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were conducted with 10 participants aged 20–35. To 
analyze the interviews, qualitative content analysis 
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own identity on Facebook. The clearest result is that 
all participants state that it is important to them that 
they stand for what they share.  What the 
participants share is also strongly linked to why they 
share –mainly they share political posts.  Most 
participants say that they primarily have their closest 
friends in mind when sharing. Credibility is also 
linked to other themes. Credibility in many cases is 
one of the criteria that determine what participants 
choose to share. The participants also said that they 
generally rely more on what people they know well 
post or share.  

Nyckelord: Facebook, delning, sociala medier, källkritik



 

Innehållsförteckning 
1	   INLEDNING	  ......................................................................................................................	  1	  

1.1	   PROBLEMFORMULERING	  .....................................................................................................	  1	  
1.2	   SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  ............................................................................................	  2	  
1.3	   AVGRÄNSNING	  ..................................................................................................................	  3	  
1.4	   FACEBOOK-‐TERMER	  ...........................................................................................................	  4	  
1.5	   DISPOSITION	  .....................................................................................................................	  4	  

2	   TIDIGARE	  FORSKNING	  OCH	  TEORI	  ...................................................................................	  6	  
2.1	   FACEBOOK	  OCH	  INFORMATION	  SHARING	  ................................................................................	  6	  
2.2	   KÄLLKRITIK	  .......................................................................................................................	  9	  
2.3	   TEORETISKT	  RAMVERK	  ......................................................................................................	  12	  

2.3.1	   INRE  OCH  YTTRE  MOTIVATIONER  ...................................................................................  12	  
2.3.2	   COLLAPSED  CONTEXT  OCH  INVISIBLE  AUDIENCES  .............................................................  13	  
2.3.3	   KOGNITIV  AUKTORITET  ...............................................................................................  13	  
2.3.4	   HEURISTICS  ..............................................................................................................  13	  
2.3.5	   SELF-‐SUFFICIENCY  ......................................................................................................  14	  

3	   METOD	  .........................................................................................................................	  15	  
3.1	   KVALITATIVA	  INTERVJUER	  ..................................................................................................	  15	  
3.2	   PLANERING	  ....................................................................................................................	  15	  
3.3	   DELTAGARE	  ....................................................................................................................	  16	  
3.4	   INTERVJUERNA	  ................................................................................................................	  18	  
3.5	   UTSKRIFT	  .......................................................................................................................	  19	  
3.6	   VALIDERING	  ...................................................................................................................	  19	  
3.7	   ANALYSMETOD	  ...............................................................................................................	  21	  

4	   RESULTAT	  .....................................................................................................................	  25	  
4.1	   MOTIVATIONER	  BAKOM	  DELNING	  .......................................................................................	  25	  

4.1.1	   PÅVERKA  ANDRA  .......................................................................................................  26	  
4.1.2	   IDENTITET  ................................................................................................................  26	  
4.1.3	   ICKE-‐DELARE  .............................................................................................................  27	  

4.2	   VAD	  DELAS?	  ...................................................................................................................	  27	  
4.3	   MÅLGRUPP	  ....................................................................................................................	  29	  
4.4	   PRIVAT/PROFESSIONELLT	  ..................................................................................................	  30	  
4.5	   DISKUSSION	  PÅ	  FACEBOOK	  ................................................................................................	  31	  
4.6	   KÄLLKRITIK	  .....................................................................................................................	  32	  
4.7	   SAMMANFATTNING	  UTIFRÅN	  FORSKNINGSFRÅGOR	  .................................................................	  33	  

5	   ANALYS	  OCH	  FRAMTIDA	  FORSKNING	  ............................................................................	  35	  
5.1	   ANALYS	  .........................................................................................................................	  35	  

5.1.1	   VAD  DELAS  OCH  VARFÖR?  ...........................................................................................  35	  
5.1.2	   MÅLGRUPP  ..............................................................................................................  36	  
5.1.3	   KÄLLKRITIK  ...............................................................................................................  37	  

5.2	   FÖRSLAG	  PÅ	  FRAMTIDA	  FORSKNING	  .....................................................................................	  38	  
6	   SAMMANFATTNING	  ......................................................................................................	  40	  
	   KÄLLFÖRTECKNING	  .......................................................................................................	  42	  
	   BILAGA	  1	  –	  INTERVJUGUIDE	  ..........................................................................................	  44	  
	   BILAGA	  2	  –	  EFTERLYSNINGAR	  ........................................................................................	  46	  
	   BILAGA	  3	  –	  EXEMPEL	  FRÅN	  KODSCHEMAT	  ....................................................................	  48	  

 

 



1 
 

1 Inledning 

Vi lever i ett informationssamhälle. Internet har förändrat våra liv och varje 
dag får vi mängder av information som vi måste förhålla oss till. Där vi 
tidigare fick information om samhället från främst tidningar, radio och TV, 
kan vi idag få information från vem som helst på webbsidor och i sociala 
medier. Sociala medier innebär en tvåvägskommunikation – vi får inte bara 
information från medier längre, utan kan själva på ett enkelt sätt producera 
och dela vidare information. Alla kan vara sin egen publicist och det finns 
inte bara mer information, utan den sprids också betydligt snabbare genom att 
delas i sociala medier. Därför blir också källkritik, att kunna granska källor 
och deras trovärdighet, allt viktigare (Metzger, 2007).  
 
Internet, sociala medier och hur dessa påverkar oss är ett stort personligt 
intresse för mig och därför ville jag ägna min uppsats åt detta ämne – 
specifikt att närmare undersöka delning och källkritik på Facebook. 
 

1.1 Problemformulering 
Facebook är världens största sociala nätverk. Det är också det mest använda 
sociala nätverket i Sverige och 70 % av svenskarna använder Facebook, 
nästan hälften av svenskarna gör det dagligen (Findahl & Davidsson, 2015). 
Företaget grundades av Mark Zuckerberg 2005, och var från början riktat 
enbart till studenter på Harvarduniversitetet i USA (Facebook, u.å-a) 2006 
släpptes Facebook fritt så att vem som helst kunde skapa en användare och 
tjänsten har sedan dess vuxit, även i Sverige. I mars 2016 hade Facebook 1,65 
miljarder aktiva användare världen över (Facebook, u.å-a). Nätverket är en 
stor del av mångas liv, och därför är det viktigt att studera det närmare. 
 
Wilson, Gosling och Graham beskriver i en forskningsöversikt från 2012 tre 
viktiga anledningar för samhällsvetare att studera Facebook. För det första är 
det en möjlighet att studera mänskligt beteende på ett nytt sätt – som till 
exempel att undersöka hur människor lär känna varandra. För det andra, 
skriver Wilson, Gosling och Graham, gör Facebooks popularitet i sig att 
nätverket blir intressant att studera. Facebook har förändrat hur vi relaterar till 
varandra, kommunicerar och delar med oss av information. För det tredje har 
Facebook fört med sig både stora fördelar och risker för samhället – tjänsten 
gör det till exempel lättare att kommunicera, men kan vara problematisk ur en 
integritetssynvinkel. Facebook behöver därför studeras för att undersöka hur 
nätverket påverkar oss. Föreliggande studie kan bidra till kunskapen om 
Facebook, framför allt med hänsyn till den andra anledningen. Med hjälp av 
”dela”-knappen är det lätt att dela med sig av olika saker – men hur sker 
urvalet, och vad väljer man att dela med sig av? 
 
Informationssökning är ett välutforskat område inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Hur vi delar med oss av information är också en del i 
hur vi hanterar information, och det området är inte lika välutvecklat, i alla 
fall inte när det handlar om annat än informationsformer som artiklar eller 
böcker. Pilerot (2012) understryker att det är svårt att få överblick över den 
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forskning som finns, eftersom det inte finns någon gemensamt utvecklad 
terminologi. I dagens samhälle, när det på grund av internet är enklare än 
någonsin att sprida och dela information, är det av allt större vikt att utforska 
även detta område.  
 
Det finns en del forskning om delning på Facebook. Huvuddelen är antingen 
kvantitativa studier som genomförts med hjälp av enkäter, exempelvis Cho, 
Park och Kim (2015), eller fokuserar på innehåll som skapats av användaren 
själv, till skillnad från att dela vidare material från andra källor, exempelvis 
French och Read (2013). Denna uppsats bygger på kvalitativa intervjuer och 
fokuserar på hur deltagarna resonerar kring att dela vidare sådant som de ser i 
sitt flöde.  
 
Att studera delning på Facebook är inte unikt för biblioteks- och 
informationsvetenskap. Det studeras i flera andra områden, exempelvis 
psykologi och ekonomi. Facebook används dagligen av många människor, 
och det är naturligt att det studeras ur många olika vinklar. Det är dock av stor 
vikt att studera detta ämne även i biblioteks- och informationsvetenskap. 
Biblioteks- och informationsvetenskap definieras av Saracevic (2009): 

Information science is the science and practice dealing with the effective 
collection, storage, retrieval and use of information. It is concerned with 
recordable information and knowledge, and the technologies and related services 
that facilitate their management and use. (s 2570)  

I den här definitionen är det främst ordet ”use”, användning, som är relevant 
för denna studie. Hur vi delar med oss av och utvärderar information är en 
viktig del av hur vi använder information, och denna studie är därför relevant 
för området biblioteks- och informationsvetenskap – särskilt i kombination 
med inriktningen på Facebook, eftersom det är ett relativt nytt forum. En del 
av detta är att ta reda på våra motivationer för att dela något i sociala medier, 
men också att ta reda på vilken roll källkritiska överväganden spelar i valet att 
dela något. Hur resonerar Facebook-användare kring sanningshalten i det man 
delar vidare?  
 
Källkritik är ett område som i allmänhet är mer utforskat än delning i sociala 
medier, men som har blivit allt mer viktigt med sociala mediers framväxt. 
David Lankes (2008) beskriver hur synen på källkritik har förändras i och 
med internet. I dag kan och måste vi göra mer själva – där vi tidigare förlitat 
oss på andras expertutlåtanden måste vi i dag ofta göra bedömningar själva.  
Till exempel bokar vi själva resor på nätet i stället för att gå till en resebyrå. 
Internet är inte kontrollerat, det finns ingen högre instans eller auktoritet, alla 
har samma möjligheter. Det kräver mer av användare av sociala medier för att 
kunna göra källkritiska bedömningar. Hur källkritiska överväganden påverkar 
vad som delas är ett område som inte är utforskat och därför är det av intresse 
för mig i denna uppsats.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att undersöka hur deltagarna i studien resonerar kring 
det de delar med sig av på Facebook, för att skapa en djupare förståelse för 
vilka aspekter som gör att man delar vidare något.  Genom att studera hur 
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Facebookanvändare resonerar om det de delar med sig av vill jag beskriva 
motiven till att de väljer att dela med sig av poster eller länkar och till vem, 
vad som utmärker de poster eller länkar som de väljer att dela med sig av, och 
vilken roll källkritiska överväganden spelar i deras val att dela med sig av 
något. 
 
De forskningsfrågor som ligger till grund för denna studie är: 
 

• Vilka motiv ligger bakom att deltagarna delar med sig av något på 
Facebook?  
 

• Vad är det som deltagarna väljer att dela med sig av?  
 

• Till vilken/vilka målgrupper delar deltagarna i studien med sig av 
poster eller länkar på Facebook? 

 
• Utvärderar deltagarna källkritiskt det de delar eller överväger att dela? 

 
• Hur resonerar deltagarna kring att skapa diskussion eller debatt kring 

det de delar? 
 

För att ta reda på svaren på dessa frågor har kvalitativa intervjuer med 
deltagare i åldrarna 20–35 år använts.  
 

1.3 Avgränsning 
För att kunna utföra uppsatsen inom utsatt tid har vissa avgränsningar fått 
göras. För det första avgränsar jag mig till enbart Facebook snarare än sociala 
medier i stort. Exempelvis retweets på Twitter är ett liknande fenomen som 
hade varit intressant att studera. Facebook är dock det mest använda sociala 
mediet och därför valde jag att rikta in mig på det. Facebook och Twitter 
används också på delvis olika sätt – Facebook är ett socialt nätverk som 
huvudsakligen används för att kommunicera med vänner, medan Twitter är en 
mikroblogg som huvudsakligen används för att berätta om vad användaren 
gör och för att uppdatera sin status (Jansen, Sobel, & Cook, 2011). Därför blir 
studien mer sammanhållen genom att bara välja en plattform. Däremot skulle 
det vara intressant att göra framtida jämförande studier mellan dem.  
 
En annan avgränsning jag gjort är att rikta in mig på åldersgruppen 20–35 år 
(födda 1981–1996). Jag var intresserad av att komma åt personer som har haft 
Facebook under lång tid och är uppvuxna med det, eller har haft det i sin 
tonårstid och ungdom. Facebook har visserligen bara funnits i stor 
utsträckning sedan 2007, men innan dess fanns andra sociala medier som 
MySpace, och i Sverige hade många ungdomar Lunarstorm och Helgon. 
Äldre personer än så var för gamla för att ha vuxit upp med sociala medier, 
och yngre personer, gymnasieålder och yngre, har det redan forskats mycket 
om, särskilt med tanke på källkritik, exempelvis Sundin, Francke & Limberg, 
(2011). Jag tyckte att det var intressant att rikta in mig på just den här 
gruppen för att det inte finns särskilt mycket studier kring dessa personer. Jag 
ville inte välja till exempel studenter, eller att nå personer genom deras yrke 
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utan nå dem som privatpersoner, då endast en liten del av de studier som 
gjorts har det fokuset (Savolainen, 2007). Åldersgruppen 20–35 är också den 
grupp som är lättast för mig att nå, eftersom jag tillhör den själv.      
 
Jag har också valt att rikta in mig specifikt på delningar genom ”share”-
knappen. På Facebook finns också möjlighet att gilla, eller ”likea”, poster, 
och det skulle också kunna ses som en typ av delning då likes också visas utåt 
för ens Facebook-vänner i deras flöde, det är dock inte lika tydligt som 
”share”-knappen, där syftet delning är tydligt.  
 

1.4 Facebook-termer 
Jag kommer nedan att definiera vissa Facebook-termer som används i 
uppsatsen. Många termer är vanliga ord som behöver definieras i det 
sammanhang som de används i. 
 
Ordet delning är förstås ett centralt begrepp i denna uppsats. Ordet har flera 
betydelser: det kan dels betyda att dela upp någonting, men också att dela 
med sig av någonting. Det är den senare betydelsen som är i fokus i denna 
studie. På Facebook specifikt kan delning också betyda två saker. Antingen 
menar man att dela med sig av sådant man själv är upphov till: att lägga upp 
egna bilder eller videor, eller skriva statusuppdateringar. Man kan också 
mena att dela med sig av information med upphov hos andra: bilder, videor, 
länkar, artiklar och statusuppdateringar som någon annan postat, som man ser 
i sitt flöde på Facebook och delar vidare, genom att använda ”share”-
knappen. Det är den typen av delning som är i fokus i denna studie. 
 
Termen flöde används för att beskriva den startsida, eller Newsfeed, som 
möter en när man först loggar in på Facebook. Där syns de 
statusuppdateringar, bilder, videor och länkar som ens Facebookvänner 
skapat eller delat. Flödet styrs av en algoritm som beräknar vad användaren 
kan ha störst intresse av genom att bland annat ta i beaktande vilka 
Facebookvänner användaren har interagerat mest med, samt vad som fått flest 
”gilla-markeringar”, kommentarer och delningar (Facebook, u.å-b). 
 
Ordet Facebookvänner syftar till de man har på sin vänlista på Facebook och 
behöver alltså inte vara personer som man faktiskt är vän med.  
Statusuppdatering syftar till de meddelanden som Facebookanvändare kan 
skriva som sedan syns i den personens Facebookvänners flöde.   
 

1.5 Disposition 
I nästkommande avsnitt kommer jag att beskriva den tidigare forskning som 
finns inom området information sharing och källkritik, samt sammanfatta det 
teoretiska ramverk jag använt i uppsatsarbetet, där begreppen jag använt 
kommer från den tidigare forskningen. Därefter beskrivs den metod, 
kvalitativa intervjuer, som använts i studien, och de personer som deltagit i 
studien samt hur jag gått till väga för att finna dem. Jag kommer därefter att 
gå igenom den analysmetod jag använt, kvalitativ innehållsanalys. I 
nästföljande avsnitt kommer jag att gå igenom de resultat jag funnit under 
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analysen, och därefter diskutera dem med koppling till teori och tidigare 
studier, samt komma med förslag på framtida studier, för att sedan avsluta 
med en sammanfattning av uppsatsen.  
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2 Tidigare forskning och teori  

Nedan kommer jag att redogöra för tidigare forskning i området samt den 
teori jag använder i min analys.  
 
Detta avsnitt delas upp i två teman: Facebook och information sharing samt 
källkritik. Under varje rubrik kommer jag att redovisa dels tidigare forskning 
inom området, samt viktiga begrepp och teorier som används inom tidigare 
forskning och som jag kommer att använda vid analysen. Slutligen 
sammanfattar jag de viktigaste begreppen jag tagit med mig från avsnittet och 
kommer att använda i analysen.  
 

2.1 Facebook och information sharing 
Information sharing är ett begrepp inom biblioteks- och 
informationsvetenskap som handlar om hur man delar med sig av 
information. Jag väljer att använda begreppet information sharing snarare än 
det svenska informationsdelning, just av anledningen att delning på svenska 
kan betyda två olika saker – information sharing är ett tydligare begrepp och 
det etablerade i tidigare forskning.  
 
Information sharing definieras av Reijo Savolainen (2007, s 1) på detta sätt: 

In the broadest sense, information sharing may include providing information, 
receiving information provided by other people, confirming receipt of the 
information, and confirming that the information is jointly understood.  

Information sharing kan alltså handla om både att dela med sig av 
information, men också om att ta emot den. I denna studie ligger fokus på 
delandet, och vilka motivationer som ligger bakom att man väljer att dela med 
sig av något. Savolainen skriver att det finns en del forskning kring 
delningsaspekten av information sharing, men huvuddelen fokuserar på 
information sharing i arbetssammanhang eller skola (exempelvis Sonnenwald 
[2005]), det finns inte särskilt mycket forskning inom det Savolainen kallar 
”non-work contexts”, som denna studie handlar om, det vill säga 
sammanhang utanför arbetslivet: hur användarna agerar i sitt privatliv. 
 
Ola Pilerot beskriver i en artikel från 2012 olika syn på information sharing. 
Enligt Pilerot finns inte särskilt mycket forskning på området, utan fokus 
ligger ofta på informationssökning. Den forskning som finns är inte 
samordnad och det finns en mängd begrepp som används. ”Information 
sharing” är ett begrepp som används på olika sätt i olika kontexter. Pilerot 
identifierar, genom att studera en mängd vetenskapliga artiklar, sex olika 
teoretiska ramverk där man sätter in ”information sharing” i ett sammanhang. 
Dessa är nätverksanalys, common ground, information ground, small worlds, 
socialt kapital, och praktikteorier. 
 
Nedan kommer jag att gå igenom ett antal studier om Facebook och 
information sharing.  
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Wilson, Gosling och Graham (2012) genomförde en bred översikt över 
forskning om Facebook i samhällsvetenskaperna, som jag redan nämnt. 
Facebook är ett fenomen som har studerats i många olika 
forskningsdiscipliner förutom biblioteks- och informationsvetenskap, som 
juridik, sociologi, psykologi och ekonomi, och det kan därför vara svårt att få 
överblick kring vad som studerats och vilka resultat som finns. Genom att 
läsa 412 vetenskapliga artiklar om Facebook identifierade artikelförfattarna 
fem olika kategorier: Deskriptiv analys av användarna, motivationer till att 
använda Facebook, presentation av identitet, Facebooks roll för social 
interaktion, och frågor kring sekretess (privacy). Den kategori som är av 
störst intresse för denna studie är den andra: motivationer att använda 
Facebook. 78 artiklar i studien undersökte detta ämne, och huvuddelen av 
dessa artiklar handlade om interna motivationer till att använda Facebook, till 
exempel behovet av socialt engagemang. Den vanligaste motivationen till att 
använda Facebook handlade om att hålla kontakten med vänner. Därutöver 
undersöker många av artiklarna kopplingen mellan Facebook och socialt 
kapital, alltså de fördelar som man kan få genom sitt förhållande med andra, 
där det ofta skiljs mellan ”strong ties” och ”weak ties” – den första kategorin 
innefattar de närmaste vännerna som man ofta interagerar med, och den andra 
de vänner som man bara följer i nyhetsflödet utan att interagera särskilt 
mycket med. En annan kategori som kan vara av intresse för denna studie är 
identitetspresentation – hur man presenterar sig själv på Facebook. 50 av 
artiklarna i studien handlade om detta område. När man först skapar en 
Facebookprofil är den helt tom – man kan sedan välja att fylla i ålder, 
arbetsplats, släktingar och partner, var man studerat, och så vidare. Men ens 
identitet på Facebook är även vilka statusuppdateringar och bilder man väljer 
att posta, vad man delar, gillar, följer och så vidare. Man kan välja att visa 
upp en polerad bild av sig själv. Resultaten visade att de flesta visar upp en 
bild som ligger ganska nära ens verkliga person. Detta kan bero på att på 
Facebook, till skillnad från många andra sociala nätverk, känner man oftast 
redan de man blir Facebook-vän med offline, medan på andra sociala nätverk 
är det vanligare att ha vänner man aldrig träffat offline. 
 
En studie genomfördes av Cho, Park och Kim (2015) som utforskar 
förhållandet mellan delning och motivationer på Facebook. Studien tar till 
skillnad från denna studie ett marknadsperspektiv och syftar till att genom att 
undersöka vad som motiverar en person att dela information på Facebook 
hitta en strategi för marknadsförare att få information att spridas på Facebook 
genom ”word of mouth”. Studien är av kvantitativt slag och använder enkäter 
för att få svar på frågeställningarna. Man använde ”SDT” eller ”Self-
determination theory” som teoretiskt ramverk. Enligt denna teori motiveras 
personer av en vilja att växa och bli självförverkligade. Detta kan ske på två 
sätt: ”intrinsic motivation” eller ”inre motivation”, och ”extrinsic motivation” 
eller ”yttre motivation”. Med inre motivation menas att man gör något för att 
det är intressant eller roligt, medan med yttre motivation menas att man gör 
något för att man har något att vinna på det. Som ett exempel på inre 
motivation tar författarna upp ”information self-efficacy”, vilket definieras 
som: ”the confidence to provide valuable information to others in a social 
media environment” (s 861) alltså att man får ökat självförtroende genom att 
dela med sig av värdefull information till sina Facebookvänner. Resultatet 
visade att motivationerna bakom delningar främst var av inre natur, det vill 



8 
 

säga man delade främst för sin egen skull. Det var ytterst sällan för att man 
fick någonting för det. Den enda yttre anledningen till att man delar visade sig 
vara ”expected reciprocal relationship”, det vill säga att man vill skapa 
starkare band med sina vänner, skapa nya vänner eller hålla kontakten med 
folk. Den här studien fokuserade på delning kring produkter och tjänster, då 
man hade ett marknadsperspektiv, och författarna kommer fram till att 
användarna sällan drevs av något direkt syfte, att man har något att vinna på 
det, utan att det är en naturlig del av deras Facebookanvändande. 
 
French och Read (2013) har gjort en studie som behandlar delande på 
Facebook, och hur en persons olika sociala sammanhang påverkar hur och 
vad man delar. Till skillnad från denna uppsats beskriver French och Reads 
studie statusuppdateringar som deltagarna själva skriver, men de två studierna 
har ändå en del gemensamma beröringspunkter.  Författarna genomförde en 
intervjustudie med sammanlagt 18 deltagare, hälften i USA och hälften i 
Sydkorea, där de presenterade intervjupersonerna med en påhittad händelse – 
att man var ute på en bar och fick en attraktiv persons nummer – och bad dem 
hitta på en Facebookstatus om den. Syftet var att undersöka om de skulle 
formulera sig annorlunda beroende på vilken grupp de riktade sig till – 
vänner, familj, arbetskamrater eller liknande. Resultaten visade att 
huvuddelen (12 av 18) skrev samma statusuppdatering oberoende av vilken 
grupp de riktade sig till, men att den i de fallen var väldigt vag och inte gav 
särskilt mycket information alls, till exempel ”had a great time hanging out 
with my friends last night”. 14 av de intervjuade uppgav också att de 
använder Facebooks blockningsfunktion för att förhindra att vissa personer 
ser vad de postar – för att de kände sig mer bekväma om det inte kan ses av 
vissa personer. De flesta av deltagarna i studien uppgav också att de skulle 
vara mer benägna att dela information om de enklare kunde kontrollera vilka 
som skulle se posterna. Författarna menar att detta innebär att användarna är 
medvetna om sina olika sociala sammanhang, och att de påverkas av dem när 
det gäller vad de är benägna att posta och dela. 
 
I en studie från 2014 undersöks vilka olika typer av information som delas av 
Facebookanvändare med olika kategorier av vänner (Ramaswami, 
Murugathasan, Narayanasamy & Khoo, 2014) Detta undersöktes med hjälp 
av enkäter riktade till studenter i Singapore. I artikeln konstateras att det inte 
finns särskilt mycket forskning kring vilka typer av information som delas på 
Facebook. Resultaten visar att den mest delade typen av information är 
nöjesrelaterat material (entertainment). Därefter kommer information om mat, 
och på tredje plats hobbyrelaterade delningar. Utöver detta visar 
enkätresultatet att deltagarna delar skolrelaterat material med skolkamrater, 
hälso- och shoppingrelaterad information med familj och släkt, 
arbetsrelaterad information med kolleger, och hobby-relaterat material med 
vänner med samma intressen. Mode- och sportmaterial delas huvudsakligen 
med nära vänner. Man har dessutom tittat på skillnader mellan ålder och kön, 
och kommit fram till att till exempel unga kvinnor med över 300 vänner är 
den grupp som delar mest nöjesrelaterat material.  
 
danah boyd beskriver i sin avhandling Taken out of context – American teen 
sociality in networked publics (2008) collapsed contexts och invisible 
audience – två begrepp som bör tas upp när man talar om information 
sharing, särskilt med tanke på frågeställningen om målgrupp. Människor 
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anpassar sig i vanliga fall till de situationer och sociala sammanhang de 
befinner sig i – man beter sig inte på samma sätt på jobbet som med de 
närmaste vännerna, man pratar inte på samma sätt med sin mormor som med 
sin chef, och olika sociala regler gäller om man befinner sig i en kyrka eller 
på en nattklubb. På sociala medier finns inte samma uppdelning – ”contexts 
collapse” (sammanhangen kollapsar) som danah boyd skriver. På Facebook 
kan man vara vän med både sin chef, sin farmor och sina bästa vänner, och de 
statusuppdateringar man skriver eller poster man delar kan läsas av samtliga, 
om man inte väljer att rikta sig till en specifik grupp. Begreppet collapsed 
contexts är dock äldre än sociala medier. Fenomenet uppstod redan med radio 
och TV, som riktar sig till många olika målgrupper. Som exempel tar boyd 
upp att på 60-talet stötte Stokely Carmichael, en förgrundsgestalt inom den 
amerikanska medborgarrättsrörelsen, på problem när han skulle medverka i 
radio och TV, då han hade utvecklat olika retorik när han pratade med vita 
och med svarta. I TV var han tvungen att rikta sig till båda grupperna 
samtidigt. Att olika sammanhang krockar kan också uppstå i verkliga livet – 
på till exempel bröllop ska parets familj, vänner och kolleger samsas. Sådana 
sammanhang är dock ofta mer planerade för att flyta på – det finns ofta 
traditioner att följa, till exempel.  
 
Med sociala mediers intåg sprids detta fenomen till en mycket bredare grupp. 
Det är betydligt fler som använder sociala medier än som medverkar i radio 
och TV. Dessutom är kommunikationen på sociala medier tvåsidig – i radio 
och TV handlar det om envägskommunikation. Att sammanhangen kollapsar 
på det här sättet påverkar hur vi interagerar – både i större sammanhang och i 
mindre sammanhang som bland vänner. Det vi gör på sociala medier kan ofta 
ses av betydligt fler än vi tror, och framför allt än vad vi riktar oss till. 
Interaktioner på sociala medier blir publika på ett helt annat sätt än om vi 
kommunicerar med varandra privat.  
 
Invisible audiences (osynlig publik) är ett besläktat begrepp som boyd 
beskriver i samma avhandling, och som också tidigare var mer reserverat för 
radio och TV. Det innebär att på samma sätt som med etermedia så ser man 
inte de man riktar sig till, och det är svårt att hålla alla i åtanke när man delar. 
På det viset kan det vara svårt att veta vad som är lämpligt att posta, för man 
vet inte alltid vem som kommer att se det, det är svårt eller omöjligt att ha alla 
i åtanke (boyd, 2008). 
 
Sammanfattningsvis så finns det en del intressanta studier om information 
sharing och Facebook. Flera har gemensamma nämnare med denna uppsats, 
men ingen av dem beskriver motivationer bakom delning som undersöks 
genom kvalitativa intervjuer. Det finns inte heller särskilt mycket forskning 
om vad som delas, vilket ingår i syftet med denna uppsats att skapa mer 
kunskap om.  
 

2.2 Källkritik 
Källkritik, eller credibility, är ett relativt välutforskat område (Rieh & 
Danielson, 2007). Med källkritik menar jag att kritiskt granska information 
för att bedöma dess trovärdighet. På engelska finns inget direkt motsvarande 
begrepp, utan ordet “credibility” används. Det engelska ordet syftar på 
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trovärdigheten hos källan, snarare än begreppet källkritik som syftar på 
användarens bedömning av den. Jag kommer att använda begreppet källkritik 
då det är just användarens perspektiv jag är intresserad av att undersöka, och 
det är det som är etablerat i svenskan. Begreppet trovärdighet är förstås också 
relevant och det kommer jag att använda snarare än engelskans credibility.  
 
Som utgångspunkt för att beskriva tidigare forskning och teorier kring 
källkritik vill jag först beskriva begreppet ”kognitiv auktoritet”, vilket 
används flitigt inom forskningen kring källkritik. Det myntades av Patrick 
Wilson (1983) och grundar sig i social epistemologi.  Social epistemologi 
innebär ett sätt att se på kunskap och hur vi lär oss. En tolkning av begreppet 
ges av Doty (2015, s 3): 

According to this concept, very little human knowledge is acquired firsthand 
through primary experience. Instead, most knowledge is acquired secondhand 
through other sources upon whose representations we rely. In simple terms, most 
things that we believe, we believe because we take someone else's word for it. This 
suggests that despite our cognitive conception of knowledge, most knowledge is 
actually acquired socially.  

Wilsons definition av kognitiv auktoritet innebär ett slags inflytande – 
kognitiv auktoritet, skriver Wilson, har de som man väljer att tro på, de som 
man tycker är trovärdiga källor. Det kan vara personer, myndigheter eller 
andra instanser. Man kan vara en kognitiv auktoritet för någon i vissa 
sammanhang, men inte i andra – om man till exempel är en expert på fjärilar 
men inte är särskilt allmänbildad i övrigt är man en kognitiv auktoritet om 
fjärilar men inte inom andra områden. Man kan också vara en kognitiv 
auktoritet för vissa men inte för andra. Begreppet hör ihop med kompetens 
och trovärdighet – man måste ha båda för att vara en kognitiv auktoritet. 
Begreppet kognitiv auktoritet skiljer sig från administrativ auktoritet, det de 
flesta tänker på när de hör ordet auktoritet, alltså någon med makt att påverka 
andra. En person med kognitiv auktoritet kan vara någon med stor kunskap 
inom ett ämne, inhämtad genom utbildning eller erfarenhet, men också någon 
som är trovärdig av andra skäl. Det kan spridas ryktesvägen, om personer jag 
litar på säger att en person är trovärdig och säger bra saker, då kommer jag 
troligen också att tycka det. Om personen bevisar sin trovärdighet befäster 
hen sin kognitiva auktoritet – som en läkare som botar en patient. (Wilson, 
1983) 
 
Nedan kommer jag att ta upp några studier som undersöker hur människor 
gör källkritiska bedömningar på Internet. Ämnet är som nämnts välutforskat 
och jag har valt att redovisa studier som använder begrepp som är av vikt för 
mig i analysen, och som kan ge intressanta perspektiv till denna studie.   
 
Taraborelli (2008) beskriver olika sätt på vilka användare bedömer 
webbsidors trovärdighet. Han beskriver begreppet ”epistemic deference” som 
förmågan att kunna förlita sig på utomstående källor som en modell för vad 
en själv väljer att tro på. Men hur bedömer vi en källas trovärdighet? 
Taraborelli skiljer mellan evaluative judgments (utvärderande bedömningar) 
och predictive judgments (förutsägande bedömningar). En utvärderande 
bedömning utförs när man utvärderar en källa genom att faktiskt granska den, 
och en förutsägande bedömning är den bedömning man gör innan man 
faktiskt tittat på sidan – den förväntade trovärdigheten, kan man säga. För att 
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över huvud taget kunna göra en utvärderande bedömning har en förutsägande 
bedömning redan skett. Tarborelli menar att de flesta tidigare studier 
fokuserat på det förra snarare än det senare, men att förutsägande 
bedömningar också är av stor vikt, till exempel för att ta reda på vilka 
webbsidor vi väljer att besöka. Ofta finns inte tid eller motivation att noggrant 
granska webbsidor, utan det är snabba, instinktiva beslut som styr. Två 
aspekter påverkar detta: 1) tidsbegränsningar, att man sällan har tid till att gå 
djupare utan ytligt skannar av sidans innehåll; 2) epistemic pollution – att det 
helt enkelt finns så mycket information att utvärdera att det inte blir möjligt 
att utvärdera alla med ”evaluative judgment” utan man blir tvungen att 
bedöma på förhand.  
 
Tidigare har forskning om källkritik utgått från individen och hur hen 
utvärderar information, utan att ta hänsyn till den sociala aspekten av 
källkritik. Källkritik behöver dock inte vara något som sker individuellt, utan 
man tar hjälp av andra direkt eller indirekt. Metzger, Flanagin och Medders 
(2010) tar bland annat upp denna sociala aspekt av källkritik. I studien 
kommer man fram till att många användare tar ett heuristiskt snarare än ett 
systematiskt grepp på källkritik. I studien identifierar författarna fem 
heuristiska tumregler som användarna använder för att bedöma 
informationens trovärdighet. Dessa är ”the reputation heuristic” att man 
bedömer källor som man känner igen som mer trovärdiga, exempelvis stora 
företag som Amazon, ”the endorsement heuristic”, att man bedömer källor 
som andra bedömer trovärdiga som trovärdiga själv, utan att självt ha 
granskat källan närmare. Den tredje är ”the consistency heuristic”, att man 
jämför olika källor, olika webbsidor, för att bedöma trovärdigheten genom att 
se om samma uppgift finns på flera ställen. Den fjärde är ”the expectancy 
violation heuristic, hur väl webbsidan eller informationen stämmer överens 
med det man förväntar sig att finna. Den sista är ”the persuasive intent 
heuristic”, att reklam och kommersiell information bedöms som mindre 
trovärdig, särskild om den är oväntad – till exempel pop-up reklam. 
 
Metzger m. fl. identifierade också fyra teman som var viktiga för användarnas 
bedömning av trovärdighet ur ett socialt perspektiv: 1) ”social information 
pooling”, att man tittade på till exempel recensioner eller betyg från 
användare, till exempel på kommersiella webbsidor, och tittade på både 
positiva och negativa omdömen, 2) ”social confirmation of personal opinion”, 
att hitta likasinnade som bedömt information, och att man bedömer 
trovärdigheten högre om någon med liknande åsikter gör det, 3) ”enthusiast 
endorsements”, bedömning av information från ”självutnämnda” experter, 
eller personer med stort intresse och kompetens men utan referenser, samt 4) 
”resource sharing via interpersonal communication”, att direkta 
rekommendationer från människor, särskilt vänner eller familj, bedöms som 
trovärdiga.  
 
En studie av Syn och Kim (2013) undersöker ungdomars syn på källkritik, 
specifikt av hälsoinformation på Facebook. Studien använder 
enkätundersökningar, och fokuserar på att rangordna vad ungdomar anser är 
mest trovärdigt på Facebook, snarare än undersöker vad som får dem att 
bedöma källorna som trovärdiga. 200 universitetsstudenter mellan 18 och 29 
år deltog i studien. Resultaten visade att ungdomarna hade betydligt högre 
tilltro till statliga institutioner och hälsoorganisationer än till vänner och 
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familj på Facebook. Nyhetsmedia hamnade i mitten. Den visade också att 
personerna sällan postade kommentarer och frågor utan nästan enbart läste sig 
till information. 
 
Lankes (2008) beskriver ett skifte i hur man ser på källkritik. I och med 
internets intåg går vi från ett synsätt där vi har fått sätta stor tillit till 
auktoriteter, till ett där vi behöver lita mer på oss själva och våra egna 
bedömningar. Detta nya synsätt kallar Lankes för ”self-sufficiency”, eller 
självförsörjning. Sociala medier bidrar förstås till denna demokratisering av 
internet. Sammanfattningsvis beskriver Lankes en paradox som uppstår: 
användare på internet blir allt mer personligt ansvariga för sina beslut, medan 
man samtidigt måste förlita sig mer på information från andra. Det Metzger 
m. fl. kallar ”the consistency heuristic” blir allt mer viktigt – människor 
jämför olika källor med varandra och det blir mindre viktigt om en enskild 
källa är trovärdig eller inte. Detta kallar Lankes för ”the reliability approach”. 
Det finns också många aspekter som användarna aldrig ens märker – hur 
teknik som olika filter och urval gör att användaren kanske inte ens ser all 
information, och därigenom inte kan ta ställning till den.  
 
Metzger (2007) skriver om olika sätt att utvärdera credibility. Ett sätt att göra 
detta som beskrivs i artikeln är att utgå från olika kriterier, och att fråga 
respondenterna i vilken utsträckning de använder de olika kriterierna – vad 
Metzger kallar en checklist approach. Det är till exempel att undersöka hur 
aktuell informationen är, vem som ligger bakom information, vad hens syfte 
är, om det finns några källhänvisningar, hur detaljerad texten är, och så 
vidare. I den beskrivna studien användes vissa kriterier ofta, men andra inte 
alls. 
 
I detta avsnitt har jag tagit upp flera studier som behandlar källkritik på 
internet ur olika vinklar, bland annat vilka kriterier som används för att 
utvärdera information källkritiskt. 
 

2.3 Teoretiskt ramverk 
Vissa av de begrepp som använts i den tidigare forskningen i detta avsnitt har 
haft stor relevans för analysen av materialet, och utgör en teoretisk grund och 
en utgångspunkt för analysen av intervjuerna. Därför vill jag 
sammanfattningsvis redogöra för dessa relevanta begrepp nedan.   
 

2.3.1 Inre	  och	  yttre	  motivationer	  
Begreppen inre och yttre motivationer som beskrivs av Cho, Park och Kim 
(2015) är relevanta begrepp för denna studie och används i analysen. Inre 
motivation innebär att man gör något för att det är till exempel intressant eller 
roligt, och yttre motivation innebär att man gör något för att man har något att 
vinna på det. Eftersom denna studie syftar till att undersöka vilka 
motivationer som ligger bakom att man väljer att dela något är dessa begrepp 
relevanta.  
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En aspekt av inre motivation är ”information self-efficacy” vilket innebär att 
man kan få ökat självförtroende genom att dela med sig av värdefull 
information.  
 

2.3.2 Collapsed	  context	  och	  invisible	  audiences	  
 
De två begreppen collapsed context och  invisible audiences som beskrivs av 
danah boyd är relevanta för analysen eftersom de kan användas för att 
beskriva hur Facebookanvändare förhåller sig till sin publik när de delar 
något. Begreppet collapsed contexts innebär att de olika sammanhang en 
människa figurerar i krockar. På Facebook kan man vara vän med både sin 
familj, sina arbetskamrater och sina barndomsvänner, och det man skriver och 
delar kan ses av alla. Det gör att det är svårt att anpassa sig till en speciell 
grupp. Invisible audiences (osynlig publik) innebär att man på sociala medier 
inte kan se de man riktar sig till, och det kan vara svårt att veta vad som är 
lämpligt att posta, det är svårt eller omöjligt att ha alla mottagare i åtanke 
(boyd, 2008). 
 

2.3.3 Kognitiv	  auktoritet	  
 
Kognitiv auktoritet är ett av de viktigaste begreppen att använda i analysen 
när det kommer till källkritik. Det definierades av Patrick Wilson (1983) och 
är ett sätt att förklara vad som gör att vi väljer att lita på någon. Kognitiva 
auktoriteter är personer som vi litar på och uppfattar som trovärdiga. 
Begreppet hör ihop med kompetens och trovärdighet – man måste ha båda för 
att vara en kognitiv auktoritet.  
 

2.3.4 Heuristics	  
Metzger m fl. (2010) tar upp det faktum att de flesta användare tar ett 
heuristiskt grepp på källkritik: man använder metoder som går fort och inte 
kräver så mycket ansträngning, men som man bedömer ger tillräcklig 
information för att bedöma en webbsidas trovärdighet. I artikeln ger 
författarna fem exempel på dessa tumregler, och speciellt tre av dessa 
kommer jag att använda i analysen. Dessa är ”the endorsement heuristic”, att 
man själv bedömer källor som trovärdiga om andra gör det, utan att självt ha 
granskat källan närmare, samt ”the consistency heuristic”, att man jämför 
olika källor för att bedöma trovärdigheten genom att se om samma uppgift 
finns på flera ställen. Den tredje är ”the expectancy violation heuristic” vilken 
innebär att man bedömer en källas trovärdighet högre om källan stämmer 
överens med ens förväntningar på den, till exempel bedömer användare 
information som mer trovärdig om den stämmer överens med ens egna 
värderingar och åsikter.  
 
Taraborelli tar även upp ett besläktat begrepp: förutsägande bedömningar. 
Detta begrepp innebär att man gör snabba bedömningar av källor utan att 
faktiskt granska dem – först görs en förutsägande bedömning som avgör om 
det är värt att titta närmare på källan eller inte. Även detta är ett heuristiskt 
angreppssätt, och kommer att användas i analysen.  
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2.3.5 Self-‐sufficiency	  
Det sista begreppet som är relevant för analysen är self-sufficiency, som 
David Lankes (2008) beskriver. Han menar att synen på källkritik har 
förändras i och med internet, till ett angreppssätt där vi själva måste vara mer 
källkritiska i stället för att förlita oss på andra. I dag kan och måste vi göra 
mer själva – där vi tidigare förlitat oss på andras expertutlåtanden och 
kognitiva auktoriteter får vi gå till flera källor för att bedöma hur trovärdigt 
något är.   
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3 Metod 

En kvalitativ metod, semistrukturerade intervjuer, har valts för att besvara 
forskningsfrågorna. Kvalitativ metod är induktiv, och används snarast för att 
skapa ny teori. Där kvantitativa studier handlar om siffror, handlar kvalitativa 
studier om ord (Bryman, 2012). Syftet med denna studie är att ta reda på hur 
deltagarna resonerar kring fenomen som delning och källkritik, och det gör en 
kvalitativ metod till den mest lämpliga.  
 
En kvantitativ metod hade inte kunnat användas i den här studien, då en 
kvantitativ metod inte är lämplig för att undersöka komplexa resonemang. För 
att enbart ta reda på vad som delas hade till exempel enkäter kunnat fungera 
väl, men för att ta reda på bakomliggande orsaker till varför deltagarna väljer 
att dela olika typer av information är intervjuer idealt. (Bryman, 2012) 
 
Eftersom denna metod har använts bör man ha i åtanke att de resultat jag nått 
speglar deltagarnas syn på delning och källkritik– det är just hur deltagarna 
säger att de upplever sin egen delning som undersöks. Det som redovisas är 
inte hur ofta de faktiskt delar eller hur källkritiska de är, utan hur ofta de 
själva upplever att de delar eller hur källkritiska de upplever att de är.  
 

3.1 Kvalitativa intervjuer 
För att besvara frågeställningarna användes kvalitativa intervjuer. För den här 
typen av studie, där syftet är att undersöka motivationer till och resonemang 
kring varför man gör något, är kvalitativa intervjuer en lämplig metod (Kvale 
& Brinkmann, 2014).  
 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver sju olika steg för att utföra en 
intervjustudie. Samtliga steg har tillämpats i denna studie. Steg 1 är 
tematisering, som jag redan resonerat kring i problemformuleringen, och steg 
7 är skrivandet av denna uppsats som inte behöver beskrivas närmare. 
Resterande steg i utformandet, genomförandet och analysen av intervjuerna 
beskriver jag nedan.  
 

3.2 Planering 
Intervjuerna har haft en semistrukturerad form. Att den är semistrukturerad 
innebär att jag följt en intervjuguide med viss flexibilitet, till skillnad från en 
ostrukturerad intervju, som snarare är som ett samtal utan förplanerade frågor. 
Intervjuguiden var ett sätt att hålla ordning på vad som sagts och vad som 
återstod att ta upp, medan den fortfarande lämnade det öppet för att ställa 
följdfrågor där det krävdes, eller bygga vidare på något resonemang. Jag 
kunde också kasta om frågor om deltagaren tog upp ämnen i en annan 
ordning.   
 
Frågorna var skrivna utifrån tre olika teman i huvudsak (se bilaga 1 för 
intervjuguide). 
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1. Först ställdes allmänna frågor om deltagarens Facebookanvändande, hur 
länge hen hade använt Facebook, vad hen främst använder Facebook till och 
så vidare. Detta för att få en grundläggande idé om hur deltagarens 
Facebookanvändande ser ut, samt att börja ganska grundläggande med enkla 
frågor för att sedan leda in på mer resonerande frågor och svar som berör hur 
deltagaren resonerar kring frågor om delning och källkritik.  
 
2. Därefter handlade frågorna om delning. För att få svar på frågan om 
motivationer bakom delning ställdes flera frågor. Till exempel ombads 
deltagarna berätta om något de delat nyligen och de fick sedan beskriva 
varför de valt att dela just det. De tillfrågades också om vad de vill uppnå 
med att dela information, och huruvida de tänker på vilken bild de vill skapa 
av sig själva på Facebook. Jag frågade också vad de inte brukar dela och 
varför. I de fall deltagarna inte delade särskilt mycket frågade jag istället vad 
de skulle kunna tänka sig att dela och varför. Deltagarna har också fått frågor 
om målgrupp – om de aktivt tänker på vilka de delar med sig till, och vilka 
det i så fall är. Flera av frågeställningarna till denna studie täcks under detta 
tema. Många av frågorna hänger ihop med varandra, och därför ansåg jag att 
det var bra att deltagarna fick tala ganska fritt kring detta tema, och inte strikt 
följa ett frågeschema. Alla frågor täcktes, men inte i samma ordning, utan det 
fick ske i ett naturligt samtal med deltagarna. 
 
3. Det tredje temat var källkritik. Här tillfrågades deltagarna om hur de 
resonerar kring källkritik, särskilt i förhållande till delning. Brukar de 
undersöka om uppgifter stämmer innan de delar? Hur gör de det i så fall? De 
tillfrågades även om ifall de resonerat kring om och hur de tänker annorlunda 
källkritiskt beroende på vem av deras vänner det är som delat något. 
 
Efter de första tre intervjuerna lades några frågor till – exempelvis frågan om 
vilken bild av sig själv man vill förmedla på Facebook, samt hur man 
använder Facebook professionellt och privat, då de första respondenterna 
hade tagit upp dessa ämnen.  
 

3.3 Deltagare 
För att hitta deltagare till studien användes ett bekvämlighetsurval. Då 
studiens kvalitativa natur gör att den inte kommer vara generaliserbar på 
samma sätt som en kvantitativ studie, spelar det mindre roll att 
respondenterna inte är slumpmässigt utvalda (Bryman, 2012).  
 
Jag bestämde mig tidigt för att rikta in mig på åldersgruppen 20–35 år. Den 
åldersgruppen valdes då den består av personer som vuxit upp med sociala 
medier och haft dem sedan de var unga. Jag ville dock inte rikta in mig på 
gymnasieungdomar eller yngre, trots att de i ännu högre grad är uppvuxna 
med sociala medier. Detta för att det redan finns en del studier på denna 
grupp, särskilt med tanke på källkritik, se till exempel Sundin m. fl. (2011). 
Den yngsta av studiens deltagare är 21 år (född 1995) och den äldsta 32 (född 
1984). Däremellan är det ganska stor spridning åldersmässigt.  
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Jag sökte mina respondenter genom att dels posta en efterlysning från min 
personliga Facebook-profil, dels att sätta upp lappar på olika institutioner och 
bibliotek inom Göteborgs Universitet. Att jag satte upp dem i 
universitetsbyggnader berodde på att där rör sig människor i den åldersgrupp 
jag söker. Alla svarande hörde om studien via efterlysningen på Facebook, de 
lappar jag har satt upp hade liten effekt.  
 
Jag skrev en längre förklarande text om studien och publicerade på en 
wordpress-sida (www.delningochkallkritik.wordpress.com) skapad för 
ändamålet, och länkade till den från Facebook-efterlysningen. Där beskrev 
jag syftet med studien, vilken typ av målgrupp jag sökte (Facebook-
användare i 20–35-årsålden), hur lång tid intervjun uppskattades ta, samt att 
deltagarna skulle få fika som tack för att de ställde upp. Sidan skapades för att 
kunna beskriva studien lite noggrannare men ändå hålla efterlysningen på 
Facebook kort och koncis. Alla texter återfinns som bilagor till denna uppsats 
(bilaga 2).  
 
Att efterlysa genom min egen Facebook-profil innebär förstås att 
efterlysningen i första hand når mina egna vänner, men jag har bett mina 
vänner att dela efterlysningen vidare och har av etiska skäl undvikit personer 
som jag känner väl. Några av respondenterna känner jag själv ytligt sedan 
innan och är vän på Facebook med. Några känner jag inte alls, de fick se 
efterlysningen via mina vänners delningar. Jag uppger inte vilka då det 
eventuellt skulle kunna göra dem möjliga att identifiera.   
 
Totalt intervjuades tio personer. Det kan vara svårt att veta innan intervjuerna 
genomförts hur många deltagare som krävs. Kvale och Brinkmann (2015) 
skriver: ”intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du 
vill veta” (s 156). Hur många intervjupersoner som behövs beror på syftet 
med studien och vad man vill veta. Om antalet blir för litet är det svårt att 
hitta teman och likheter, och om antalet blir för stort blir det svårt att göra 
ingående tolkningar. Med det sagt nämner Kvale och Brinkmann 15 +/- 10 
personer som ett riktmärke. Innan efterlysningen postades satte jag ett mål på 
att intervjua omkring 8–10 personer. På efterlysningen fick jag elva svar från 
lämpliga intervjupersoner och intervjuer bokades in med dessa elva 
(ytterligare några svarade men valdes bort då jag känner dem för väl privat). 
En person avbokade sin intervju, men vid det laget hade jag redan gjort 
tillräckligt många intervjuer för att bedöma att tio skulle räcka för att kunna 
analysera texten, hitta teman och dra slutsatser.  
 
Alla data behandlades konfidentiellt och enbart jag vet vilka deltagarna är, för 
att skydda deras integritet (Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, 2002). Jag använder inte deras namn i min 
uppsats, utan de har pseudonymer som D1, D2 och så vidare. Jag övervägde 
att använda namn som pseudonymer, men bestämde mig för att inte göra det 
då namn inte är neutrala på samma sätt. 
 
En del av deltagarna (fyra stycken) uppger att de mycket sällan eller aldrig 
delar på Facebook. Deras svar var dock fortfarande av stort intresse för 
studien, men jag blev tvungen att i de fallen vända på vissa frågor. Till 
exempel fick jag i stället för att fråga varför de delar fråga varför de inte 
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delar, och jag frågade även vad som skulle krävas för att de skulle dela 
någonting.  
 
Den enda personliga informationen jag har frågat om är ålder. Detta då det är 
det enda som jag har bedömt relevant. Samtliga personer har dock ändå 
uppgett sysselsättning, då detta ofta har spelat in i hur de delar och vad de 
delar. Fem personer är studenter och resten arbetar, samtliga inom kultur eller 
media. Alla förutom en bor också i eller i närheten av Göteborg, den sista bor 
i en mindre stad i Mellansverige. Flera är högskoleutbildade eller för 
närvarande högskolestudenter. Båda de grupperna har ett generellt högre 
politiskt intresse än lägre utbildade personer i mindre städer eller på landsort 
(Ung i demokratin, 2012), vilket är relevant att nämna då politiska poster är 
ett av de ämnen som flera av respondenterna uppger att de brukar dela.  
 
Eftersom det bara finns en man bland respondenterna är det svårt att kunna 
dra några slutsatser utifrån kön, men det är heller inte syftet med studien och 
jag anser det därför inte vara ett problem.  
 
Facebook har funnits i Sverige sedan 2006 och det var också då eller strax 
efter som de flesta av respondenterna skaffade det. En person uppger att hon 
tagit en paus under två års tid (D7), men annars uppger samtliga deltagare att 
de har haft Facebook under många år, den yngsta sedan hon var i 12-
årsåldern.  
 
Intervjuerna skedde på olika platser i Göteborg under april 2016. Samtliga 
intervjuer skedde på kaféer, utom en, med D4, som skedde över Skype då 
personen bor på annan ort. Deltagarna bjöds på fika som tack för att de ställde 
upp.  
 
Deltagarna är som följer: 
 
Uppger att de brukar dela information på Facebook, med olika frekvens:  
 
D1: Kvinna, 21 år 
D2: Kvinna, 27 år 
D4: Kvinna, 32 år 
D7: Kvinna, 27 år 
D9: Kvinna, 31 år 
D10: Kvinna, 30 år 
 
Uppger att de ytterst sällan eller aldrig delar information på Facebook: 
 
D3: Man, 23 år 
D5: Kvinna, 24 år 
D6: Kvinna, 27 år 
D8: Kvinna, 24 år 
 

3.4 Intervjuerna 
Innan varje intervju påbörjades informerades deltagaren om att intervjun 
spelades in. De informerades också om att deras namn inte skulle komma att 
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användas i uppsatsen och att de behandlas konfidentiellt. De upplystes även 
om att om de inte behövde svara om det var någon fråga som de av någon 
anledning inte ville svara på eller tyckte var besvärlig på något sätt. De kunde 
också välja att avbryta intervjun eller hoppa av i efterhand om de önskade.  
Intervjuguiden som användes beskrivs närmare i stycke 3.2. Jag upplevde att 
guiden fungerade bra, och möjliggjorde ett levande samtal som flöt på bra. 
 
Samtliga intervjuer utom en spelades in på min mobiltelefon, en Samsung, 
med det medföljande ljudinspelningsprogrammet. Jag upplevde att det 
fungerade väldigt bra, även i slamriga miljöer. Ett undantag var intervjun med 
D9, där ljudet på vissa ställen var dåligt och det var svårt att avgöra exakt vad 
som sades, vilket inte upptäcktes förrän vid transkriberingen. Dessa stycken 
har därför bortsetts ifrån under analysen. 
  
Intervjun med D4 genomfördes över Skype då personen befann sig på annan 
ort. Den spelades in med video med hjälp av Quicktime player. Även detta 
fungerade utan problem. 
 
Intervjuerna tog i snitt 22 minuter att genomföra. Den kortaste var omkring 
15 minuter och den längsta 35 minuter lång.  
 

3.5 Utskrift 
Samtliga intervjuer transkriberades. Transkribering är ett tidskrävande arbete, 
och det kan finnas skäl att fråga sig om det verkligen är värt det extra arbete 
som krävs. Jag bedömer att det i det här fallet utan tvekan är det. Varje 
intervju spelades in, och även om det möjligtvis skulle gå att genomföra en 
analys genom ljudfiler, ger utskriven text en betydligt bättre överblick än att 
behöva lyssna igenom ljudfiler flera gånger. När jag analyserade kunde jag 
klippa och klistra citat mellan olika dokument, vilket underlättade analysen 
betydligt.  
 
I utskriften har jag behållit talspråkliga uttryck, som ”mm”, ”typ” och 
upprepningar. Pauser har jag markerat med tre punkter. Detta för att få en så 
sanningsenlig utskrift som möjligt. I de citat som används i uppsatsen har jag 
dock valt att städa bort de flesta sådana talspråkliga nyanser, för att få ökad 
läsbarhet.  
 
För att transkribera har onlineapplikationen Otranscribe använts. Med hjälp 
av den kan man transkribera i samma fönster som man har ljuduppspelaren i 
stället för att behöva byta emellan. Man kan också välja hastighet på ljudet, 
pausa och starta med ett knapptryck och enkelt infoga tidsangivelser i 
dokumentet. (otranscribe.com) 
 

3.6 Validering 
Validering i kvalitativa intervjuer bör enligt Kvale och Brinkmann (2014) inte 
vara ett särskilt steg utan genomsyra alla stadier i intervjuprocessen. I 
valideringen är tre begrepp viktiga: objektivitet, reliabilitet och validitet. 
Begreppen har dock inte riktigt samma betydelse som de har inom kvantitativ 
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forskning. Begreppen objektivitet, reliabilitet och validitet är omstridda inom 
kvalitativ forskning, då de har sin grund i positivistisk forskning och de 
ansågs hämma den kvalitativa forskningen (Kvale och Brinkmann, 2014). 
Kvale och Brinkmann väljer dock att använda begreppen ändå men noggrant 
definiera deras betydelser i förhållande till kvalitativ forskning.  
 
En definition av objektivitet är frihet från bias, alltså partiskhet, vilket innebär 
att kunskapen är undersökt och kontrollerad, och opåverkad av personliga 
fördomar (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har försökt ha ett 
förutsättningslöst angreppsätt under intervjuarbetet, och varit öppen för nya 
tankar som kommer under intervjuerna. Jag har inte utgått från en färdig 
hypotes utan låtit intervjuerna vara grunden till analysen, och därför anser jag 
att detta krav på objektivitet i huvudsak är uppfyllt. Med det sagt så kan jag 
aldrig garantera att jag varit fullständigt utan bias, eftersom jag är en 
människa med min egen subjektiva uppfattning om just de frågor jag 
undersöker. Jag vet varför jag delar, och har säkerligen påverkats av vad jag 
tänker om dessa frågor under intervjuarbetet. 
 
Reliabilitet är ett begrepp som berör resultatens tillförlitlighet, och om de 
skulle kunna reproduceras av någon annan forskare eller vid en annan 
tidpunkt. Finns det en möjlighet att deltagarna skulle ge olika svar till olika 
intervjuare, till exempel?  
 
Några frågor i studien kan till viss del uppfattas som ledande – till exempel 
frågan ”Tänker du på hur det du delar påverkar bilden av dig själv?” Det 
förutsätter på ett sätt att deltagaren faktiskt ser det som att man projicerar en 
bild av sig själv på Facebook, och att den bilden skiljer sig från den verkliga 
personen man är. Frågan utgår på ett sätt från tanken om att en av 
anledningarna till att man delar är att man vill visa upp en särskild bild av sig 
själv och visa sin identitet. Den här frågan tillkom också efter de första 
intervjuerna, då de första deltagarna tog upp det här utan att tillfrågas om det, 
och jag tyckte att det var intressant. Därför lade jag till frågan till övriga 
deltagare. Det är dock svårt att få fram resonemang kring denna fråga utan att 
ställa den rakt ut, därför tycker jag att det i det här fallet är motiverat. 
 
Ett möjligt reliabilitetsproblem är det faktum att deltagarna rekryterats genom 
efterlysningar på min Facebooksida, vilket innebär att de deltagare jag hittat 
förekommer i min egen sfär, det är bekanta eller bekantas bekanta och 
förekommer i ungefär samma sammanhang som jag, och delar i många fall 
mina åsikter och livsstil. Hade någon annan forskare sökt deltagare på samma 
sätt är det mycket möjligt att de fått helt andra deltagare, och därmed delvis 
andra resultat, än mig.  
 
Ett annat möjligt problem är att jag känner några av intervjupersonerna ytligt 
sedan tidigare. De vet redan ungefär vem jag är, och jag vet ungefär vilka de 
är och vilken bakgrund de har. Frågorna är dock av sådan art att jag anser att 
de inte påverkas nämnvärt av att jag känner till deltagarna sedan tidigare. Det 
är inga direkt personliga frågor som har ansetts svåra att svara på. Samtalet 
har flutit på lika bra med de personer jag känner lite grann som med de jag 
inte känt över huvud taget.  
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Validitet är det tredje begreppet som bör nämnas. I kvantitativ forskning 
handlar begreppet om man verkligen mäter det man vill mäta, men i kvalitativ 
forskning är det synsättet inte applicerbart. Här handlar det snarast om 
trovärdighet, och begreppet måste genomsyra hela processen. För att utgå 
från de sju stegen ska 1) frågeställningarna vara väl underbyggda och logiska 
i förhållande till teori, 2) intervjudesignen ska vara väl planerad i förhållande 
till frågeställningarna, 3) man ska säkerställa tillförlitligheten i deltagarnas 
rapporter och noggrant se till att man har förstått vad de menar, 4) utskriften 
ska vara konsekvent 5) logiken i tolkningarna av texten ska vara hållbar 6) det 
ska göras bedömningar kring vilka former av validering som är relevant för 
undersökningen, och 7) rapporten ska ge en valid redogörelse för 
undersökningens resultat. (Kvale & Brinkmann, 2014) 
 
Jag hade till exempel dragit nytta av att göra någon eller några provintervjuer 
för att testa hur intervjuguiden fungerade innan jag började med intervjuerna. 
Faktum är att jag när jag gjorde den första intervjun hade för avsikt att räkna 
bort den i analysen, och se den som en provintervju. Jag valde dock att ändå 
inkludera den, då jag upplevde att intervjuguiden fungerade bra från början.  
 

3.7 Analysmetod  
Analysmetoden som valts för att analysera datan från intervjuerna är 
kvalitativ tematisk innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys definieras 
enligt Wildemuth (2009) som en metod för att hitta teman, mönster och 
mening i texter eller intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys utvecklades främst 
i antropologi, sociologi och psykologi, för att hitta den underliggande 
meningen i textsamlingar och intervjuer. Metoden är oftast induktiv, och 
används för att hitta teman i texter, på ett förutsättningslöst sätt. Jag har 
använt konventionell kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att teman och 
kategorier härleds induktivt direkt från datan. Detta till skillnad från ”directed 
content analys” vilket innebär att man utgår från en teori, eller ”summative 
content analysis” som är delvis kvantitativ och där man börjar med att räkna 
ord.  
 
I kvalitativ forskning behövs inte något slumpmässigt urval, då man väljer 
intervjupersoner utifrån den forskningsfråga som ska besvaras. Metoden 
resulterar i beskrivningar av hur intervjupersonerna säger att de ser världen 
(Wildemuth, 2009). 
 
Jag har utgått från den process som Wildemuth beskriver i Application of 
social research methods in library and information science som består av åtta 
steg, som jag kommer att beskriva nedan.  
 
1). Förbered datan.  
 
2). Definiera analysenheter.  
 
3). Utveckla kategorier och ett kodschema.  
 
4). Testa kodschemat på en del av texten.  
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5). Koda all text.  
 
6). Kontrollera kodningskonsekvensen.  
 
7). Dra slutsatser från den kodade datan.  
 
8) Rapportera metoder och slutsatser.  
 
Jag har utgått från dessa åtta steg, men jag har slagit ihop några steg och gått 
igenom intervjuerna i en något annan ordning än Wildemuth förespråkar.  
 
1. Förbered datan. I det första steget har jag följt Wildemuths modell, och 
förberett datan genom att transformera intervjuerna till skriven form, vilket 
gjordes genom att transkribera intervjuerna i sin helhet, som tidigare 
beskrivet. 
 
2-3. Definiera analysenheter och utveckla kategorier och ett kodschema. I det 
här steget bestäms vad det är som ska kodas, samt vilka teman som kommer 
att ingå i analysen. I princip genomförde jag två av Wildemuths punkter 
simultant – jag hittade breda kategorier medan jag gick igenom texten en 
första gång. Det är svårt i det här fallet att bestämma exakt hur en analysenhet 
ser ut – de kan manifesteras i enskilda ord, meningar eller längre textstycken. 
Till att börja med läste jag igenom samtliga intervjuer noga och noterade 
breda teman för olika citat med bas i frågeställningarna. Denna första analys 
skedde relativt snabbt och instinktivt.  
 
I denna första analys utkristalliserades sex bredare teman, eller snarare 
ämnesområden: ”Motivationer”, ”Vad delas”, ”Målgrupp”, ”Källkritik”, 
”Diskussion”  samt ”Privat/Professionellt”. Jag antecknade dessa bredvid 
varje citat, och utgick sedan från dessa för att utveckla kodschemat 
ytterligare, vilket gjordes i nästa steg.   
 
4-5. Testa kodschemat på en del av texten samt koda all text.  
Jag valde att gå igenom hela textsamlingen, istället för att prova på en liten 
del. Eftersom jag har utgått från texten när jag skapat kategorier från texten, 
har det varit naturligt att jag behövt titta på och läsa hela textsamlingen. I det 
här steget skapades underkategorier under de breda temana, vilka redovisas 
nedan. 
 
Först gick jag till exempel igenom intervjun med D1 noggrant, först med 
hänsyn till Ämnesområde 1, ”Motivationer”, och delade in de citat från den 
intervjun som hörde till ämnesområdet i underkategorier, för att sedan 
upprepa processen för samtliga intervjuer och samtliga kategorier. Hittade jag 
något som var relevant skapades en ny underkategori om det inte passade in i 
någon av de existerande.  
 
Jag klippte ut alla citat som var relevanta för något av temana, och klistrade in 
i kodschemat i Excel. Efter att ha gått igenom texten gick jag igenom den 
ytterligare en gång, med tanke på att underkategorier tillkommit under 
arbetets gång. Många av citaten är ganska långa, eftersom deltagarna 
resonerar medan de talar och beskriver ganska utförligt hur de tänker kring 
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något, och det är svårt att klippa ner dem utan att förlora något av deltagarnas 
mening.  
 
Nedan redovisas samtliga underkategorier som använts i analysen.  
 
Under kategorin ”motivationer” finns underkategorierna: ”påverka andra”, 
”identitet”, ”motivation att inte dela.  
 
Under kategorin ”vad delas” finns underkategorierna ”politik, feminism, 
antirasism”, ”privata delningar”, och ”form”.  
 
Under kategorin ”målgrupp” finns underkategorierna ”vänner”, 
”målgruppsbaserat” (alltså att man har tänkt på att rikta sig mot olika 
personer beroende på vad det är man delar) ”icke-insatta”, det vill säga att 
man vill nå personer som inte redan är övertygade om det man delar, och 
”problematiskt”, där jag har lagt citat som problematiserar frågan kring 
målgrupp, då vissa av deltagarna resonerar kring vilka problem de ser med 
vilka man når, och vilka man inte når.  
  
Under kategorin ”källkritik” finns underkategorierna ”kollar upp”, alltså om 
man kontrollerar fakta i påståenden man läser på Facebook och i så fall hur, 
”vem som delar”, alltså hur man resonerar kring källkritik beroende på vem 
av ens Facebookvänner som har delat någonting, ”olika källor” som handlar 
om hur man resonerar kring olika källor och deras trovärdighet, och 
”påverkan på delning” det vill säga hur deltagarnas källkritiska värderingar 
påverkar vad de delar. 
 
Under kategorin ”diskussion” finns bara en kategori. Eftersom samtliga 
deltagare säger att de inte vill ha diskussion och debatt kring det de delar, i 
lite olika utsträckning, så handlar denna kategori om varför man inte vill ha 
det och resonemanget bakom.    
 
Under kategorin ”professionellt/privat” finns underkategorierna ”skillnad i 
vad man delar”, alltså huruvida man delar annorlunda för att man är både 
privat och professionell på Facebook, ”målgrupp” som handlar om hur man 
tänker kring målgrupp i förhållande till ens professionella och privata 
Facebook, och ”skulle gjort annorlunda” som egentligen är svar på frågan om 
hur de skulle gjort om de hade haft en privat och en professionell 
Facebooksida, och delat upp det.   
 
Kodschemat gjordes i Microsoft Excel och ett utdrag ur det, kategorin 
”motivationer” finns bifogat (bilaga 3).  
 
6. Kontrollera kodningskonsekvensen. Efter att ha kodat hela textsamlingen 
bör man återigen kontrollera att kodningen är gjord konsekvent och att man 
inte gjort några misstag. Detta gjordes genom att skriva ut kodschemat och 
noggrant läsa igenom samtliga texter ytterligare än gång.  
 
7. Dra slutsatser från kodade data. I det här steget är det dags att hitta 
meningsfulla kopplingar att dra från de teman som hittats, dra slutsatser och 
koppla kategorier till varandra. I detta steg har stor vikt lagts vid det 
teoretiska ramverk jag beskrivit i avsnitt 2. Under hela arbetet med analysen 
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har dessa begrepp funnits i åtanke och till viss del använts för att skapa 
underkategorierna, exempelvis har begreppet ”collapsed context” haft del i att 
jag valt att lägga till professionellt/privat som en egen kategori, då det 
begreppet är väldigt tydligt relevant för att beskriva de deltagare som 
använder Facebook både privat och i jobbet. Redan under intervjuerna var jag 
förstås medveten om de viktiga begrepp som skulle kunna komma att bli 
relevanta för uppsatsen och hade dem i åtanke när jag sedan skapade temana.   
 
8) Rapportera metoder och slutsatser. Det här steget innebär i princip att 
skriva denna uppsats. Här redovisas också de kopplingar som finns till 
tidigare forskning och teorier. Resultatet av denna analys redovisas i 
nästkommande avsnitt. Jag presenterar resultaten i avsnitt 4 utefter de sex 
kategorier som jag skapat, och diskuterar sedan resultaten i avsnitt 5, där jag 
kopplar resultaten till tidigare forskning och teori. Här har jag valt att 
presentera analysen utifrån tre rubriker: Vad som delas och varför, Målgrupp, 
och Källkritik, eftersom dessa tre rubriker på ett konkret sätt samlar de 
tydligaste resultaten jag kommit fram till under analysen samt de teoretiska 
begrepp och tidigare forskning jag använt.  
 
Ett problem som jag stötte på under arbetets gång har varit att många av 
temana ligger nära varandra. Vad man delar påverkar varför man delar, som 
påverkar vilka man delar till. Det blev snabbt tydligt att mina två första 
forskningsfrågor som berör motiv till att dela och vad det är deltagarna delar 
ligger väldigt nära varandra och att det inte är tydligt vilka citat som hör till 
vilket tema. Detta gäller framför allt mellan kategorier, men också vid vissa 
tillfällen mellan underkategorier. När någon talar om varför man delar glider 
man till exempel ofta in på hur man tänker kring målgrupp och vilka som nås 
av ens delningar. 
 
I detta avsnitt har jag redogjort för den datainsamlingsmetod, kvalitativa 
semi-strukturerade intervjuer, som använts i uppsatsen. Först utvecklades en 
intervjuguide med utgångspunkt i frågeställningarna, därefter gjordes en 
efterlysning på Facebook för att hitta respondenter, och tio personer ställde 
upp på intervju. Dessa intervjuer transkriberades och transkriptionerna 
analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.  
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4 Resultat 

Nedan kommer jag att presentera resultaten av den analys jag beskrivit i 
föregående avsnitt. Jag kommer först att redovisa motivationer bakom 
delning för att sedan gå djupare in på vad man delar, samt vilken målgrupp 
man riktar sig till, och vilka källkritiska överväganden deltagarna gör. Jag har 
också valt att inkludera två teman som utkristalliserades tydligt under 
intervjuerna: professionellt/privat samt diskussion.  
 
Temat professionellt/privat syftar på att flera av de intervjuade deltagarna 
använder Facebook både privat och i sitt yrkesliv, och att det kan påverka 
både vad man delar, varför man delar och till vilka man delar. Därför har jag 
valt att redovisa det temat separat, i stället för att ta upp det under var och en 
av de övriga punkterna.   
 
Det andra temat som blev tydligt under intervjuernas gång är diskussion, och 
hur deltagarna resonerar kring om de vill ha debatt eller diskussion kring det 
de delar. Även detta tema påverkar flera aspekter av delning. Flera deltagare 
uppger på frågan om de vill ha diskussion eller debatt när de delar att de 
egentligen inte vill ha det. De menar att det ofta blir en hätsk debatt på 
Facebook och att saker ofta missförstås.  
 
Överhuvudtaget så ligger många teman nära varandra. Det är nära 
sammankopplat vad man delar, varför man delar, och till vilka man delar, och 
därför har det ibland varit svårt att bestämma var jag ska sortera in olika citat. 
Som tidigare nämnts har vissa citat fått sorterats in på flera ställen i analysen, 
då jag funnit dem talande för olika teman.  
 
Analysen redovisas tema för tema, med underkategorier redovisade för sig. 
Det slutsatser jag kommit fram till redovisas under varje rubrik, och 
exemplifieras med hjälp av citat från intervjupersonerna. I fall där det är 
någon som haft en motsatt åsikt eller uttryckt något avvikande redovisas även 
det.  
 

4.1 Motivationer bakom delning 
Analysen visade att motivationer till varför deltagarna väljer att dela med sig 
av något på Facebook kan delas in i tre kategorier. Den första har påverkande 
natur – man vill få målgruppen att tänka eller känna något. Den andra handlar 
om deltagarnas identitet – man vill skapa en bild av sig själv, man vill visa 
var man står och vem man är genom sina delningar.  
 
Den tredje kategorin är motsatsen – vad är det som gör att man inte delar? 
Här återfinns citat från de deltagare som sällan eller aldrig delar någonting, 
och som inte ser några fördelar med att dela vidare information på Facebook.  
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4.1.1 	  Påverka	  andra	  
Flera av deltagarna uppger att ett av skälen till att man väljer att dela något är 
att man vill få sina vänner, eller de som ser delningen, att känna eller tänka 
något. Man vill få dem att tänka till, vidga sina vyer, eller liknande. 
Exempelvis säger D10:  

Om det är något som jag tycker är välformulerat, till exempel, och som jag 
märker får mig att tänka på någonting, reflektera. Då är det nog att jag vill dela 
med mig av det, och se om… kanske kan det hända hos någon mer. Och då är 
det värt. Om jag tycker att det är en sjyst röst i debatten om någonting. Så på så 
vis är det väl något slags sätt att övertyga.  

Flera av deltagarna låter dock vaga när de beskriver vad de vill få målgruppen 
att tänka och känna. De använder ord som ”nog”, ”kanske”, ”väl”, ”tror jag” 
Som i exemplet med D10: ”nog”, ”kanske”. 
 
Att dela är ganska enkelt – det krävs enbart några knapptryck för att sprida 
något till alla på ens vänlista, och till och med längre. För deltagarna som 
uppger att ”påverka andra” är ett skäl att dela verkar det inte vara tal om ett 
aktivt påverkande, att de verkligen försöker övertyga personerna att ändra 
åsikt genom sina delningar. Snarare handlar det om en vag tanke om att 
möjligtvis övertyga. Det är ett enkelt sätt att sprida information vidare, och 
man vill påverka, men det är inte för någon deltagare den enda anledningen 
till att man delar. D4 säger: 

Jag ser det inte som nån sån här stor politisk grej att dela en sån sak, jag tror 
inte att man åstadkommer så himla mycket med det.  

Ingen av de övriga deltagarna uttrycker sig kring om de tror att deras 
delningar faktiskt ger några praktiska resultat, men deras vaghet antyder att 
de delar D4:s inställning till att påverka genom delning.  
 
Ingen uppger det här skälet som den enda anledningen till att de delar, utan 
det är en kombination av olika motivationer som påverkar att man väljer att 
dela.  
 

4.1.2 Identitet	  
Ett uttryck som användes av den stora majoriteten av deltagarna var att man 
ska ”stå för” det man delar. Det användes både av de som delar mycket och 
de som delar lite eller inget. Det uppges av de flesta som det viktigaste skälet 
till varför och vad de delar, och även som svar på den omvända frågan ”vad 
skulle du inte dela” – saker man inte står för. Det man delar ska spegla den 
man är, och det är ett sätt att visa vem man är för sina vänner på Facebook. 
Att stå för något har jag valt att kalla för identitet.  
 
D1, som är en av personerna som delar mycket, säger: 

Det kopplas ju till ens identitet, på något vis. Du delar en artikel som du vill att 
folk ska läsa, men när du gör det så hamnar den ju på din tidslinje. Det är lite 
som att det som står i den här artikeln står jag för. (…) Och det gör kanske att 
även om man håller med om något så känner man liksom inte att man kan stå 
bakom det.  
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Den här aspekten är nära sammankopplad med den förra – att man vill 
påverka folk till att tycka och känna något, då det ofta innebär att tycka och 
känna samma som en själv. Personer som inte delar särskilt mycket låter bli 
av samma skäl: de upplever att de inte kan stå för någonting alls på Facebook, 
i princip. Det verkar till stor del handla om att kontrollera vilken bild man 
sänder ut av sig själv på Facebook. De delningar man gör är öppna för ens 
vänner och syns på ens Facebook-profil om någon går in på den. 
 
D6 tar upp en annan aspekt av att vilja kontrollera bilden man visar upp på 
Facebook, genom att vara så anonym som möjligt: 

Jag är otroligt medveten om min bild. Jag vill vara anonym så mycket som 
möjligt. Jag uppdaterar ju aldrig var jag jobbar, vilka projekt jag är på (…) Jag 
är otroligt mån om min privata bild. Jag har för stort nätverk just nu och jag 
trivs bäst i att vara anonym och att folk inte vet så mycket om mig. Så jag är 
väldigt kontrollerande på vad jag delar.  

Oavsett om deltagarna delar mycket eller lite verkar de flesta av deltagarna, i 
olika utsträckning vara medvetna om den bild de sänder ut till sina Facebook-
vänner. 
 
En person, D8, uttrycker att hon enbart delar om hon själv har något att vinna 
på att dela. Hon är en av de som sällan eller aldrig delar. Hon är journalist till 
yrket och delar främst länkar till inslag hon själv eller någon hon känner gjort: 

Att jag har någon egen vinning med att göra det… Typ kolla på det här inslaget 
så får ni se hur duktig jag är, eller rösta på min kompis här, för hon har gjort en 
jättebra bok, eller... jag ska se en ganska tydlig vinning för egen del. 

D8 är den enda som uppger direkt att det ska finnas någon vinning med det 
hon delar, men till exempel D2 säger ”kolla vad smart och bra jag är som lagt 
märke till det här”, som ett skäl till varför hon delar, och det uttalandet kan 
sägas falla under kategorin att man tjänar på det själv genom att visa upp en 
positiv bild av sig själv, även om det inte är det enda skälet.  
  

4.1.3 Icke-‐delare	  
Bland de som sällan eller aldrig delar uttrycker samtliga deltagare att de inte 
ser några fördelar med att dela. De upplever att det inte gör någon skillnad att 
dela, det påverkar inte de som ser delningarna. D5 upplever en tvekan då hon 
är rädd att göra fel: 

Jag vill inte göra fel. Jag är nog rädd för att jag ska dela nånting som kan 
uppfattas konstigt eller att man liksom inte riktigt… jag vet inte. Det är klart att 
det finns mycket roligt man kan dela men jag vet inte, jag förstår nog inte 
riktigt vitsen med att sitta och dela en massa grejer.  

Att man inte ser vitsen med att dela uppger flera av de som sällan delar. De 
vet att chansen att påverka någon är liten. 
 

4.2 Vad delas? 
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Som tidigare nämnts finns det mycket lite forskning kring vilka typer av 
information användare på Facebook delar med sig av, speciellt när det 
handlar om att dela vidare information som i det här fallet, snarare än att dela 
egenproducerad information som statusuppdateringar eller bilder.  
 
Det har dessutom till viss del visat sig svårt att separera ”vad” från ”varför” i 
analysen av materialet. De flesta deltagarna har svårt att specifikt säga vad de 
brukar dela, då det varierar väldigt mycket. Det är sällan ämnesvalet eller 
formen på informationen som avgör vad man delar, utan att man står för det 
som sägs. 
 
Denna studie är för liten för att det ska vara möjligt att kunna generalisera 
kring vad som delas, särskilt eftersom flera av deltagarna sällan eller aldrig 
delar något överhuvudtaget. Men nedan kommer jag att redogöra för vad 
deltagarna i studien uppger att de främst delar.  
 
Det finns inte mycket forskning kring vilka ämnen som delas mest på 
Facebook. Men tydligt är att det inte är formen eller ämnesvalet som avgör 
vad man delar, utan huruvida det man delar stämmer överens med ens egna 
värderingar, och vad man vill få sina vänner att tänka och känna. D2 säger till 
exempel:  

Jag tror jag delar mest positiva grejer. Saker som känns proaktivt liksom. Saker 
som kan ge en förändring åt det positiva hållet. Även om innehållet i sig är 
tragiskt och hemskt. Jag tror inte riktigt på negativitet. Det ska mer belysa ett 
problem för att nå förbättring. 

Fyra deltagare tar dock upp några specifika exempel på vad de brukar dela, 
och de nämner alla att de oftast delar information som handlar om politik, 
feminism och antirasism. D1 säger till exempel:  

Alltså jag är inte så politiskt insatt, men det handlar oftast om... feminism eller 
nånting som är aktuellt som jag tycker är viktigt att uppmärksamma. Typ 
flyktingkrisen eller feminism eller... någonting som känns värt för folk att... 
något som är lite kanske uppvaknande för folk, eller värt att tänka på. 

Även D2, D9 och D10 nämner antirasism och feminism, och D2 och D9 
nämner specifikt flyktingkrisen som ämnen som de ofta delar. Det är ett 
mycket aktuellt ämne under våren 2016 när studien görs. 
 
En annan typ av information som delas av deltagarna är privata delningar och 
efterlysningar från vänner och personer man känner. Även några av 
deltagarna som uppger att man sällan eller aldrig delar säger att om de skulle 
dela något så skulle det vara av den typen. D3 säger att han enbart skulle dela 
om han blir ombedd att göra det, och att det senaste han delade var en länk 
om ett band där en vän till honom spelar. D5 säger: 

Jag har nog delat någon gång när det är någon vän som har sökt bostad. … Att 
det är något speciellt så där att den söker någonting. Men då ska det nog 
komma från mina egna vänner, att det är första kontakten liksom.  

Person D6 som arbetar med film och som uppger att hon nästan aldrig delar 
säger:  
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Bara jobbrelaterade efterlysningar. Vi letade statister till en film, då delade jag 
det. Då är det med produktionsbolaget i ryggen. Och så har jag kanske delat, 
om det är någon kompis som letar… eller en bostad som ska hyras ut. Sådana 
saker.  

Lägenhetsannonser är något som tre av deltagarna nämner som något de 
skulle dela, och är ett typiskt exempel på vad jag i det här fallet menar med en 
privat delning – en efterlysning av något slag som görs av en privatperson på 
Facebook.  
 

4.3 Målgrupp 
Få deltagare riktar sina delningar aktivt till vissa vänlistor eller särskilda 
personer. När man gör en delning på sin tidslinje ses den i de flesta fall av alla 
på ens vänlista, i vissa fall även offentligt för de som har en öppen profil 
(vilket enbart D9 uppgett att hon har). D3 säger: ”Jag har som standard 
mamma, pappa och mormor borträknade från… när man delar”, men han är 
den enda som uppger att han aktivt har ändrat inställningarna.  
 
Det man delar ses av alla i ens flöde, frågan kring målgrupp är ställd utifrån 
vilken grupp man har i åtanke när man delar, vem man tänker sig att man 
riktar sig till, och inte att man styr vem som faktiskt ser det man delar med sig 
av. 
 
D7 är den enda som uppger att hon aktivt riktar sig till olika målgrupper när 
hon postar saker. Hon har olika personer i åtanke, men delar det ändå i 
samma flöde: 

Nej, jag tänker målgruppsbaserat. Jag har hållit på med hästar hela mitt liv, så 
om jag delar någon som säljer en häst... Då vet jag att det är de vänner jag har 
från hästvärlden, hästsportsvärlden, som jag riktar mig mot. Delar jag en 
bostadsannons i Göteborg så är det till mina vänner i Göteborg, och deras 
bekantas bekanta... 

Hälften av deltagarna uppger att de främst brukar dela till de de känner nära 
och umgås med. D2 säger till exempel: ” nej jag tänker nog mest på dem jag 
umgås med liksom”. D3 säger ”Det är folk som jag antingen känner eller har 
känt ganska bra.” 
 
D5 tänker också huvudsakligen främst på sina närmaste, men utvecklar 
resonemanget något ytterligare. 

Det är nog liksom mina kompisar. Alltså de jag umgås med. Och det är ju 
faktiskt lite läskigt. Jag tänker nog att Facebook är ganska mycket mindre, eller 
når en mindre krets än vad det egentligen gör. Nu har jag ju en privat profil, 
men det är ju ändå alla dem jag är vänner med som får se det man lägger upp. 
Men det är nog ändå ofta ganska familjära inlägg som jag kanske inte tänker att 
någon jag umgicks med eller träffade för tio år sen har nåt intresse av. 

D4 resonerar vidare kring de här frågorna och beskriver hur hon aktivt tänker 
på hur hon ska hantera Facebook-vänner: 

Jag tycker att det här är jätteproblematiskt, jag skulle behöva skaffa mig en 
privat och en professionell Facebook, tror jag. … För jag märker att det är 
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ganska svårt att hålla alla potentiella Facebookvänner som kan tänkas se det jag 
postar i mitt medvetande när jag postar någonting. Så jag försöker tänka att om 
jag postar det här, då ska vem som helst kunna se det, även folk som jag inte 
känner, eller folk som tycker illa om mig. 

Flera personer resonerar kring att det dock är svårt att nå ut till personer med 
ett budskap, eftersom man ofta har kompisar som liknar en själv, och inte når 
folk som man skulle vilja nå, utan huvudsakligen har vänner med liknande 
värderingar. D9 säger: 

Man vill sprida budskapet litegrann. Vidga vyerna. (…) men samtidigt så blir 
det ju det här att man gömmer det i de kanaler som är sammanlänkade till 
mig… Jag når ju inte ut tillräckligt till dem jag egentligen vill nå. 

 

4.4 Privat/Professionellt 
Temat professionellt/privat är ett övergripande tema som spänner över alla 
forskningsfrågor. Hur man ser på sådana frågor påverkar både vad, varför och 
hur man delar, och därför har jag valt att redovisa denna punkt i ett eget 
avsnitt. Ämnet fanns heller inte med när jag utvecklade forskningsfrågorna, 
men flera av deltagarna tog upp denna aspekt som en viktig anledning till hur 
och varför man väljer att dela under intervjuerna. Man tänker på att det man 
delar ska kunna läsas av både privata kontakter och jobbkontakter.  
 
Flera av deltagarna resonerar om att de använder Facebook både i en 
yrkesroll och privat. Det är D4, D6, D7, D8, D9 och D10. Det är både 
personer som delar mycket och som inte gör det. Men man ser det på lite 
olika sätt. D4 säger:  

Jag tror att jag är ganska noga med vad jag postar. Jag har börjat fundera 
mycket över om jag borde vara mer opolitisk på Facebook i och med att jag 
också har vissa av dem som jag har som elever när jag är konstlärare som 
Facebookvänner... Jag tänker att mitt professionella jag kanske skulle... inte 
mitt konstnärsjag, men mitt lärarjag borde vara mer... kanske inte opolitisk men 
inte så uttalat politisk. Jag tycker att det är skillnad om jag postar en sån där 
bild med de där staplarna och om jag postar reklam för Fi, egentligen. Och 
därav att jag också känner att jag skulle behöva en Facebook som var 
professionell och en som var privat, för jag känner också att jag behöver få 
vara privat, liksom. 

Några av personerna, som D4, upplever det som att det är problematiskt att de 
måste balansera det privata och det professionella på Facebook – 
sammanhangen krockar och man måste antingen bestämma sig för vilken av 
grupperna man vill vända sig till, eller dela bara sådant som kan läsas av alla. 
Å andra sidan använder några personer Facebook både privat och 
professionellt, men upplever det inte vara ett problem. D7 använder 
visserligen Facebook inom jobbet, men ser inga större problem, då hon 
arbetar inom kultur och hennes arbetskamrater och hennes vänner ofta är 
samma personer: 

I det professionella nätverket så är det ofta mina likasinnade, också... Jag tror 
inte att jag liksom censurerar mig för det, jag tror ändå att jag kan lägga upp 
privata saker.  Det hade kanske varit skillnad om jag hade... jag vet inte, om jag 
hade haft min chef på Facebook... nu var ju han min kompis, liksom. 



31 
 

Deltagarna tillfrågades också om de har haft tankar på att ha två olika konton, 
ett privat och ett professionellt, men förutom D4 som jag redan har tagit upp 
är det ingen som uppger att de vill ha det. Den främsta anledningen är att det 
skulle vara tids- och arbetskrävande att behöva bygga upp ett nytt konto från 
grunden, och att det helt enkelt inte är tillräckligt motiverat att ha två, då det 
för det mesta fungerar bra att ha både sina privata kontakter och sina 
jobbkontakter på samma konto. D8 säger till exempel: ”Jag ser inte riktigt 
syftet, för jag har inget behov av att använda min Facebook så privat att jag 
inte också kan använda den i jobbet”.  
 
Två av deltagarna uppger också att de använder olika sociala medier för olika 
syften – man använder Instagram enbart privat och får utlopp för sina privata 
bilder och sitt privata jag där, och känner inget större behov av att kunna vara 
privat på Facebook. 
 

4.5 Diskussion på Facebook 
Temat diskussion fanns inte ursprungligen bland frågeställningarna, men togs 
upp av flera av deltagarna i studien och kan ha en inverkan på vad och varför 
man postar, och därför har jag valt att redovisa det som ett eget tema.  
 
På frågan om man vill ha diskussion eller debatt på sin sida när man postar 
någonting svarar de flesta deltagarna nej, med viss tveksamhet. De uppger att 
de egentligen tycker att diskussion är något bra, men att de inte är beredda att 
ta diskussionen på sin egen Facebooksida, av olika skäl.  
 
D9 säger:  

Man blir ju mer utsatt som person så fort du kommenterar nånting. Och det är 
en hetta eller en debatt som jag kanske inte alltid är redo att ta. Men där är det 
också mer på grund av mig själv att jag inte riktigt vågar ta fighten, liksom. För 
det är ju oftast en fight det handlar om. Men ibland om det är något klipp som 
jag ser som någon annan har delat och det finns en debatt i kommentarsfältet... 
då kan jag ge mig in. Men jag är aldrig den som lägger upp. Jag är väldigt 
försiktig med det. 

Till exempel D7 säger: 

Jag vill bara ha positiv diskussion. Alltså, bara folk som håller med mig. Jag 
känner att jag diskuterar så mycket på andra platser. Så Facebook vill jag ha 
som en fredad plats. 

Ingen av deltagarna anser alltså att Facebook är någon bra plattform för 
debatt. Detta tycker jag är intressant eftersom många ändå uppger att de vill 
påverka människor genom det de delar. Det tyder på att man inte har några 
större förhoppningar, eller kanske snarare vilja, om att verkligen kunna 
påverka andra – i så fall skulle man troligtvis i högre grad skulle vara beredd 
att ta en diskussion. 
 
Det är också intressant att flera nämner att de har huvudsakligen likasinnade 
Facebookvänner, personer med liknande politiska åsikter som en själv. De 
säger att det är problematiskt att man inte når de som man vill påverka genom 
delningarna. Ändå vill man inte ha diskussioner när man delar – eller vill bara 
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ha positiv diskussion. Deltagarna har motstridiga åsikter – å ena sidan vill de 
påverka, men å andra sidan vill de inte diskutera delningarna.   
 

4.6 Källkritik 
I temat ligger fokus på hur deltagarna säger att de utvärderar källkritiskt 
snarare än hur de faktiskt gör. Jag har frågat hur de resonerar kring källkritik 
och hur de tänker källkritiskt kring det de delar, men jag har inte frågat rent 
praktiskt hur de går till väga för att ta reda på om någonting är sant eller inte, 
eller vilka kriterier de använder för att utvärdera information på Facebook. 
Jag har fokuserat på källkritikens roll i delningar, och huruvida källkritiska 
överväganden spelar roll för hur och vad man delar.  
 
De flesta av deltagarna i studien säger att de tänker källkritiskt när de delar, 
och att de brukar undersöka saker innan de bestämmer sig för att dela eller 
som de är osäkra på. D8 säger till exempel: 

Ja, jag är jättenoga med att det som jag delar... att jag står bakom det. Och att 
det inte kommer från någon märklig sida. Om det är från en blogg så kollar jag 
upp det på fler andra källor, innan jag delar det. Och samma om det är en 
nyhetsartikel så kollar jag också flera olika nyhetssidor. 

Återigen hänger frågan om källkritik ihop med övriga teman: vad och varför 
man delar. Källans trovärdighet är en viktig anledning till att man står för det 
man delar, det är ett av kriterierna för att man ska stå för det och något som 
de allra flesta av deltagarna tar upp.  
 
D2 säger: 

Det är klart man kollar ju lite varifrån det kommer men så länge jag står för 
innehållet så känns det ju viktigt liksom. Sen kollar jag inte siffror och sådär. 
Men jag tror inte heller att jag postar så mycket saker som är liksom hård fakta. 
Det är mest åsiktsgrejer och yttranden. Jag skulle nog vara ganska obekväm 
med att dela någon... sådan här statistikgrej liksom.  

Att de inte utvärderar källkritiskt när det kommer till bilder och åsikter säger 
både D2 och D1. Visserligen skulle man kunna utvärdera även dessa inlägg 
källkritiskt genom att undersöka källan och se var den kommer ifrån och 
vilket syfte den har, men båda dessa personer ger uttryck för att det bara är 
”hård fakta” som behöver utvärderas källkritiskt – är det sant eller inte? 
 
D1 säger också att hon inte vill dela sådant hon inte har bra koll på själv: 

Jag har en kompis från Jordanien, som... brukar dela lite grejer om typ 
flyktingkrisen, saker från Mellanöstern. och jag kan tycka det är intressant att 
läsa eller kolla på det, men jag känner mig inte liksom tillräckligt... jag har 
ingen koll i frågan i sig, så det är ingenting jag vill dela. För jag har liksom inte 
hela bilden... jag vet inte hur subjektivt det är eller hur objektivt det är. Man är 
inte en tillräckligt stor del av det för att känna sig berättigad till att dela det.  

Hon går inte vidare för att undersöka hur subjektiva källorna är, utan avstår 
hellre från att dela.  
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En person, D6, säger att hon försöker hitta motpoler till politiska texter och 
andra medietyper – hon står själv till vänster politiskt, men följer många 
liberala debattörer på sociala medier för att få en bredare bild.  
 
När det gäller personer som sällan delar uppger de också att de brukar 
kontrollera trovärdigheten hos saker i sitt flöde, även om de inte brukar dela 
dem. Privata statusar uppger ingen att de utvärderar källkritiskt då det oftast 
är personer de känner personligen som delat dem. 
 
En annan aspekt som flera deltagare tar upp är att det spelar roll vem av deras 
Facebookvänner som delar någonting. Om det är en person de känner väl så 
litar de i regel mer på det den personen delar, deltagarna har högre förtroende 
för dem än för personer de inte känner väl. Personer man delar politiska 
åsikter med uppfattas ha högre trovärdighet än personer med andra politiska 
åsikter. 
 
D6 säger:  

En del har jag mycket, mycket högre förtroende för. För att jag ser dem som 
otroligt pålästa och samhällsengagerade. Jag har haft diskussioner med dem 
och då kan jag förstå hur den personen tänker när den skriver eller delar 
någonting. Medan andra personer bara helt plötsligt ska ha en åsikt i någonting. 

Detta citat antyder att de personer som D6 vet är väl insatta i en fråga 
betraktas som kognitiva auktoriteter – personer som har uppvisat kunskap och 
erfarenhet inom olika områden och som hon litar på.  
 
En av de viktigaste slutsatser som kan dras av resultaten är att många av 
temana är nära sammankopplade – det är till exempel svårt att skilja varför vi 
delar något och vad vi delar, då de är beroende av varandra. Det viktigaste för 
alla deltagare är emellertid att man ska stå för det man delar. Att dela eller 
inte dela är ett snabbt beslut, som sker nästan utan alltför mycket eftertanke. 
 

4.7 Sammanfattning utifrån forskningsfrågor 
Vilka motiv ligger bakom att deltagarna delar med sig av något på 
Facebook?  
 
Bakom delning på Facebook finns två tydliga huvudteman: 1) deltagarna vill 
påverka sina Facebookvänner på något sätt, de vill få dem att känna eller 
tycka någonting, och 2) de vill styrka bilden av sig själva, sin identitet, den de 
vill visa att de är. Det tydligaste kriteriet för att dela någonting är detsamma 
både för de personer som uppger att de delar mycket och för dem som delar 
mycket sällan: de vill stå för det de delar. Tröskeln för vad man står för 
varierar dock i höjd. De som aldrig delar upplever helt enkelt inte att de kan 
stå tillräckligt mycket för någonting. En person uppger också att hon enbart 
delar med sig av sådant som hon ser direkt vinning i för sig själv.  
 
Vad är det som deltagarna väljer att dela med sig av?  
 
I frågan om vad och till vilka deltagarna delar är det tydligt att frågan är starkt 
sammankopplad med varför man delar och vilka motivationer man uppger 
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ligger bakom delning. Huvudsakligen delar man politiska poster, främst om 
feminism och antirasism. En annan typ av delning som flera av deltagarna tar 
upp är privata delningar – till exempel lägenhetsefterlysningar, eller övriga 
efterlysningar (min egen efterlysning om intervjupersoner faller i denna 
kategori). Den genre som förekommer mest är artiklar, eller länkar till artiklar 
i dagspress. Några personer uppger också att de brukar dela bilder.  
 
Till vilken/vilka målgrupper delar deltagarna i studien med sig av poster 
eller länkar på Facebook? 
 
Till vilka man delar varierar en del. De flesta säger att de huvudsakligen har 
sina närmaste vänner i åtanke. Några delar för att de vill påverka, men inser 
att det är svårt att göra det då deras vänlista är för politiskt likriktad. De är 
inte vänner med de personer de känner att de skulle vilja nå. De delar mest 
feminism och antirasism, men de som nås är redan övertygade. Flera av 
deltagarna använder också Facebook i yrkeslivet på olika sätt, och behöver 
förhålla sig till att vara både privata och professionella i samma forum. Här är 
teorin om context collapse intressant, eftersom den innebär att de sociala 
sammanhang som man i vanliga fall rör sig i – familj, vänner, arbete – 
kollapsar och existerar samtidigt på samma plats, nämligen på Facebook. 
Flera av deltagarna uppger att de anpassar vad de delar så att det ska kunna 
läsas av alla, både privata och professionella kontakter. Endast en person 
uppger att han har valt bort vissa kontakter från att kunna se det han delar.  
 
Utvärderar deltagarna källkritiskt det de delar eller överväger att dela? 
 
Även källkritik är nära sammankopplat med övriga teman, och källans 
trovärdighet är i många fall ett av kriterierna som bestämmer vad man väljer 
att dela. De flesta av deltagarna säger att de brukar kolla upp saker innan de 
delar, genom att titta på flera olika källor och jämföra. En deltagare uppger 
också att hon, när hon läser åsiktsmaterial, brukar kolla upp den andra sidan 
för att få en bredare bild. Två personer säger å andra sidan att de inte brukar 
undersöka åsiktsmaterial, utan bara ”hårda fakta”. Deltagarna säger också att 
de i allmänhet litar mer på vad personer de känner väl delar än på vad 
personer de känner ytligare delar. 
 
Hur resonerar deltagarna kring att skapa diskussion eller debatt kring 
det de delar? 
 
När det kommer till frågan om diskussion och hur deltagarna resonerar kring 
det är det intressant att notera att få faktiskt vill ha diskussion eller debatt 
kring det de delar, trots att de uppger att de vill påverka. De säger också att 
det är problematiskt att man inte når de som har andra åsikter än de själva, 
vilket står i strid med att de säger att de inte vill ha diskussion. Flera säger att 
Facebook inte är en bra plattform för debatt, och det är därför man vill 
undvika det. De menar att det ofta blir pajkastning och missförstånd, och att 
det förekommer mycket näthat på Facebook. 
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5 Analys och framtida forskning 

I detta avsnitt diskuteras resultaten från analysen. Jag kommer i diskussionen 
att först diskutera analysen allmänt, för att sedan utgå från tre breda teman: 
vad delas och varför, målgrupp, samt källkritik. Utifrån dessa teman 
analyserar jag de resultat som framkommit utifrån den teori och den tidigare 
forskning jag beskrivit tidigare i uppsatsen. Dessa tre teman är valda då de 
täcker in både de kategorier jag skapat i analysen och den teori jag beskrivit i 
avsnitt 2. Jag avslutar detta avsnitt med att komma med förslag på fortsatt 
forskning inom området.  
 

5.1 Analys 
Att dela är enkelt och går väldigt fort – det är bokstavligt talat bara att trycka 
på en knapp. Deltagarnas svar tyder på att det ofta är snabba beslut bakom att 
man delar – det är sällan genomtänkta resonemang som ligger bakom utan 
delandet sker spontant, utan att man tänker på varför man gör det. Det har 
varit spännande att genomföra intervjuerna, för många av frågorna har 
deltagarna aldrig reflekterat över själva.  
 
Det är intressant att flera av de åsikter som kommit fram genom intervjuerna 
är motstridiga – man vill påverka andra men vill inte ha diskussion, och man 
är medveten om att det man delar inte har någon större påverkan, trots att man 
uppger det som en motivation till att dela. Just detta att det finns en 
ambivalens är ett tecken på att det är just snabba, nästan omedvetna beslut 
som ligger bakom vad man delar. Det är inte direkt genomtänkt och inte alltid 
logiskt.  
 
En del deltagare delar inte särskilt mycket just för att de vet att det de delar 
inte har någon större påverkan – men många delar trots att de verkar veta att 
det inte gör någon större skillnad. Det får mig att tänka att det övervägande 
skälet att dela är det andra temat jag tar upp – identitet och att visa vem man 
är, att kontrollera bilden man visar upp för sina Facebookvänner. Som 
tidigare nämnts hänger svaren på frågeställningarna nära ihop. Ämnet eller 
formen på det man delar är inte det avgörande. Det viktiga är att man står för 
det – att det är något som går i linje med ens identitet.  
 

5.1.1 Vad	  delas	  och	  varför?	  
 
De främsta motivationerna som resultaten visar är alltså dels att påverka 
andra, samt att visa vem man är. Detta stämmer överens med Cho, Park och 
Kims (2015) studie, som visar att det huvudsakligen är inre motivationer som 
driver någon att dela på Facebook. Är att visa sin identitet en inre eller en 
yttre motivation? På ett sätt kan man säga att det är en yttre motivation – man 
gör det inte enbart för sin egen skull, man visar ju upp den man är för andra. 
Men man gör det för att det känns bra för en själv, inte för att man får en 
direkt vinning av det. Därför anser jag att det är en inre motivation. Enbart en 
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person säger att hon delar för egen vinnings skull. Däremot är Cho, Park och 
Kims begrepp ”expected reciprocal relationship”, det vill säga hur sociala 
kontakter skapas och upprätthålls genom delning, något som inte alls tas upp 
av deltagarna i denna studie, men det var en av de starkaste motivationerna i 
deras. En skillnad mellan deras studie och denna är att de använde enkäter 
som metod, och hade förbestämda kategorier kring motivation, medan jag har 
genomfört intervjuer och därför inte bidragit med egna förslag kring 
motivationer. Kanske hade deltagarna i min studie identifierat ”expected 
reciprocal relationship” som en motivation till sin delning om det blivit 
presenterade med det alternativet – att man delar för att skaffa sig nya vänner 
eller stärka banden till de vänner man redan har.  
 
För att dra ytterligare en parallell till Cho, Park och Kims (2015) studie om 
motivationer kring delning på Facebook, så hör kategorin ”att påverka andra” 
kanske snarast till de ”inre” motivationerna, och specifikt ”self-efficacy”. 
Cho, Park och Kim skriver: ”Information self-efficacy is defined as the 
confidence to provide valuable information to others in a social media 
environment” (s 861) – att man har självförtroendet att dela med sig av 
värdefull information som kan vara till nytta eller påverka. Detta kan också 
vara en anledning att vissa inte delar – att man inte har självförtroendet att 
dela med sig av information då det ändå inte påverkar.  
 
När det gäller vilka typer av material som man delar så uppger 
respondenterna i denna studie att det främst handlar om feminism och 
antirasism.  Det här resultatet skiljer sig från Ramaswami m. fl:s studie 
(2014) som visar att nöjesrelaterat material är det som delas mest, och 
därefter matrelaterat material. I den studien nämns inte ens politik eller 
samhällsfrågor. I den studien nämns inte ens politik eller samhällsfrågor. Det 
här är dock en så pass liten studie att det inte är möjligt att generalisera. Det 
är också helt olika urvalsgrupper i de båda studierna – studenter på ett 
tekniskt universitet i Singapore samt unga vuxna i Sverige. Men då det är den 
enda studie om vad som främst delas som jag kunnat hitta är det ändå värt att 
nämna att de skiljer sig åt, och något som motiverar fortsatta studier. Det är 
inte förvånande att flera säger att de ofta delar politiska poster, med tanke på 
att huvuddelen av de intervjuade är unga, högskoleutbildade i en storstad, och 
därmed till hör en grupp som ofta har ett högre politiskt intresse än andra i 
samma åldersgrupp.  
 

5.1.2 Målgrupp	  
 
danah boyds teorier om collapsed contexts och invisible audiences är utan 
tvekan relevanta för denna studie och hur deltagarna tänker kring målgrupp, 
men också för temat professionellt/privat.  
 
Flera av deltagarna uppger att de använder Facebook både privat och 
professionellt. Hur de gör det skiljer sig dock en del. En del uppger att det är 
problematiskt att de har båda professionella och privata kontakter på 
Facebook. Hur ska man hantera delningar när man har både kompisar och 
kanske sina elever på sin vänlista? De flesta av deltagarna som använder 
Facebook i jobbet säger att gränserna mellan vad som är privat och vad som 
är professionellt flyter ihop. Andra upplever att det inte är ett problem – vilket 
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i sig är intressant, då har de lyckats hitta ett sätt för dessa sammanhang att 
fungera tillsammans. I French och Reads studie över hur Facebookanvändare 
väljer att uttrycka sig visar resultaten att de flesta väljer att uttrycka sig 
väldigt vagt och allmänt, för att uppdateringar ska kunna riktas till alla 
Facebookvänner på en gång, utan att urskilja någon. Detsamma gäller här – 
man väljer att dela sådant som alla kan se, som inte kan reta någon. Det ska 
fungera för så många som möjligt. En deltagare uttrycker en osäkerhet över 
att göra fel – att det hon delar ska kunna misstolkas, och därför undviker hon 
helt att dela något.  
 
En aspekt som flera  av deltagarna tar upp är det faktum att de gärna vill 
påverka andra med det de delar, men att det är problematiskt att de inte når ut 
till de de skulle vilja påverka – deras Facebookvänner är likasinnade  och de 
är helt enkelt inte vän med personer med andra politiska åsikter. Det här 
tankesättet stämmer inte överens med collapsed contexts, som syftar till att 
man har flera cirklar på Facebook som inte stämmer överens. Men jag tycker 
inte att det krockar. Context collapse handlar huvudsakligen om att man beter 
sig olika i olika sammanhang. I det här fallet vill man snarare nå ut till de med 
andra politiska åsikter än ens egna.  
 
Som D5 säger kan det hon postar läsas av betydligt fler än de hon riktar sig 
till, och det är svårt att hålla alla dessa personer i huvudet medan man postar. 
Denna situation beskrivs väl av danah boyds begrepp invisible audiences, att 
det i sociala medier är svårt att hålla alla möjliga personer som kan se det man 
delar i åtanke.  
 

5.1.3 Källkritik	  
 
Delning på Facebook är ett inte särskilt välutforskat område, medan källkritik 
å andra sidan är det. På sociala medier skapas kunskap i allra högsta grad i ett 
socialt sammanhang, och enligt Lankes (2008) teorier går vi mot en modell 
där self-sufficiency blir ett allt viktigare begrepp – vi kan inte förlita oss på 
andras kunskap utan måste lära oss att utvärdera information själva. På 
Facebook skapas och sprids information av många olika slag, och även 
felaktig information kan lätt spridas. Därför har jag ansett det vara viktigt att 
studera just källkritik på Facebook. Kanske hade man dock kunnat genomföra 
denna studie utan att ta upp källkritik specifikt som ett eget tema – för flera av 
deltagarna verkar källkritik snarare vara ett av flera kriterier som påverkar 
varför man väljer att dela någonting – återigen, en av anledningarna till att 
man står för något. Att ta upp det specifikt har kanske gett temat källkritik för 
stor vikt jämfört med övriga motivationer.  
 
Ett av syftena med denna studie var att undersöka huruvida källkritiska 
överväganden spelar någon roll för vad deltagarna väljer att dela, och på det 
måste svaret bli ett tveksamt ja – deltagarna gör ofta överväganden innan de 
delar, men det är inte ett avgörande kriterium för huruvida man delar eller 
inte. Själva delningen är som sagt närmast instinktiv – ingen av de 
motivationer som jag har beskrivit är något som man noga tänker igenom, 
utan delandet sker med snabba beslut. Deltagarna uppger att de brukar 
jämföra flera olika webbsidor för att bestämma huruvida något stämmer eller 
inte, genom att använda ”the consistency heuristic”, det vill säga att man går 
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till flera olika webbsidor för att undersöka om samma uppgift finns på flera 
ställen och om de alla säger samma sak så litar man på det; man bedömer att 
det har hög trovärdighet. Två deltagare uppger också att de delar 
åsiktsmaterial utan att undersöka källan bakom närmare. 
 
Flera av deltagarna säger att de litar mer på information som delas av 
personer som de känner väl. De uppger också att de litar mer på personer som 
de vet är insatta i en viss fråga – alltså att de ser dem som kognitiva 
auktoriteter. Den här aspekten tar även Metzger, Flanagin och Medders 
(2010) upp; vi har lättare att tro på information som kommer från personer vi 
känner väl än på information från de vi inte känner. Detta är sammankopplat 
med ”the endorsement heuristic”, vilket innebär att om andra tycker att något 
är trovärdigt, så gör man det ofta själv också, utan att egentligen titta närmare 
på källan. Att vissa deltagare också värderar information som mer trovärdig 
om den kommer från personer med liknande åsikter och värderingar som en 
själv är också ett uttryck för Metzgers  ”expectancy violation heuristic” – att 
man värderar information som trovärdig om den motsvarar ens förväntningar. 
 
Att dela någonting på Facebook är oftast ett snabbt beslut – man lägger inte 
allt för mycket tanke på varför man delar någonting. Därför förefaller det 
oftast handla om det Taraborelli kallar ”predictive judgments” när deltagarna 
utvärderar det de delar källkritiskt – det är den förväntade trovärdigheten de 
utgår ifrån snarare än att de går in och noga granskar informationen kritiskt. 
Även den källkritiska granskningen är ett snabbt beslut.  
 

5.2  Förslag på framtida forskning  
Det vore intressant att göra en jämförande studie mellan Facebook och andra 
sociala nätverk, som Twitter, Instagram och Snapchat. Skiljer sig 
motivationen bakom delning i de olika nätverken? Instagram och Snapchat är 
till exempel huvudsakligen till för att dela bilder, vilket säkerligen skulle 
påverka vad man väljer och dela och varför. Två av deltagarna i denna studie 
nämnde till exempel att de använder de olika plattformarna på olika sätt – 
Facebook hade för dem blivit mer av ett professionellt verktyg, medan 
Instagram var enbart privat. Snapchat är ett medium som är väldigt outforskat 
då det är väldigt nytt. Snapchat låter användarna skicka bilder och videoklipp 
till sina följare, men bilderna sparas inte – de visas i en till tio sekunder innan 
de raderas. Det tillför ytterligare en dimension till delning – man behöver inte 
tänka på hur man framstår i ett längre perspektiv – skulle identitet ha mindre 
vikt i en studie över Snapchat? Twitter skiljer sig också från Facebook då det 
är en mikroblogg, och det är mindre fokus på att kommunicera med vänner.  
 
Ett intressant resultat i denna studie är att deltagarna var så pass obenägna att 
skapa diskussion – varför är det så? Och finns det något annat forum som de 
anser passar bättre?  
 
Det förvånade mig också att det finns så pass lite forskning kring vad folk 
faktiskt delar. Det var bara ett delsyfte med denna studie, men det vore 
intressant att göra en mer djupgående studie på detta tema. Den här studien 
byggde också på människors subjektiva uppfattning om delning, men det vore 
intressant att göra en objektiv studie av delning, och gå igenom personers 
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delningar för att få siffror på vad och hur mycket de delar – en kvantitativ 
studie.  
 
Man skulle också kunna göra mer specifika studier, inriktat på till exempel 
enbart bilder, enbart artiklar, enbart statusuppdateringar, och så vidare. Den 
här studien, trots dess avgränsning till enbart Facebook, är fortfarande ganska 
bred och skulle eventuellt kunna vinna på att smalnas av. 
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6 Sammanfattning 

Denna uppsats har sin bakgrund i att det finns begränsat med forskning kring 
information sharing och Facebook. Facebook är intressant att studera för att 
det är ett relativt nytt fenomen som är en stor del av mångas liv. Att 
undersöka motivationer bakom delning på Facebook är inte särskilt utforskat 
inom forskningen tidigare, och de studier som finns använder ofta enkäter 
eller undersöker delning av egenskapat material som statusuppdateringar, 
snarare än att undersöka motivationer bakom att dela med sig vidare av olika 
material.  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur deltagarna i studien resonerar 
kring det de delar med sig av på Facebook, för att skapa en djupare förståelse 
för vilka aspekter som gör att man delar vidare något. Ett annat syfte var att 
undersöka vilken roll källkritiska överväganden spelar i deras val att dela med 
sig av något. 
 
Syftet bakom studien konkretiseras i fem frågeställningar: 
 

• Vilka motiv ligger bakom att deltagarna delar med sig av något på 
Facebook?  
 

• Vad är det som deltagarna väljer att dela med sig av? 
 
 

• Till vilken/vilka målgrupper delar deltagarna i studien med sig av 
poster eller länkar på Facebook? 

 
• Utvärderar deltagarna källkritiskt det de delar eller överväger att dela? 

 
• Hur resonerar deltagarna kring att skapa diskussion eller debatt kring 

det de delar? 
 
Den teoretiska bakgrunden till denna studie tar upp olika viktiga begrepp 
inom information sharing och Facebook samt källkritik. De viktigaste 
begreppen är inre och yttre motivation, det vill säga huruvida en person delar 
någonting för att det är intressant eller roligt, eller för få fördelar på grund av 
det, och collapsed contexts, det vill säga att olika sociala sammanhang 
krockar på Facebook. När det gäller källkritik är det viktigaste begreppet 
kognitiv auktoritet – den egenskap som gör att någon är trovärdig, att man 
väljer att tro på den information den kommer med. Men också Metzger m. fl.s 
olika heuristiska sätt att utvärdera information är viktiga – främst ”the 
consistency heuristic” samt ”the endorsement heuristic”, att utvärdera 
information genom att jämföra olika webbsidor, samt att utvärdera 
information utifrån att andra har rekommenderat den.   
 
För att undersöka frågeställningarna genomfördes kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer. Efterlysningar genom min egen Facebook-profil 
användes för att finna deltagare, och 10 personer i åldersgruppen 20–35 år 
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intervjuades. Denna åldersgrupp valdes då jag ville ha personer som vuxit 
upp med sociala medier, men ville undvika tonåringar och yngre då det redan 
finns en del forskning kring denna grupp. En av personerna var man och 
resten kvinnor.  

För att sedan analysera intervjuerna användes kvalitativ innehållsanalys. Alla 
intervjuer gicks igenom åtskilliga gånger för att hitta breda teman och 
underkategorier med utgångspunkt i syfte och frågeställningar. De breda 
teman som utkristalliserades var: motivationer bakom delning, vad delas, 
målgrupp, professionellt/privat, diskussion på Facebook, samt källkritik.  

De motivationer bakom delning som deltagarna gav uttryck för var: 1) 
Påverka andra. Deltagarna vill påverka sina Facebookvänner på något sätt, de 
vill få dem att känna eller tycka. 2.) Identitet. De vill visa vilka de är och 
kontrollera den bild de sänder ut till andra. 3) Icke-delare. Den sista kategorin 
är de som inte delar alls eller bara gör det ytterst sällan.  

I frågan om vad och till vilka deltagarna delar är det tydligt att frågan är starkt 
sammankopplad med varför man delar och vilka motivationer man uppger 
ligger bakom delning. Återigen är det viktigaste att man står för det man 
delar, inte vilken genre det är eller vilket ämne det handlar om. De flesta av 
deltagarna som brukar dela delar dock mest politik, främst feminism och 
antirasism. Många delar även privata delningar – till exempel 
lägenhetsefterlysningar.  
 
De flesta säger att de huvudsakligen har sina närmaste vänner i åtanke när de 
delar. Många uppger att det är svårt att nå ut till dem man vill påverka då ens 
vänlista är väldigt likriktad – man är inte vän med de man vill påverka. Flera 
av deltagarna använder Facebook i yrkeslivet på olika sätt, och behöver 
förhålla sig till att vara både privata och professionella i samma forum. Här är 
teorin om context collapse intressant, eftersom den beskriver hur de sociala 
sammanhang som man i vanliga fall rör sig i – familj, vänner, arbete – 
kollapsar och existerar samtidigt på samma plats – Facebook. Flera av 
deltagarna uppger att de anpassar vad de delar så att det ska kunna läsas av 
alla, både privata och professionella kontakter.  
 
Källkritik är också sammankopplat med övriga teman. Källans trovärdighet är 
i många fall ett av kriterierna som bestämmer vad man väljer att dela. De 
flesta av deltagarna säger att de brukar undersöka det de överväger att dela 
innan de delar det genom att gå till olika källor och jämföra. Deltagarna säger 
också att de i allmänhet litar mer på vad personer de känner väl delar, och 
även på personer de vet är insatta i olika ämnen.  
 
Få deltagare vill faktiskt ha diskussion eller debatt kring det man delar, trots 
att man uppger att man vill påverka. De menar att det ofta blir pajkastning 
och missförstånd, och att det förekommer mycket näthat på Facebook.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 
Intervjufrågor: 
 
ALLMÄNNA FRÅGOR: 
 
Varför har du Facebook? 
 
Hur länge har du haft Facebook? 
 
Varför skaffade du Facebook? 
 
Vad använder du främst Facebook till? 
 
DELANDE: 
 
Fokus på dela vidare information, snarare än dela egen information 
 
När delade du något på Facebook sist? (berätta om en gång då du delade 
något på Facebook? 
 
Varför delade du det? 
 
Hur ofta delar du någonting? 
 
Vilken typ av information delar du oftast? Är det ett typiskt exempel?  
– Från privatpersoner, vänner, eller företag, myndigheter, tidningar…? 
– Artiklar, bilder, videor, statusuppdateringar? 
 
Tänker du något på målgrupp? Vill du nå alla dina vänner eller tänker du 
särskilt på vissa? Hur resonerar du kring vem som nås av informationen du 
delar? 
 
Vad vill du uppnå genom att dela på Facebook? 
 
Vill du ha diskussion? 
 
Blir det diskussion? 
 
Brukar du kommentera det du delar? 
 
Tänker du på hur det du delar påverkar bilden av dig själv?  
 
Vad delar du inte? 
 
Har du tagit bort något du delat? 
 
Brukar du använda Facebook i jobbet? 
 
Hur? 
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Har du funderat på att ha ett professionellt och ett privat konto? 
 
KÄLLKRITIK: 
 
Brukar du tänka på om det du delar på Facebook stämmer? 
 
Hur avgör du det?  
 
Beror det på vem det är som delar? Eller behandlar du all information 
likadant? 
 
Har du någon gång avstått från att dela information för att du är osäker på om 
den stämmer? 
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Bilaga 2 – Efterlysningar 
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Bilaga 3 – Exempel från kodschemat 
Motivationer	  
bakom	  
delning	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   Uppnå	  hos	  mottagaren	   Identitet	   Icke-‐delare	  

D1	   det är väl om jag... om jag läser nåt som 
jag 3:40 känner att oj det här visste inte jag. vad 
fränt. det här vill jag att fler människor ska fatta. eller 
veta. då brukar jag ofta dela det.  
 
det är nog mer för att försöka skapa förståelse, eller 
liksom insikt. snarare än, jag är inte liksom ute efter 
att provocera eller, sitta och väcka diskussion i 
kommentarsfältet. det är mer visa, snarare tror jag. 
kanske ge lite kunskap till de som inte är insatta i 
nånting som är viktigt. sprida lite kunskap, det är väl 
det som är syftet.  

det kopplas ju till ens identitet, på något vis. du 
delar en artikel, som du vill att folk ska läsa, men 
när du delar den så hamnar den ju på din tidslinje. 
när du gör det så är det ju lite som, det som den här 
artikeln skriver står jag för. att det lätt liksom läggs 
ltie extra vikt . och det gör att kanske även om man 
håller med någonting så delar man inte för att man 
känner liksom inte att man kan stå bakom det.  
 
jag vill känna att jag har bra koll på det. jag känner 
att jag inte vill dela... för då vet jag inte att jag kan 
stå bakom det. eh... för mig känns det som att jag 
måste vara insatt i ämnet, jag måste att tar fram lite 
valid points, och... kanske liksom... också saker 
som är lärorika, som jag känner att jag... det här 
visste jag inte, så jag vill dela det här för att jag vill 
att  andra ska lära sig för det visste faktiskt inte jag. 
men det är samtidigt att jag har tillräckligt bra koll för 
att stå för att jag liksom tycker om den här artikeln, 
att den ska liksom vara där. kopplad till mig som 
person. det är väl det. att det blir så himla kopplat 
när man delar. istället för att bara gilla. gud vad 
facebook är töntigt egentligen, ska man dela det 
eller ska man gilla det?  

	  	  

D2	   det beror på vad jag delar. är det politiska grejer så 
är det väl lite det här... det här tycker jag är viktigt att 
tänka på. så läs det här. så jag tror jag delar mest 
positiva grejer. saker som känns proaktivt liksom. 
inte såhär.... åh kolla vad dumma i huvet de här är. 
utan snarare, tänk på det här... och liksom... förstår 
du skillnaden? saker som kan ge en förändring åt 
det positiva hållet. även om innehållet i sig är 
tragiskt och hemskt. det kan få upp... jag tror inte 
riktigt på negativitet. det ska mer... belysa ett 
problem 6:07 för att nå förbättring.  
 
 jag tror att det handlar väldigt mycket om vad som 
engagerar mig känslomässigt, för jag är absolut en 
känslomänniska. och det kan jag se en viss risk med 
om man snackar källkritik och så där. men ja, att det 
engagerar mig känslomässigt och att det känns som 
att ... ja , delar jag det här så kan det göra en 
förbättring, åt det bättre.  

kolla vad smart och bra jag är som lagt märke till det 
här typ eller du vet så här... det blir ett sätt att knyta 
an och visa var man står.  
 
är det mer så här fyndiga, roliga politiska grejer så 
är det väl mer... det är kul, jag vill visa nånstans vad 
jag tycker är kul. 
 
 
saker jag inte står för. aah, väldigt enkelt liksom. ja 
men saker som inte går i fas med vem jag är och 
vad jag tycker, liksom. det är väl det viktigaste.  

	  	  

D3	   nej det ska mycket till. och då ska det verkligen vara 
så här stenvettigt. däremot kan jag med viss skam 
säga att jag rycktes med i den här kony - grejen och 
delade den i typ  20 minuter innan jag insåg att det 
var ... emotionell pornografi. 3:44 så då tog jag bort 
den. men delade jag faktiskt, och då blev jag... jag 
vet inte... det tilltalar någon sorts... make a 
difference!! typ av grej. men det är inte så ofta. 

  ja, det har jag nog. då hade jag en lägre tröskel till.. 
jag vet inte. jag är ganska... jag är ganska anti-
facebook. jag tycker att det är... har blivit.. det är 
ganska värdelöst. förr i tiden gjorde jag säkert det.  
 
på just facebook? det skulle vara något väldigt 
väldgt vettigt. men jag tror inte det grundar sig i att 
jag inte tycker att nånting är vettigt , utan det är 
snarare det att det är väldigt oviktigt för mig att "läxa 
upp" mina medmänniskor. Det är väl snarare det. 
jag tror vissa har den böjningen på nåt sätt att man 
måste... eller jag vet inte. vi .. hela min släkt är 
ganska osociala - lite introverta sådär. det kanske 
blir mindre intressant att göra dels sin åsikt hörd till 
en massa människor som.... inte egentligen bryr sig.  
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D4	   ja, för att... egentligen så delade jag kanske den, du 
vet, mest för att 4:10 random, liksom jaja, så här ser 
det ut liksom. och då kanske vi behöver sprida den 
bilden, litegrann. men jag ser det inte som nån sån 
här stor politisk grej att dela en sån sak, jag tror inte 
att man åstadkommer så himla mycket med det. 
men ja, jag delar den förstås för att jag håller med 
om budskapet och för att det stämmer överens med 
min bild av det politiska läget i världen.  
 
egentligen tycker jag att det krävs ganska mycket, 
men det är svårt att säga liksom.. i allmänhet så 
krävs det att jag tycker att nånting viktigt blir sagt. 
eller att det är något som jag tycker är angeläget att 
vi diskuterar.  ja, alltså...  det är ju inte alltid så att 
jag vill få dem att tänka nånting speciellt, men jag 
kanke vill uppmärksamma ett ämne, eller så. sen... 
är det klart att jag vill få folk att tänka som jag i nån 
bemärkelse, jag vet inte... ja det vill jag ju.  man kan 
ju dela för att man tycker att det är viktig information 
som folk behöver tillgodogöra sig eller, det här är 
något vi behöver tänka mer på. det är ju inte bara för 
att övertyga andra om någonting. men jag tycker 
facebook är lite svårt som forum för att föra 
diskussion med människor som inte är likasinnade. 
så, jag tycker överhuvudtaget att diskussionen 
mellan folk som tycker väldigt olika om saker 
fungerar bättre live, eller vad man ska säga. där 
man faktiskt kan se varandra i ögonen och 27:34 
så.. 

ja, jag tror att jag är ganska noga med vad jag 
postar. jag har börjat fundera mycket över om jag 
borde vara mer opolitisk på facebok i och med att 
jag också har .. vissa av dem som jag har som 
elever när jag är lärare, som facebookvänner... och 
ja, framför allt det. jag tänker att mitt professionellla 
jag kanske skulle... inte mitt konstnärsjag, men mitt 
lärarjag och så borde vara mer... kanske inte 
opolitisk men inte så uttalat politisk. jag tycker att 
det är skillnad om jag postar en sån där bild med de 
där staplarna och om jag postar reklam för FI, 
egentligen. och därav att jag också känner att jag 
skulle behöva en facebook som var professionell 
och en som var privat, för jag känner också att jag 
behöver få vara privat, liksom . eller... min 
privatperson.j: ja, ja det var den frågan du var inne 
på också... ja, jag tycker det är väldigt knepigt 
överhuvudtaget... när jag tittade på mina egna bilder 
som finns på facebook. och jag har nästa aldrig lagt 
upp några bilder själv utan det är nästan bara andra 
som har lagt in bilder på mig, och det är nästan bara 
från kanske två eller tre resor som ägde rum för 
jättemånga år sen. och det där... blir ju en 
jättekonstig bild av mig om man titar på de bilderna, 
jaha, det här  är den här personen. men ska jag ta 
bort dem då, eller hur ska jag göra, ska jag lägga in 
bilder för att det ska representera mig? och det har 
jag ingen lust att göra. så jag försöker snarast 
tänka, när jag tittar på andras profiler på facebook, 
vilket jag gör ganska sällan egentligen, för jag 
tycker inte att det ger nån bra bild. men när jag gör 
det så försöker jag tänka att det här är inte den här 
personen, det här kan vara vilket konstigt axplock 
som helst. jag tror att... om man ser mitt facebook... 
min sån här wall... så tror jag... att man ser ... 
kanske en person som... sitter och tycker en massa 
saker men inte gör så mycket. det kan jag tänka 
mig, för det är ganska sällan som såhär alltså... jag 
berättar aldrig om nånting jag har gjort. 30:38 utan 
det handlar mer om såhär, åsikter och tankar och 
delande av saker jag tycker är engagerande. så. 
mmm. och i verkligheten tycker jag att jag gör 
ganska mycket. så det finns en diff. och jag vet inte 
om jag begär av min facebookprofil att den ska 
representera hela mig liksom. för jag har nog hela 
tiden varit väldigt medveten om att den inte kommer 
göra det.  

  

D5	   	  	   om man bara skulle kolla på vem jag är på 
facebook, alltså gå in på min profil, så har jag inte 
så mycket delningar men jag menar det är klart att 
det är inte verkligheten. det jag delar på facebook 
eller skriver inlägg om, det är ju liksom bara det 
roliga i livet. det är inte vardagsgrejerna bara de 
tråkiga, utan det är ju i så fall om jag gör någonting 
jag tycker liksom känns kul att dela med mig av. så 
det är klart, det är ju inte den verkliga... sidan som 
man ser på facebook, fast nu är jag ju inte så aktiv 
heller, men de gånger man delar eller gör ett inlägg 
så är det ju för nöjes.. eller för att man tycker det är 
kul eller för att man tycker att man har en fin söndag 
och vill dela med sig.. så det är klart, det är ganska 
långt i från verkligheten på ett sätt. det är det ju. 
men som sagt, det skulle ju inte... man kan nog inte 
få en bild av hur jag är som person på den jag är på 
facebook. för det är ju ganska yt.. det är ju ganska 
på ytan liksom. så man ju inte kanske se vad jag 
skulle rösta på eller vad jag har för värderingar eller 
nånting sånt, liksom.. 

.. jag vill inte göra fel. jag är nog rädd för att jag ska 
dela nånting som kan uppfattas konstigt eller att 
man liksom inte riktigt... jag vet inte. det känns som 
att det är ändå ganska... det är klart att det finns 
mycket roligt man kan dela men jag vet inte, jag 
förstår nog inte riktigt vitsen med att sitta och dela 
en massa grejer. ja men det är nog just det att jag 
kanske är lite rädd... alltså jag vet inte, det finns ju 
mycket skit på facebook. det är liksom mycket... just 
det här när folk har kommit bort eller folk har... jag 
vet inte jag vill... alltså jag kan ju tycka att det är fint 
jag förstår varför folk delar, för att man tror liksom, 
men jag vet inte  
 
... jag har hört ganska, eller jag har väl inte hört, 
men jag har läst mycket om att det har blivit fel. att 
det kan vara såna som inte ska bli hittade typ. så 
jag vet inte . det är väl om det är någon jag känner . 
5:14 verkligen, då skulle jag kunna göra det. men 
inte om det är liksom berör någon som jag inte har 
en aning om vem det är. och sen så tycker jag 
också att det är mycket... jag tror inte... äh jag vet 
inte, jag skulle nog bara dela något jag verkligen 
kände att jag kunde stå för. och känna mig trygg i 
att jag delar. annars .. och sen. man vet ju aldrig var 
det kommer ifrån och det kan ju vara en helt fel eller 
det kan vara liksom... äh, jag vet inte. ja men precis.  
 
det är nog liksom det att man vill inte 5:52 dela 
nånting som kan uppfattas som stötande, eller man 
vill liksom inte... och sen tycker jag det är mycket 
delningar som liksom bara känns... som min farmor, 
hon sitter och delar en massa kort på blommor hela 
tiden ... alltså... jag vill inte bara dela för att jag ser 
en fin bild heller. nej... så tycker jag man läser.. det 
kommer upp inlägg om någon har delat som kanske 
egentligen ... jag tror inte att folk fattar eller läser 
vad andra har.. .alltså vad meningen är med många 
inlägg. allså det kan vara väldigt... det kan vara 
rasistiska inlägg och det kan vara liksom helt... fast 
jag tror inte egentligen att de personerna som har 
delat det så det kommer  upp hos mig kanske har 
menat nånting, men det är också såhär att... även 
om jag skulle kunna läsa nånting och tänka åh, vad 
bra, det här är ju jättekul så skulle det i någon 
annans ögon uppfattas väldigt fel. 

 


