom vi ser en viss skepticism kan vi därför se det som positivt att folk 

källkritiskt ifrågasätter källorna för informationen. Hälften uppgav ändå att de skulle 

välja att dela informationen som de hittar vidare och 40 stycken väljer att klicka sig 

vidare på länkar som fångar deras intresse. Vi ser här då att det tillfredsställer ett 

underliggande informationsbehov eller skapar ett informationsbehov som tidigare inte 

fanns: ”Detta var intressant, jag vill veta mer, kan jag få veta mer genom att klicka mig 

vidare?” Det här kan ju användas i till exempel studier om källkritik där man måste 

klicka sig vidare från något som ”bara” väckt intresse, men som sedan, om man 

kommer till källan, kräver mer källkritiskt bedömning för att avgöra om källan är 

tillförlitlig.  

 

Det är också intressant att se på det källkritiska förhållningssättet hos sociala medier och 

användandet av sociala medier då forskningen visar att fler är benägna att dela och gå 

vidare på det som redan styrker deras ståndpunkt. Då kräver det att man som läsare kan 
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avgöra om källan är tillförlitlig, även om vi kanske litar på den som delar inlägget. Som 

exempel kan vi se på Fria Tider som skriver om negativa effekter av invandring i 

jämförelse med när vi ser liknande artiklar i Svenska Dagbladet. I Fria Tider är det ofta 

skribenter som i mångas ögon inte alltid gjort en bakgrundskontroll på sitt material och 

ibland skriver rena lögner och felaktigheter eller använder felaktiga termer/ord, medan 

många anser att i Svenska Dagbladet så strävar man efter att ha mer sakliga och 

professionella argument och ett mer korrekt språk. 

 

Sociala medier kan därmed bli en samlingsplats för nyheter och information, men vi 

måste då lägga ner betydligt mer tid och resurser på att utbilda och fortbilda inom 

källkritik och källbedömning. Även om informationen kommer från tillförlitliga källor. 

Speciellt då man kan använda seriösa organisationers inlägg på ett negativt sätt. Det 

hade här varit intressant att se om de som inte kan tänka sig dela Försvarsmaktens 

inlägg vidare inte heller väljer att dela andra organisationers, människors eller företags 

inlägg vidare heller. Vid studier med mer djupare intervjuer hade det då varit intressant 

att veta om det finns någon bakomliggande orsak att de väljer att inte dela vidare eller 

interagera med Försvarsmakten då användarna i stor utsträckning såg sig själva som 

deltagare, debattörer eller kritiker. Eller så kanske man kan ställa frågan: Vad är det som 

gör Försvarsmaktens sociala medie-användande icke intressant att debattera? 

 

Intressant var också att det var ett lite skevt förhållande i vad folk ville se för sorts 

inlägg, i förhållande till vad som faktiskt läggs ut. Detta gör i sig att det kan skapas en 

viss skepticism mot att se på de sociala medierna då den inte uppfyller de krav som 

användarna har på vilken information som de vill ha. Speciellt då vi ser att de gärna 

delar vidare och återkommer om de hittar den information som de letar efter. Då krävs 

det att man kanske börjar lägga ut det som följarna efterfrågar. Både för att öka trafiken 

och intresset från allmänheten. Vi såg nämligen i Chens artikel att om man får ett behov 

tillfredställt så använder man det mediet igen, och även de som ingick i min 

undersökning pekade på att de skulle kunna tänka sig att använda mediet igen om de 

hittade tillfredställande information, detta trots att få letade aktivt. Vi har därför en 

slumpvariabel, där man råkar hitta information som man inte aktivt letade efter, men 

som tillfredsställer ett underliggande behov som man kanske inte var medveten om. 

Detta trots att vi har kunnat dra slutsatsen att det i dagsläget inte finns något större 

intresse att tillfredsställa sina informationsbehov om Försvarsmakten via sociala medier.  

 

Däremot kan vi se att ett eventuellt behov kan komma att finnas. Måna ansåg sig ändå 

aktiva på sociala medier, och denna publikaktivitet kan i sin tur skapa behov i 

framtiden. Sociala medier har ännu inte nått sin fulla potential och det kan mycket väl 

vara så att om ett antal år ser de sociala medier mycket annorlunda ut, och blir en del av 

vårt informationssamhälle på ett helt annat sätt än vad det är idag.  

 

Intressant i frågan var också att se att det ändå fortfarande är väldigt kluvet huruvida 

folk anser att Försvarsmakten ska vara aktiva på sociala medier. Vissa förväntar sig att 

alla sociala medier är uppdaterade dagligen, medan vissa anser att säkerhetsorgan som 

Försvarsmakten och polisen inte bör vara på sociala medier alls. Problematiken här 
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uppstår kanske i första hand i de video- och bildbaserade medierna som finns då bilder 

och video kan visa så kallade skyddsobjekt. Denna problematik uppstod då en fotograf 

från Dagens Nyheter fotade mot något som ansågs vara ett skyddsobjekt. Under arbetets 

gång hittade jag också en intressant diskussion med Försvarsmaktens twitterkonto, där 

man ifrågasatte användandet, eller snarare icke-användandet, av Twitter hos 

Försvarsmakten. Försvarsmakten menade på att twitterkontot aldrig varit tänkt att vara 

bemannat dygnet runt (som andra press-tjänster) och då ifrågasattes ytterligare 

avsaknaden av tweets speciellt med det höjda terrorhotet i åtanke.  

  

Om nu delaktighet är viktigt, då ter sig det hela lite konstigt att man anser att de inte bör 

finnas på sociala medier. Det ger en inblick i verksamheten som kan göra den mer 

lättillgänglig för de som intresserar sig av dem. Allt som Försvarsmakten gör är inte 

hemligstämplat, och då vi idag har ett samhälle där vi kan välja att vara en del av det, så 

är det garanterat fördelar om man får ta del av diskussion och vad som försiggår innan 

man söker sig till militären. Eller för att känna en trygghet i att veta att verksamheten 

pågår inom Försvarsmakten.  

 

I twitterkonversationen nämnd ovan ser vi ju också att det finns en önskan, eller ett 

behov, av att få information om saker från Försvarsmakten som är relaterade till rikets 

säkerhet, även på sociala medier. Detta stämmer bra med vissa studier som gjorts på hur 

man vill att företag ska engagera sig i sina kunder så att kunderna engagerar sig i dem. 

Detta kan relateras till Smith och Gallicanos undersökning som visade att man är mån 

om sin ”profil” på nätet. Man gillar inte saker man inte vill förknippas med eller som 

ger en (kanske) felaktig bild. Det går att spekulera i om de som inte vill engagera sig i 

Försvarsmaktens sociala medier gör det för att de inte vill förknippas med något som 

Försvarsmakten står för.  

 

Det här är dock ett utmärkt exempel på hur vissa idag ändå anser att allting ska komma 

ut i sociala medier och att man aktivt ska kunna leta upp informationen man söker där. 

Detta då i förhållande till de som anser att Försvarsmakten inte bör finnas eller vara 

aktiva på sociala medier alls. Vi kan ju uppenbarligen se att det finns flertalet 

svårigheter med att använda sociala medier för organisationer och företag då det skiftar 

mycket i vad man vill men, kan, tycker om eller gör med de sociala medierna och 

informationen som finns på dem. Vad vi dock vet är att sociala medier har blivit en 

väldigt stor del av våra liv. Detta tillsammans med att ungdomar idag har en helt annan 

syn på information via sociala medier och internetanvändning så känns det mer som två 

naturliga övergångar från traditionella medier. Det första att nyhetskanaler och 

interaktion sker via sociala medier, och den andra att teknologin gör att det är lättare att 

få nyheter direkt i mobilen eller på surfplattan istället för när man kommer hem och slår 

på tvn. Detta gör också att det blir lättare att tillfredsställa eventuella informationsbehov 

direkt. Det är lika lätt att tillfredsställa sitt behov av att införskaffa sin information, som 

att tillfredsställa sitt behov av att dela information.  

 

Ytterligare en aspekt av detta att belysa är att trots att hemsidan är den källa som flest 

anser som säker så kommer tidningsartiklar från tidningar av typ Dagens Nyheter och 
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Svenska Dagbladet på en andra plats. Detta visar ändå på att de traditionella medierna 

fortfarande har en viss tyngd över de sociala medierna. Dock har vi här inte gjort någon 

skillnad på artiklar skrivna i den tryckta pressen och de som ligger på tidningarnas 

hemsidor, då man kan spekulera i om det är samma kvalitet på dem då internet ger 

större möjligheter till redigering i efterhand. Hemsidan har fler likheter med 

tidningsartiklar än med sociala medier då det har en mer en-till-flera 

kommunikationskanal utan större möjligheter till interaktion. Ofta (men inte alltid!) 

innebär kommentarsfunktioner på tidningsartiklar att man just måste göra det via sociala 

medier som Facebook.  

 

Lite sammanfattningsvis kan man säga att internet är en bra källa till snabba nyheter, 

men inte alltid korrekta nyheter. Internet skapar en möjlighet för alla att berätta något, 

och att snabbt nå ut till folk i förhållande till tryckta medier där man behöver vara mer 

noga med vad man skriver då man inte kan direktredigera, och det kärvs mer tid och 

energi för att trycka tidningar. Man kan hitta information om det mesta, och man kan 

tillfredsställa sina informationsbehov på flertalet sätt. Dock kan man i den här uppsatsen 

inte se några tecken på att just sociala medier idag skapar och tillfredsställer ett 

informationsbehov.  

 

5 Framtida forskning 

Forskningen på uses and gratification inom kommunikation och medier har funnits 

länge, men forskningen på sociala medier är fortfarande i sin ungdom då de sociala 

medierna inte funnits så länge, och innebär ett helt nytt användningsområde inom 

medieanvändning. Redan i sin artikel från 1986 skriver Rubin och Windahl (s. 186) att 

det fattas forskning på effekterna av medieanvändning och de menar att deras forskning 

är en del av detta. Idag växer det fram en helt ny kultur kring sociala medier och 

internetanvändning och även om det fortfarande går att applicera vissa teorier om 

tillfredställelse av behov från traditionella medier kan det vara farligt att inte se den 

potential som finns i och med de nya medierna. Ofta ser vi att nyheter nått människor 

via sociala medier innan man ser dem på tv,  

 

Papacharissi & Rubin (2000 s. 190) skriver att i framtiden vill de se forskning som 

belyser ”interpesonally” orienterad internet kommunikation och med extra vikt vid det 

faktum att man anser att datorkommunikation inte har någon social aspekt och därmed 

är ”depersonalizing”. Detta är vi i denna uppsats och tittar lite på med tanke på att vi 

idag har utvecklat internetkommunikationen avsevärt sedan Papacharissi och Rubin 

skrev sin artikel. Även om huvudfokus ligger på informationssökandets tillfredställelse 

så har de sociala medierna ”värmt upp” det sociala klimatet på nätet i förhållande till år 

2000 (om vi ser i Sundar och Limperos så skapades de första sociala nätverken inte 

förrän runt år 2006). De frågar efter studier som försöker klumpa ihop vilka sorters 

behov som finns och sedan länka dessa kluster av behov till specifika medier (s. 24). De 

frågar också efter forskning som förklarar varför (vilka element) som gör att vissa 

medier är bättre för att tillfredsställa vissa behov än andra (s. 25). Även forskningen om 
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vilka sociala och samhälleliga omständigheter som gör att man vänder sig till 

massmedia för att tillfredsställa vissa behov är knapp hänt.  

 

Sundar och Limperos (2013, s. 508) ställer även frågan om nya medier skapar nya 

behov då de nya medierna på många sätt överlappar med de gamla och de menar på att 

det under de senaste 35 åren inte kommit några stora nyheter inom behovs-teorin inom 

mediekommunikation. Studier av hur sociala medier används för att tillfredsställa 

behov, och då med mer djupgående studier angående källkritik hos de som delar skulle 

också behöva i dags läge. Ytterligare annan forskning relaterat till källkritiska 

förhållningssätt inom uses and gratification-teori bör göras med mer djupgående 

intervjuer av hur väl tillfredställd man är av att hitta information via de sociala medierna 

och låta folk få reflektera över källkritiska frågor angående just sociala medier och nätet 

som informationskällor.  Idag ingår en helt annan källkritisk utbildning redan på 

gymnasienivå, och den krävs i och med att vi idag har så stora mängder information 

som delas på dt här sättet.  

 

Den här uppsatsen har delvist börjar se både på forskning ur ett skandinaviskt 

perspektiv, något som fattades vid litteratursökningen, men också på hur folk agerar när 

de hittar information som intresserar dem på sociala medier. Dock fattas det fortfarande 

många aspekter av denna forskning för att kunna dras några slutsatser. Även det faktum 

att forskningen i framtiden skulle kunna hitta intressanta ingångar men i dagsläget 

visade det sig att ett informationsbehov inte skapas eller tillfredställs med sociala 

medier. Istället kan man anta att dessa fortfarande tillfredsställer underhållningsbehov 

eller behov att vara sociala.  

 

Vidare forskning inom detta fält kunde annars vara att se om det skiljer sig vid olika 

händelser. Är man mer eller mindre aktiv att dela nyheter från Försvarsmakten om det 

till exempel är valår eller ett militärt oroligt läge i den direkta närheten? Även djupare 

studier på den politiska åskådningen hos de som delar, eller inte delar, nyheter och 

information från Försvarsmakten då den politiska läggningen i många fall spelar in på 

din syn på Försvarsmakten och dess verksamhet. Även, som tidigare nämnts, den 

personliga relationen till eventuella vänner och bekanta inom Försvarsmakten är 

intressant. Då har man ganska självklart ett djupare intresse i att hitta information om 

vad som händer, kanske speciellt vid uppdrag och övningar utomlands när det kanske är 

svårt att få kontakt.  

 

  



  
 

28 

Sammanfattning 
I denna undersökning har uppsatsförfattaren genom en webenkät försökt se om det i 

dagsläget finns ett behov av att hitta information om organisationer via sociala medier. 

Författaren och också under en begränsad period undersökt vilken sorts inlägg som 

Försvarsmakten väljer att lägga ut och om detta stämmer överrens med vad 

följare/intressenter är intresserade av. 

 

Frågeställningen byggdes på uses and gratification-teorin som innebär att människor 

har ett behov (som kan vara tillexempel underhållning eller informationssökande) som 

kan tillfredställas endera direkt, eller vid ett senare tillfälle genom kommunikation 

med/via medier. Utifrån den teorin har en webenkät skapats för att studera om det finns 

ett behov av att hitta information från Försvarsmakten och därmed tillfredsställa sagda 

behov. 

 

Webenkäten visade en ganska hög medelålder och övervägande majoritet av män som 

svarar. Det var också i första hand icke-anställda som svarade på enkäten och trots att 

många av dem var benägna att interagera och diskutera med organisationer via sociala 

medier var intresset för att göra det med Försvarsmakten ganska lågt. Enkäten visade 

också att förtroendet för de sociala medierna inte var jättehögt utan att hemsidan 

fortfarande var en källa till säkrare information och det de flesta vände sig till för att få 

reda på saker. Dock visade det sig att trots att få aktivt sökte information på sociala 

medier så skulle de flesta använda samma källa igen om de hittade intressant 

information och 2/3 av de tillfrågade väljer att dela vidare information som de hittat.  

 

Vi kunde också se att det som människor var intresserade av att se inte stämde överrens 

med det som Försvarsmakten lägger ut. Inläggen från Försvarsmakten var väldigt 

ensidiga i förhållande till vad användarna önskade se, då de ville ha större variation i 

innehållet och att de är intresserade av stora delar av verksamheten och inte bara delar 

av den. Vi har sett i den forskning som finns att det finns ett intresse, speciellt hos den 

yngre generationen att få vara engagerade i vad som händer hos företag och 

organisationer på sociala medier. Då bör man som företag eller organisation kanske vara 

lite lyhörda och ge dem det de frågar efter. Detta gäller speciellt i en organisation som 

är stor nog att ha en egen PR-avdelning där sociala medier ofta ingår.  
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Enkätens delningar på sociala medier 

Orginalinlägg på Facebook: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10153691299679194&id=661124193 

Påminnelse, Facebook: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10153701315719194&id=661124193 

Originalinlägg Twitter:  

https://twitter.com/trinket88/status/667240044634226688 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10153691299679194&id=661124193
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10153701315719194&id=661124193
https://twitter.com/trinket88/status/667240044634226688


  
 

I 
 

 

Bilagor 
 
Bilaga A Länksamling 

Instagram (18 inlägg) 
2/11 Inlägg om ”vardagen” 

https://instagram.com/p/9lFNLaKQSw/ 

3/11 Inlägg om ”vardagen” 

https://instagram.com/p/9n32TNqQXn/ 

4/11 Inlägg om ”vardagen” 

https://instagram.com/p/9qNs1iqQaB/ 

5/11 Inlägg om ”vardagen” 

https://instagram.com/p/9s30tYKQXE/ 

6/11 Inlägg om ”vardagen”//Arbetsannonser 

https://instagram.com/p/9vuRXXKQc4/ 

 

9/11 Inlägg om utbildning/uppdrag 

https://instagram.com/p/923b3vKQaA/ 

10/11 Inlägg om utbildning/uppdrag 

https://instagram.com/p/95deA6KQSN/   

10/11 Annat inlägg   

https://instagram.com/p/951E0mKQQL/ 

11/11 Inlägg om utbildning/uppdrag 

https://instagram.com/p/98nX1fKQax/ 

12/11 Inlägg om utbildning/uppdrag 

https://instagram.com/p/9-63XCKQT3/ 

 

17/11 Arbetsannonser 

https://instagram.com/p/-ME1tzKQXE/ 

18/11 Inlägg om utbildning/uppdrag 

https://instagram.com/p/-OfWbBqQY8/ 

19/11 Inlägg om utbildning/uppdrag 

https://instagram.com/p/-RNx2IKQZL/ 

20/11 Inlägg om soldaternas vardag 

https://instagram.com/p/-TqMRVqQW9/ 

 

23/11 Inlägg om utbildning/uppdrag 

https://instagram.com/p/-bPRtbqQeV/ 

24/11 Inlägg om soldaternas vardag 

https://instagram.com/p/-eClIfqQen/ 

25/11 Inlägg om soldaternas vardag  

https://instagram.com/p/-gSCx_KQdt/ 

27/11 Arbetsannons 

https://instagram.com/p/-l1TvTKQft/ 

 

Facebook (14 inlägg) 
2/11: Inlägg om utbildning/uppdrag, delning av annan sidas post 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1055506287807218&id=1248192542092

64   

3/11: Inlägg om utbildning/uppdrag, med länk till YouTube 

https://instagram.com/p/9lFNLaKQSw/
https://instagram.com/p/9n32TNqQXn/
https://instagram.com/p/9qNs1iqQaB/
https://instagram.com/p/9s30tYKQXE/
https://instagram.com/p/9vuRXXKQc4/
https://instagram.com/p/923b3vKQaA/
https://instagram.com/p/95deA6KQSN/
https://instagram.com/p/951E0mKQQL/
https://instagram.com/p/98nX1fKQax/
https://instagram.com/p/9-63XCKQT3/
https://instagram.com/p/-ME1tzKQXE/
https://instagram.com/p/-OfWbBqQY8/
https://instagram.com/p/-RNx2IKQZL/
https://instagram.com/p/-TqMRVqQW9/
https://instagram.com/p/-bPRtbqQeV/
https://instagram.com/p/-eClIfqQen/
https://instagram.com/p/-gSCx_KQdt/
https://instagram.com/p/-l1TvTKQft/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1055506287807218&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1055506287807218&id=124819254209264


  
 

II 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1055948807762966&id=1248192542092

64  

4/11: Inlägg om utbildning/uppdrag, med länk till hemsidan 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1055876577770189&substory_index=0&

id=124819254209264  

5/11 Inlägg om utbildning/uppdrag, med länk till hemsidan 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1056749121016268&substory_index=0&

id=124819254209264 

 

9/11: Annat inlägg 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1058598884164625&substory_index=0&

id=124819254209264 

10/11: Arbetsannons i form av chatt med verksamheten 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1059082644116249&substory_index=0&

id=124819254209264 

12/11: Inlägg om verksamheten “i vardagen”, Inlägg om utbildning /uppdrag, med länk 

till YouTube 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1059990887358758&id=1248192542092

64 

 

17/11: Inlägg 1: Inlägg om utbildning/uppdrag; Inlägg 2: Arbetsannons i form av chatt 

med verksamheten. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1062242023800311&id=1248192542092

64 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1062329373791576&substory_index=0&

id=124819254209264 

19/11: Inlägg om utbildning/uppdrag, med länk till hemsida 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063244170366763&id=1248192542092

64 

20/11: Inlägg om soldaternas vardag.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063677033656810&substory_index=0&

id=124819254209264 

 

23/11: Inlägg om soldaternas vardag. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1065187860172394&substory_index=0&

id=124819254209264 

24/11: Inlägg om utbildning/uppdrag, med länk till hemsidan 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1065715893452924&id=1248192542092

64 

 

30/11: Annat inlägg, med länk till hemsidan 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1068569689834211&substory_index=0&

id=124819254209264 

 

Twitter (7 inlägg) 
8/11 Inlägg om utbildning/uppdrag 

https://twitter.com/Forsvarsmakten/status/663594913733459969 

17/11 Inlägg om ”vardagen” 

https://twitter.com/Forsvarsmakten/status/666636428479176704 

19/11 Inlägg om ”vardagen” 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1055948807762966&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1055948807762966&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1055876577770189&substory_index=0&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1055876577770189&substory_index=0&id=124819254209264
file:///C:/Users/karin_000/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/301659HI/5/11:%20Inlägg%20om%20utbildning/uppdrag,%20med%20länk%20till%20hemsidanhttps:/m.facebook.com/story.php%3fstory_fbid=1056749121016268&substory_index=0&id=124819254209264
file:///C:/Users/karin_000/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/301659HI/5/11:%20Inlägg%20om%20utbildning/uppdrag,%20med%20länk%20till%20hemsidanhttps:/m.facebook.com/story.php%3fstory_fbid=1056749121016268&substory_index=0&id=124819254209264
file:///C:/Users/karin_000/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/301659HI/5/11:%20Inlägg%20om%20utbildning/uppdrag,%20med%20länk%20till%20hemsidanhttps:/m.facebook.com/story.php%3fstory_fbid=1056749121016268&substory_index=0&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1058598884164625&substory_index=0&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1058598884164625&substory_index=0&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1059082644116249&substory_index=0&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1059082644116249&substory_index=0&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1059990887358758&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1059990887358758&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1062242023800311&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1062242023800311&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1062329373791576&substory_index=0&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1062329373791576&substory_index=0&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063244170366763&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063244170366763&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063677033656810&substory_index=0&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063677033656810&substory_index=0&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1065187860172394&substory_index=0&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1065187860172394&substory_index=0&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1065715893452924&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1065715893452924&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1068569689834211&substory_index=0&id=124819254209264
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1068569689834211&substory_index=0&id=124819254209264
https://twitter.com/Forsvarsmakten/status/663594913733459969
https://twitter.com/Forsvarsmakten/status/666636428479176704


  
 

III 

https://twitter.com/Forsvarsmakten/status/667260722775203840 

21/11 Inlägg om ”vardagen” 

https://twitter.com/Forsvarsmakten/status/668120613853245440 

23/11 Inlägg om utbildning/uppdrag 

https://twitter.com/Forsvarsmakten/status/669057135779700736 

28/11 Inlägg om utbildning/uppdrag  

https://twitter.com/Forsvarsmakten/status/670527335691640834 

30/11 Inlägg om utbildning/uppdrag 

https://twitter.com/Forsvarsmakten/status/671345605046874118 

 

Youtube (10 inlägg) 

1/11 Inlägg om annat 

https://youtu.be/PoHudecwa8whttps://youtu.be/T_n-aF_oyHE 

https://youtu.be/PGlXb1lU4ys 

 

9/11Inlägg om utbildning/uppdrag 

https://youtu.be/-uOMpLFtVvQ 

 

10/11 Inlägg om utbildning/uppdrag 

https://youtu.be/fsycQMP2LHU 

 

11/11 Inlägg om utbildning/uppdrag 

https://youtu.be/UOyG1JunY4c 

 

18/11 Inlägg om utbildning/uppdrag 

https://youtu.be/CCOJzaeNtLE 

 

19/11 Arbetsannonser 

https://youtu.be/2I5uSuFsEQI 

 

20/11 Arbetsannonser 

https://youtu.be/II4exhpxKyg 

 

25/11 Inlägg om utbildning/uppdrag 

https://youtu.be/jZTl3LLXBw8 

 

  

https://twitter.com/Forsvarsmakten/status/667260722775203840
https://twitter.com/Forsvarsmakten/status/668120613853245440
https://twitter.com/Forsvarsmakten/status/669057135779700736
https://twitter.com/Forsvarsmakten/status/670527335691640834
https://twitter.com/Forsvarsmakten/status/671345605046874118
https://youtu.be/PoHudecwa8w
https://youtu.be/PoHudecwa8w
https://youtu.be/PGlXb1lU4ys
https://youtu.be/-uOMpLFtVvQ
https://youtu.be/fsycQMP2LHU
https://youtu.be/UOyG1JunY4c
https://youtu.be/CCOJzaeNtLE
https://youtu.be/2I5uSuFsEQI
https://youtu.be/II4exhpxKyg
https://youtu.be/jZTl3LLXBw8


  
 

IV 

Bilaga B: Webenkät med missivbrev 

 

Sociala medie-vanor: Försvarsmakten 
Hej,  

mitt namn är Sanna och jag skriver just nu en uppsats på kandidatnivå inom biblioteks- 

och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Min uppsats handlar om sociala 

medier. Jag ska se på vilken sorts inlägg som en utvald organisation, Försvarsmakten, 

lägger ut och hur kommunikationen ser ut mellan dem och er användare. Syftet med 

detta är att se på vilken sorts information ni användare är intresserade av och om ni 

aktivt letar information på sociala medier istället för traditionella informationskanaler.  

 

Enkäten tar inte mer än tio minuter att svara på och alla svar är anonyma. Enkäten 

består av 21 frågor och avslutas med en möjlighet för er att komma med synpunkter 

angående ämnet eller vill utveckla svar. Resultaten kommer att kunna läsas i den 

kandidatuppsats som sedan kommer publiceras på Diva vid Linnéuniversitetet eller 

skickas ut på begäran. 

 

Kontakt:  

Sanna Johansson  

Sj222ax@student.lnu.se 

 

Frågor 
Kön  

Man 

Kvinna 

 

Ålder: 

 

Är ni själva medlemmar/anställda av Försvarsmakten? 

Ja anställd soldat/officer/administrativ eller annan personal på heltid 

Ja, hemvärnet eller deltidssoldat 

Har varit, men är inte längre. 

Nej 

Övrigt:  

 

Vilket av följande sociala medier är ni själva medlemmar av? 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Youtube 

Har egen hemsida 

Övrigt 

 

Ungefär hur ofta använder ni er av sociala medier? 

Varje dag 

Några dagar i veckan 

En gång i veckan 

En gång i månaden 

Mer sällan 

 

mailto:Sj222ax@student.lnu.se


  
 

V 

Vilken av följande roller anser du ha när du använder sociala medier? 

Flera val är möjliga.  

Kreatör (Skapar, publicerar och sprider eget innehåll) 

Konversatör (uppdaterar ofta status) 

Kritiker (recenserar, kommenterar, debatterar) 

Samlare (samlar, organiserar och arkiverar innehåll) 

Deltagare (konversationsdeltagare och nätverkare) 

Åskådare (läser lyssnar och betraktar andra) 

Intaktiva (gör inget av tidigare nämnt) 

 

Vilket är ert huvudsakliga sätt att använda sociala medier? 

Dator 

Mobil 

Surfplatta 

Övrigt:  

 

Hur ofta interagerar ni med organisationer/företag och liknande via sociala 

medier?  

Varje gång jag är inloggad 

När jag behöver svar på något 

För att diskutera med andra som ställt frågor om/till företaget 

 

Vilka av Försvarsmaktens sociala medier följer ni? 

Flera val är möjliga 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Youtube 

Hemsida 

Övrigt:  

 

Letar ni aktivt efter information från/om Försvarsmakten på något av dessa 

sociala medier?  

Flera val är möjliga 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Youtube 

Hemsida 

Övrigt: 

 

Brukar ni tycka informationen/inläggen är relevanta för verksamheten och dagens 

aktuella läge för Försvarsmakten? 

Ja 

Nej 

  

Finner ni att någon av dessa känns mer tillförlitliga i sin information angående 

Försvarsmakten? Trots att informationen i inläggen kan vara desamma.  

Försvarsmaktens Facebooksida 

Försvarsmaktens Instagram  

Försvarsmaktens Twitterkonto 



  
 

VI 

Försvarsmaktens YouTubekanal 

Försvarsmaktens hemsida 

Artiklar angående Försvarsmakten i tidningar av typen Expressen och Aftonbladet 

Artiklar angående Försvarsmakten i tidningar av typen SvD eller DN 

 

Anser ni att Försvarsmakten har en professionell framtoning i inlägg och svar på 

kommentarer?  

Ja 

Nej 

 

Vilka inläggsinnehåll ser ni som mest intressanta på Försvarsmaktens sociala 

medier?  

Flera val är möjliga 

Inlägg om verksamheten ”i vardagen” 

Inlägg om soldaternas vardag 

Inlägg om utbildning/uppdrag 

Arbetsannonser 

Övrigt: 

 

Brukar ni interagera med Försvarsmakten eller andra som gillar/kommenterar 

Försvarsmaktens inlägg?  

Ja, med Försvarsmakten 

Enbart andra användare 

Med både Försvarsmakten och andra användare 

Nej 

 

Hur ofta brukar ni interagera med Försvarsmakten eller andra som 

gillar/kommenterar Försvarsmaktens inlägg?  

Dagligen, oavsett ämne 

Enbart om ämnet väcker intresse/avsky/nöje eller dylikt 

 

Hur ofta delar/re-tweetar eller på annat sätt sprider ni information ni ser på 

Försvarsmaktens sociala medier? 

Ofta 

Ibland 

Enstaka gånger 

Aldrig 

 

Klickar du dig vidare på länkar i Försvarsmaktens inlägg som intresserar dig? 

Ja 

Nej 

 

Har ni någonsin anmält/flaggat något av Försvarsmaktens inlägg? 

Ja 

Nej 

 

 

Om ja, varför? 
Svarade ni nej på förra frågan hoppar ni över denna. 

Kränkande/stötande mot mig 

Kränkande/stötande mot andra 



  
 

VII 

Irrelevant information 

Övrigt 

 

Vid informationsbehov om Försvarsmakten, använder ni då sociala medier som 

huvudkälla? 

Ja 

Nej 

 

Om nej, vart går ni istället?  

Exempelvis hemsidan, mail eller ringer. Svarade ni ja på tidigare fråga så hoppar ni 

över denna 

__________ 

 

När ni hittat den information ni letat efter, återgår ni då till samma medie vid 

fortsatta informationsbehov från FM (eller andra org)? 

Ja 

Nej 

 

 

Övriga synpunkter på era sociala medie-vanor i relation till Försvarsmaktens 

sociala medier.  

__________ 

 
 

 

 

 

 


