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Förord 
Vi vill tacka de informanter och respondenter som har möjliggjort denna studie genom att              
ställa upp på intervjuer och svarat på vår enkät. Vi skulle även vilja tacka vår handledare                
Maria Normark för den hjälp vi har fått under arbetet.  
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Abstract  
English title: A qualitative analysis of Facebook's features and its use within climate activism              
groups. 
 
The purpose of the study is to analyze how Facebook's features and its interaction design are                
used within climate activism groups to contribute to more sustainable groups and long-term             
engagement. This is investigated using qualitative methods consisting of three semi-structured           
interviews and a survey with both qualitative and quantitative data. The interviews take place              
with administrators and moderators for pages and groups on Facebook. The survey is             
answered by members and followers of these pages and groups. The results show that there is                
a divided meaning of how to interact with a certain type of content and how it should be                  
shared further, and which sender is the most reliable. The conclusion is that through the use of                 
Facebook within climate activism groups, the networks can reach out in a very efficient way               
and contribute to an interesting debate about the climate, which also spreads to other              
platforms. 

 
Keywords: activism, social media, features, interaction, Facebook 
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Sammanfattning  
Syftet med studien är att analysera hur Facebooks funktioner och dess interaktionsdesign            
används inom grupper för klimataktivism för att kunna bidra till mer hållbara grupper och ett               
mer långsiktigt engagemang. Detta undersöks med hjälp av kvalitativa metoder bestående av            
tre semi-strukturerade intervjuer och en enkät med både kvalitativ och kvantitativ data.            
Intervjuerna sker med administratörer och moderatorer för sidor och grupper på Facebook.            
Enkäten besvaras av medlemmar och följare av dessa sidor och grupper. Resultaten visar att              
det råder en delad mening i hur man ska interagera med visst typ av innehåll och hur denna                  
ska delas vidare samt vilken avsändare som är mest pålitlig. Slutsatsen blir den att genom               
användningen av Facebook inom grupper för klimataktivism kan nätverken nå ut på ett             
mycket effektivt sätt och bidra till en intressant debatt kring klimatet som även sprider sig till                
andra plattformar.  

 
Nyckelord: aktivism, sociala medier, funktioner, interaktionsdesign, Facebook 
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1. Inledning  
Enligt Kaun & Uldam (2018, s. 3) har människan ständigt anpassat sig till tekniken som finns                
tillgänglig i stunden för att föra fram sina åsikter och tankar. Med internets utveckling under               
2000-talet har nya plattformar för att praktisera sina demokratiska rättigheter och uttrycka            
sina åsikter vuxit fram och bland dem sociala medier. Gerbuado (2017, se Kaun & Uldam               
2018, s. 3) menar att i och med framväxten av sociala medier och den närheten till internet                 
som man har idag, har människor börjat använda sociala medier för att samlas kring och               
uttrycka sina åsikter. Detta kom att bli den andra vågen av digital aktivism enligt Gerbuado               
(ibid.). Att få uttrycka sina åsikter och vara med att förbättra samhället är en demokratisk               
rättighet och bör därför uppmuntras. Tillsammans med den nya tekniken som finns idag där              
människan nästan ständigt är uppkopplad och kan nätverka över hela världen, innebär det att              
demokratin och sociala rörelser kommer kunna utvecklas på ett annat sätt än tidigare (Kaun              
2017, s. 14). Sociala medier har skapat en ny plattform att organisera sig inför protester,               
samla in pengar och skapa gemenskap samt att det har blivit ett viktigt verktyg i en strävan                 
efter att öka medvetenheten kring politiska frågor och orättvisor (Crivellaro et al. 2014, s.              
3574). 
 
I användningen av Facebook som plattform för aktivism kan interaktionsdesignen bidra till            
ökad eller minskad kommunikation mellan användarna eller till och med censurering av            
åsikter helt genom moderering. Därför kan funktionerna på Facebook spela en intressant roll             
för dessa gruppers arbete med sin aktivism. Denna uppsats kommer undersöka Facebooks            
interaktionsdesign och dess funktioner och hur de kan påverka det politiska engagemanget            
och nätverkandet i form av grupper och sidor på plattformen. För att kunna dela upp och                
undersöka detta på ett tydligt sätt kommer det att presenteras fyra punkter som de olika               
funktionerna på Facebook bör förhålla sig till för att skapa en demokratisk offentlig sfär där               
internetaktivism kan bedrivas.  
 

1.1 Syfte  
Syftet med studien är att analysera hur Facebooks funktioner och dess interaktionsdesign            
används inom grupper för klimataktivism och hur det kan bidra till mer hållbara grupper och               
ett mer långsiktigt engagemang. Sociala mediers roll i att sprida information och skapa             
sociala rörelser har blivit allt vanligare och är intressant att undersöka för att få insikt i hur                 
detta påverkar människans demokratiska möjligheter till att göra skillnad och förändra           
samhället.  
 
1.1.1 Forskningsfråga 
För att undersöka detta ämne kommer arbetet utgå från två delfrågor: 

- Hur används Facebooks funktioner inom grupper för klimataktivism ur ett 
användarperspektiv? 

- Vilken betydelse har Facebook och dess funktioner för sociala rörelser att bedriva och 
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utöka sina nätverk? 

2. Bakgrund 
Under 2018 blev det allt mer vanligt att media rapporterade om olika demonstrationer och              
manifestationer angående miljön och klimatet. Många av dessa diskussioner väcktes till liv av             
bl.a. Greta Thunberg och den skolstrejk hon inledde augusti 2018 (Savina 2019). Thunbergs             
rörelse blev bland annat så stor för att det snabbt kunde delas information kring strejken i hela                 
världen, detta mycket med hjälp av sociala medier (ibid.). Sociala medier har möjliggjort för              
människor att dela med sig av sina personliga erfarenheter och situationer, och är idag den               
främsta formen av kommunikation för många  människor  (Jungselius  &  Weilenmann  2018,  
s. 325). Detta har bland annat lett till att allt fler har valt att ansluta sig till dessa sociala                   
rörelser, dels för att göra sina röster hörda men även för att stötta andra människor (Simpson                
2018, ss. 238–239). Allt fler sociala rörelser växer snabbare idag, inte bara lokalt utan även               
internationellt och globalt (ibid.). Simpson (2018, s. 237) påstår att internetaktivism är ett             
effektivt sätt att mobilisera politiska handlingar som inte sker på internet, exempelvis            
gatudemonstrationer. Det ökar även medvetenheten i samhället. Alla är dock inte positiva till             
internetaktivismen. Däribland finns Hsieh & Lee (2013, s. 811) som menar att detta kan leda               
till så kallad slacktivism och att allt fler människor väljer att endast vara aktiva på internet                
istället för att faktiskt göra en verklig skillnad. 
  

2.1 Sociala medier  
Manning (2014, s. 1158) definierar begreppet sociala medier som kanaler vilket tillåter            
omedelbar interaktion med andra användare. Manning (ibid.) menar att med dagens           
utveckling av digital och mobil teknik blir interaktionen i större skala lättare för individer än               
vad det någonsin varit tidigare. Denna interaktion har blivit så vanlig för människor idag att               
den ses som en del av deras vardag, och detta har bara växt efter utvecklingen av smarta                 
mobiltelefoner vilket gör att människor ständigt kan vara uppkopplade mot internet           
(Jungselius & Weilenmann 2018, s. 326) Effekten av detta har blivit att interaktionsdesignen             
hamnat i fokus som den viktigaste funktionen på sociala medier, både vad gäller interaktionen              
med andra användare och människa-dator-interaktionen. Sociala medier tillåter människor ta          
kontakt med varandra och söka sig till likasinnade och diskutera (Manning 2014, s. 1158).              
Detta har bidragit till att dessa kanaler i många fall används för att diskutera politik och                
politiska sakfrågor samt i vissa fall för att bedriva aktivism. Idag använder ca 2,4 miljarder               
människor Facebook varje månad och det är en av de mest använda plattformarna inom              
sociala medier (Statista 2019). Med så många användare varje månad har man stor möjlighet              
att nå ut till väldigt många människor på en mycket kort tid.  
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Denna uppsats kommer fokusera på den sociala medieplattformen Facebook. Då denna           
plattform har väldigt många användare varje dag ökar det chanserna för att nå ut med sina                
idéer och åsikter till en större skara människor. Detta medför att allt fler grupper söker sig till                 
Facebook för att nätverka och engagera sig i frågor de är intresserade av (De Salve, Guidi &                 
Michienzi 2018, s. 166). Facebook har flera olika funktioner som kan underlätta            
användningen av plattformen och engagemanget i olika grupper. Några av dessa är bl.a.             
möjligheten att skapa evenemang som man kan bjuda in till, att kunna dela information till               
andra användare, möjligheten att både följare, administratörer och andra användare kan           
diskutera och kommentera på inlägg, möjligheten att visa stöd genom att gilla något samt              
möjligheten att gå med i en grupp eller följa en person eller sida man är intresserad av. 
 

2.2 Funktioner 
En funktion som kan användas av grupper och sidor på Facebook är evenemangsfunktionen.             
Genom att skapa ett evenemang och dela det kan användare välja att tacka ja, nej eller                
markera sig intresserade av det (se Fig. 1). När en användare har tackat ja eller markerat sig                 
intresserad av evenemanget kommer detta att synas på användarens sida, vilket gör att vänner              
ser detta i flödet på deras startsidor (Facebook 2019). På det här sättet kan dessa grupper nå ut                  
till fler användare som kanske tidigare inte hittat dit.  
 

 
Fig. 1; Evenemangsbild, Facebook (2019) 
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Fig. 2; Delningar, Facebook (2019) 

 

Genom att dela och kommentera inlägg på Facebook kan man lyfta inläggen för andra              
användare (se Fig. 2). Det går att välja att dela ett inlägg till sin egen sida så att ens vänner på                     
Facebook också kan ta del av det eller dela i ett privat meddelande till andra användare.                
Genom att gilla och kommentera ett inlägg ökar dess relevans och visas mer för andra               
användare och man visar även att man stödjer inlägget. Det går också att reagera med olika                
smileys om man t.ex. inte gillar det som står för att visa missnöje. För att kunna ta del av                   
dessa inlägg mer regelbundet går det att gå med i en grupp eller börja följa en sida (se Fig. 3).                    
Genom att göra detta prenumererar man på de inlägg som gruppen eller sidan publicerar och               
kan på så sätt se dem på sin privata startsida. Är det en grupp man gått med i kan denna i                     
vissa fall vara sluten och då måste administratören godkänna ansökan till gruppen innan man              
kan se inläggen. En sida på Facebook är däremot offentlig och alla kan se inläggen oavsett om                 
man väljer att följa den eller inte (Facebook 2019).  
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Fig. 3; Gå med i grupp, Facebook (2019) 

 

2.3 Aktivism 
Aktivism är en form av social rörelse som för samman människor i en solidarisk handling               
med gemensamt syfte och mål i ett försök att bemöta beslutsfattare eller motståndare             
(Crivellaro et al. 2014, s. 3573). Hamza (2014, s. 71) definierar sociala rörelser som              
informella nätverk vars primära syfte är att uppnå ett politiskt eller socialt mål, oftast i form                
av en reform av lagar, regler eller beteendeförändringar. Hausers modell (1999, se Crivellaro             
et al. 2014, s. 3575) beskriver att en social rörelse kan vara en alldaglig handling. De små                 
handlingarna i vardagen är ett sätt att positionera sig och ta ställning i stora frågor. Det kan                 
ske via samtal eller som allt vanligare idag, via att på ett tydligt sätt ta ställning på internet                  
och visa vad man står för och vilken åsikt man har (ibid.) Enligt Sandoval-Almazan &               
Gil-Garcia (2014, s. 366) beskrivs aktivism som en politisk handling i strävan mot ett mål,               
exempelvis politiska val, krav på rättigheter, protester etc. Detta leder oftast till att             
likasinnade människor med samma mål ansluter sig till grupper för att förstärka sina röster              
och bildar på så sätt sociala rörelser. Martin (2007, s. 19) menar att aktivism är ett brett ord                  
och oftast svårt att definiera på grund av att människor har olika idéer om vad som utgör                 
aktivism. Martin (ibid.) definierar det som en handling på uppdrag av ett mål, en handling               
som går utöver vad som anses vara konventionellt eller rutinmässigt. Exempel på detta kan              
vara att fasta, sittstrejka eller gatudemonstrationer. En handling som sker utöver det            
rutinmässiga vardagslivet (ibid.). 
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I denna uppsats kommer begreppet aktivism definieras enligt Martin (2007, s. 19) och             
Sandoval-Almazan & Gil-Garcia (2014, s. 366) beskrivningar av ordet. Det vill säga som en              
handling med ett mål eller syfte att förändra samhället. Antingen genom en symbolisk             
handling som att exempelvis sittstrejka eller genom utförandet av en förändring som            
exempelvis att sluta äta kött. Den här uppsatsen kommer fokusera på aktivismen inom klimat-              
och miljöfrågor. 
 
2.3.1 Klimataktivism 
Specifikt kommer denna uppsats beröra klimataktivism. Roser-Renouf et al. (2014, s. 1)            
definierar klimataktivism som en rörelse vilket främst fokuserar på politisk respons men även             
individualistisk respons i form av förändring. Dessa förändringar kan innebära lagändringar           
eller beteendeförändringar där syftet och målet är att minska de negativa miljö- och             
klimatförändringarna. Växthuseffekten kan exempelvis anses vara en sådan negativ         
förändring, vilket är en stor fråga inom klimataktivism (Roser-Renouf et al. 2014, s. 2).              
Denna uppsats kommer därmed fokusera på nätverk som genom sin aktivism på Facebook vill              
uppmärksamma och minska de negativa miljö- och klimatförändringarna, genom politisk- och           
eller individualistisk respons.  
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3. Teoretisk bakgrund 
Detta kapitel behandlar teori och tidigare forskning inom ämnet aktivism på sociala medier             
och interaktionsdesign som uppsatsen kommer förhålla sig till. 
 

3.1 Teori 
Denna uppsats kommer grunda sig i en teori; de fyra punkterna för en demokratisk offentlig               
sfär (Semaan et al. 2015, s. 3168). Teorin kommer att användas som en måttstock för att                
undersöka interaktionsdesignen och de funktioner som finns på Facebook samt hur de            
används inom aktivism och grupper med långvarigt engagemang. Denna teori är lämplig att             
använda för att undersöka hur funktionerna på Facebook kan bidra till en demokratisk             
offentlig sfär och på så sätt underlätta för grupper och sidor som ägnar sig åt klimataktivism                
att bedriva och utöka sina nätverk. Teorin tar upp fyra viktiga punkter som är grundpelare i                
det demokratiska samhället, vilket är en viktig förutsättning för att kunna bedriva aktivism. 
 
3.1.1 Fyra punkter för en demokratisk offentlig sfär 
Enligt Habermas (1991, se Semaan et al. 2015, s. 3168) är den offentliga sfären en viktig plats                 
där människan kan skapa och uttrycka sina åsikter. Det är med andra ord en demokratisk               
miljö som ska underlätta en öppen, motiverad och reflexiv kommunikation och interaktion            
mellan olika parter. Semaan et al. (2015, s. 3168) tar i sin artikel upp fyra punkter för hur en                   
offentlig sfär ska utformas på bästa sätt för att framgångsrikt skapa en positiv och              
demokratisk miljö för aktivism. Dessa fyra punkter grundar sig ur Dahlbergs (2009, se             
Semaan et al. 2015, s. 3168) tre typer av medborgarinteraktioner. De fyra punkterna handlar              
om vad ett medium ska stödja för att räknas som en positiv och demokratisk offentlig sfär. De                 
fyra punkterna ska stödja: (1) människors möjlighet att få tillgång till mångfaldig information             
från media och andra medborgare, (2) människors möjlighet att fritt sprida mångfaldig            
information och åsikter till media och andra medborgare, (3) människors möjlighet att delta i              
rationella diskussioner med media och andra medborgare, (4) människors möjlighet att vidta            
åtgärder i union med eller mot sociala institutioner (ibid.).  
 
Punkt (1) handlar om att användarna genom Facebook ska ha möjligheten att få tillgång till               
mångfaldig information och åsikter, inte bara från Facebook men även från andra medier som              
digitala tidningar. Punkt (2) gäller användarnas möjlighet att fritt kunna sprida information            
och åsikter via Facebook, exempelvis via inlägg. Punkt (3) tar upp användarnas möjlighet att              
kunna delta i diskussioner med andra användare eller organisationer, exempelvis i form av             
kommentarer eller diskussionstrådar.  
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Punkt (4) handlar om att användarna ska kunna gå ihop i en grupp och göra en faktisk                 
handling med eller mot sociala institutioner, exempelvis genom att samla grupper för            
gatudemonstrationer eller namninsamlingar (Semaan et al. 2015, s. 3168).  
  
De fyra punkterna för en demokratisk offentlig sfär kommer användas för att undersöka             
interaktionsdesignen och funktionerna på Facebook och huruvida detta kan bidra till mer            
hållbara grupper och ett långsiktigt engagemang inom klimataktivism. Denna teori fokuserar           
på de tekniska aspekterna kring funktionerna, där interaktionen undersöks för att besvara            
forskningsfrågorna.  
 

3.2 Tidigare forskning 
Tidigare forskning tar upp ämnen som diskussioner online, internetaktivism även kallat för            
slacktivism samt fyrstegsmodellen för politiska rörelser. 
 
3.2.1 Diskussion som förs online 
Som stöd för den här uppsatsen har några forskningsartiklar kring ämnet aktivism och sociala              
medier använts. Bland dem är Deschamps artikel Social Learning and Online Discussion: Is             
Twitter a Wise Crowd? (2015) en intressant diskussion att titta på i relation till              
frågeställningarna i denna uppsats. Deschamps diskuterar fenomenet onlinediskussion och         
huruvida detta bidrar till en ökad demokratisk tillgång till nyheter. Enligt Deschamps (2015,             
s. 1) kan alla med tillgång till internet dela och ta del av nyheter vilket innebär att alla kan                   
vara någorlunda pålästa om valda frågor. Detta kan vara intressant att titta på då den diskurs                
som förs på internet kan fungera som en måttstock av den stora massans opinionsbildning              
(ibid.). Enligt en studie av Kaun och Guyard (2011, se Kaun 2017, s. 20) visar resultatet att de                  
som redan var politiskt intresserade och engagerade i det fysiska samhället var mer benägna              
att ta del av politisk information från sociala medier. De som inte var politiskt intresserade               
eller aktiva nåddes inte på samma sätt av informationen som delas på internet. Kaun (2017,               
s. 20) hävdar alltså att existerande engagemang och deltagande förstärks online. Detta            
bekräftas även av Nord (2010, se Kaun 2017, s. 20) som menar att diskussionen som sker                
online och inom sociala medier förstärker de åsikter som personen i fråga redan har utvecklat.  
 
Crivellaro et al. (2014, s. 3574) undersöker administratörens roll för diskussion och            
engagemang i en Facebookgrupp som ägnar sig åt aktivism. Administratörens möjlighet att            
kunna provocera fram intressanta diskussioner genom inlägg och kommentarer är viktig men            
användaren är en minst lika stor bidragande faktor till intressanta diskussioner i gruppen.  
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Crivellaro et al. (ibid.) poängterar även att det kan finnas en partiskhet hos administratören för               
gruppen och att hen ofta har tillgång till en mängd information om bl.a. gruppmedlemmar och               
tillgång till inställningarna för funktionerna vilket gör att hen har stor makt över hur              
diskussioner förs och hur gruppen framställs. Detta kan bidra till att det som diskuteras och               
delas inom dessa grupper endast följer det administratörerna tror på, vilket gör att innehållet              
kan bli partiskt och ensidigt. Enligt forskning idag är människor olika benägna att tro på det                
som står online beroende på hur stor tillit de har till internet i stort och informationen som                 
finns där (Deschamps 2015, s. 3). En av de viktigaste sakerna att förstå när det kommer till                 
medier online är att när många personer från olika håll publicerar och påstår samma sak               
verkar den informationen mer pålitlig. Särskilt om den kommuniceras ut från flera kanaler             
samtidigt. Detta innebär att ett påstående kan få mer tyngd genom att exempelvis flera delar               
det, och på så vis anses det också mer trovärdigt (ibid.). Det gäller även politik och politiska                 
ledare då personer som följer en politiker på exempelvis Twitter kommer att bilda ett starkare               
band till denne som person och därav får större förtroende för det hen säger. Däremot hävdar                
forskaren Howard (2006, se Kaun 2017, s. 16) att antalet väljare som ändrar sina åsikter har                
vuxit snabbare. Rösterna är inte längre grundade på en lång allians med ett parti utan bestäms                
nu för tiden av aktuella händelse i samhället som den enskilde väljaren upplever som viktiga.               
Enligt Deschamps (2015, s. 3) återstår en växande oro från regeringar att rörelser kommer              
fortsätta växa online, och på det sätt de gör detta kommer de att bli allt mer separerade från                  
den institutionella makten som utövas av regeringen. Allt fler människor tar de politiska             
rörelserna och åsikterna till internet och sociala medier och det är osäkert hur och om               
regeringar kommer att besvara detta fenomen i framtiden. Bimber (1998, se Kaun 2017, s. 16)               
sa redan under 90-talet att internet kunde leda till en accelerering av mångfald och på så sätt                 
skapa problemorienterade grupper istället för stabila sociala formationer. Internet förstärker          
upplösningsprocessen av politiska grupper som ersätts med det Bimber kallar för           
icke-institutionaliserade, problemcentrerade politiska aktiviteter (ibid.).  
 

3.2.2 Internetaktivism och kritik  
Vissa ställer sig dock kritiska till att aktivism som förs via sociala medier är effektivt. I Does                 
Slacktivism Hurt Activism?: The Effects of Moral Balancing and Consistency in Online            
Activism tar Lee & Hsieh (2013, s. 811) upp att kritiker av aktivism på sociala medier ofta                 
kritiserar hur lätt det är att delta online, till exempel i form av att skriva på namninsamlingar.  
Detta kallas ibland för slacktivism vilket är en akronym av de engelska orden slacker (en lat                
person, en slöfock) och activism (aktivism) vilket antyder att denna typ av aktivism är slapp               
och inte särskilt ansträngande.  
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Kritikerna anser att denna typ av aktivism inte är lika beundransvärd och tror i vissa fall att                 
det till och med kan förstöra för den aktivism som de anser är bättre, som t.ex.                
demonstrationer, volontärarbete och kampanjer (Lee & Hsieh 2013, s. 811.). Rotman et al.             
(2011, s. 3) diskuterar skillnaden mellan slacktivism och aktivism och menar att det finns för               
lite forskning kring ämnet för att kunna besvara detta. Det finns fortfarande frågor som är               
obesvarade för att verkligen kunna förstå hur stor skillnad slacktivism kan göra på samhället,              
och om det kan leda till verkliga förändringar. Det som sociala medier och slacktivism              
däremot kan bidra med är att öka medvetenheten i frågor på en mycket stor skala som i sin tur                   
skulle kunna leda till ytterligare handlingar (ibid.). Grunden i diskussionen och kritiken kring             
denna typ av aktivism är övertygelsen i att tekniken i sig inte gör någon skillnad. Dock ger                 
den stora möjligheter för människor att med hjälp av den nya tekniken själva kunna göra det                
(Crivellaro et al. 2014, s. 3575). Sociala medier samlar människor kring politiska frågor och              
rörelser och tillåter dem gemensamt att påverka politiken i vardagen genom små medel             
(ibid.).  
 
Andra menar istället att denna typ av aktivism är bra och mycket effektiv då den kan nå ut till                   
många människor på kort tid (Lee & Hsieh 2013, s. 812). Det stämmer överens med det                
Jungselius & Weilenmann (2018, s. 325) skriver där de menar att det människor gör på               
internet alltid grundar sig i något de gör i verkliga livet. Online och offline är allt mer                 
sammankopplat och svårare att skilja åt på samma sätt som tidigare. Därför bör aktiviteter              
online och offline ses som lika (ibid.). Det är även kostnads- och tidseffektivt vilket kan vara                
positivt. Som ett exempel på detta tar Lee & Hsieh (2013, s. 811) upp en sms-kampanj som                 
Röda Korset bedrev i efterdyningarna av jordbävningen på Haiti 2010, där de lyckades samla              
in lite över sju miljoner dollar på fyra dagar. En sådan effektiv och lyckad kampanj hade                
troligen varit svårare att administrera i verkligheten. Kaun (2017, s. 15) berättar att olika              
sociala medier erbjuder en bred variation av möjligheter för just politisk kommunikation och             
politiskt deltagande. Ett exempel på politiskt deltagande kan anses vara att gilla politiska             
inlägg. I Sverige var exempelvis plattformen Facebook den viktigaste plattformen för politisk            
kommunikation under året 2010 (ibid.). I en fallstudie av Crivellaro et al. (2014, s. 3579)               
undersöks relationen mellan användares interaktion med och på Facebook och aktivism samt            
hur den ser ut. I artikeln kommer författarna fram till att en så till synes alldaglig handling                 
som att markera gilla på ett inlägg på plattformen kan skapa en känsla av gemenskap och                
stärka en grupp, och i sin tur öka trovärdigheten för gruppen och dess agenda (ibid.). Det                
råder dock viss förvirring i vad gilla-funktionen ska betyda då det tolkas olika av olika               
personer. Det som för vissa kan uppfattas som stöd tolkas på ett helt annat sätt av andra                 
(Crivellaro et al. 2014,  s. 3580).  
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Många onlinekampanjer är medvetet konstruerade så att de ska vara enkla och snabba att              
delta i. Allt för att fler ska vilja delta och dela den (Lee & Hsieh 2013, s. 812). Ett exempel på                     
detta är att byta eller stämpla sin profilbild på Facebook för att på ett enkelt och snabbt sätt ta                   
ställning i en viss fråga eller visa solidaritet (State & Adamic 2015, s. 1741). Det är även ett                  
smidigt och effektivt sätt att influera andra att göra detsamma. Det har visat sig i en studie av                  
Bond et al. (2012, se State & Adamic, 2015, s. 1742) att när människor ser att deras vänner tar                   
ställning genom små saker som exempelvis att byta sin profilbild, är det större sannolikhet att               
de själva gör detsamma och på så sätt sprider det vidare.  
 
Sociala medier gör det väldigt lätt för användare då man på ett enkelt sätt kan söka och leta                  
reda på frågor som intresserar just en själv och engagera sig i dem (Lee & Hsieh 2013, s.                  
812). Användare kan även på ett smidigt sätt ta kontakt med andra och det är troligen en stor                  
bidragande faktor till varför fler människor väljer att vara engagerade över internet istället för              
i verkligheten. Däremot finns det enligt kritikerna en risk att aktivism via sociala medier              
enbart är ett sätt för människor att känna sig duktiga och lätta på sitt samvete och skapar därav                  
ingen verkligen förändring i samhället. Detta kan i sin tur också bidra till att människor               
känner att de då redan gjort sin medborgerliga plikt och inte behöver anstränga sig mer (Lee                
& Hsieh 2013, s. 811). I linje med Kaun och den studie som hon utfört tillsammans med                 
Guyard (2011, se Kaun 2017, s. 20) har även en annan studie utförts vid Georgetown               
University’s Center for Social Impact Communication and Ogilvy Public Relations          
Worldwide (Lee & Hsieh 2013, ss. 813–814). I denna studie deltog 2000 personer över 18 år.                
Studien visade att de som redan är engagerade i någon form av internetaktivism är mer än                
dubbelt så benägna att delta i en annan medborgerlig handling, fyra gånger så villiga att               
skriva ett brev till regeringen och sex gånger så villiga att skriva på en namninsamling jämfört                
med de som inte deltar i någon internetaktivism alls.  
 
3.2.3 Fyrstegsmodellen för politiska rörelser  
Sandoval-Almazan & Gil-Garcia (2014, s. 369) har tagit fram en fyrstegsmodell för politiska             
rörelser som använder sociala medier. Denna modell ska fungera som ett ramverk för att öka               
förståelsen kring förhållandet mellan sociala medier, protester och mobilisering online.          
Fyrstegsmodellen består av följande steg: utlösande händelser, mediasvar, viral organisering          
och fysisk respons (se Fig. 4). Sandoval-Almazan & Gil-Garcia (ibid.) menar att dessa fyra              
dimensioner oftast följer varandra i en cirkulär flödesmodell men att den inte är helt              
förutsägbar då kollektiva handlingar ständigt anpassar sig till nya sammanhang och tekniker.            
Stegen i modellen behöver därför inte följa denna rundgång men brukar oftast göra det. En               
iterativ modell som inför nya data vilket genererar diskussioner och främjar handlingar inom             
en rörelse beskrivs som en bra modell för att förklara internetaktivism (ibid.).  
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Fig. 4; Fyrstegsmodell för politiska rörelser som använder sociala medier, 

Sandoval-Almazan & Gil-Garcia (2014) 
 
Utlösande händelser handlar om hur politiska grupper organiseras och skapas tack vare en             
utlösande händelse. Detta kan exempelvis handla om mord, maktmissbruk, brist på           
uppmärksamhet eller misstro. Lohmann (1994, se Sandoval-Almazan & Gil-Garcia 2014, s.           
369) menar att denna faktor handlar om ”idén att människor blir aktiva inte när de är mest                 
berövade, förtryckta eller missnöjda, utan när ett slutet system av möjligheter öppnas”.            
Smelser (1971, se Hamza 2014 s. 71) menar att också att en social rörelse startar med hjälp av                  
en utlösande händelse. Ett exempel på detta är reaktionerna efter Parisavtalet som slöts i Paris               
2015 som kan ses som en utlösande händelse för klimatrörelsen. Detta var exempelvis en av               
de viktigaste anledningarna till att Greta Thunberg påbörjade sin skolstrejk för klimatet            
(Savina 2019). Dessa utlösta händelser stöds av en grupps gemensamma intresse, vilket            
skapar samverkan mellan olika medier, både nya medier som sociala medier samt de mer              
traditionella medierna som tidningar och tv-nyheter. Sandoval-Almazan & Gil-Garcia (2014,          
s. 369) menar att informationsflödet därför sprids så snabbt eftersom grupper använder flera             
olika tekniker och verktyg för att snabbt kunna organisera sig och skapa nätverk där              
information sprids fort. Denna utlösande händelse fungerar med andra ord som en katalysator             
för nya beteendevägar och får snabbt mediers uppmärksamhet.  
 
Mediasvar skapas av utlösta händelser, vilket innebär att medier svarar på händelserna. Detta             
kan ske form av sociala medier där medborgare och organisationer kan dela sina idéer och               
åsikter kring händelsen. Sandoval-Almazan & Gil-Garcia (2014, s. 369) menar att de sociala             
medierna gör det möjligt att samarbeta, organisera och dela nyheter utan större kostnad för              
användarna. De traditionella medierna publicerar information på sina kanaler; TV,          
radiostationer och tidningar, trots att medborgarna kanske inte har tillgång till dessa kanaler,             
vilket gör att medborgarna istället använder internet som huvudkanal för att ta del av              
information och kommunicera sina idéer (ibid.).  
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Viral organisering innebär en massreaktion i media som sker när en grupp skapas och börjar               
bygga ett nätverk online. Denna gemenskap använder sig oftast av en effektiv kanal där de               
kommunicerar och organiserar sig (Sandoval-Almazan & Gil-Garcia 2014, s. 369).          
Tillsammans bildar denna grupp en kollektiv identitet, ger nya namn på problem och pressar              
regeringen eller företag. Denna organisationen har vissa egenskaper som exempelvis att det är             
fri tillgång, begränsad moderering, gratis informationsflöde och diskussioner som sker online.           
Sandoval-Almazan & Gil-Garcia (ibid.) menar att virala organisationer påverkar både          
aktivism på internet och utanför.  
 
Fysisk respons innebär att återspegla protesterna som sker online även i den fysiska världen.              
Sandoval-Almazan & Gil-Garcia (2014, s. 369) poängterar att bruket av sociala medier och             
fysiska gatudemonstrationer samtidigt är ett smidigt och snabbt sätt att producera ett fysiskt             
svar och organisera protestgrupper. Det fysiska svaret visar nya aktivister makten som            
gruppen har och uppmuntrar till att främja rörelsen. Rörelsen behöver människor för att             
kommunicera sina bekymmer till en större publik och fungera som påskyndande medel för att              
få sin röst hörd av regering och politiker (ibid.). Fysiska svar kan även bestå av               
beteendeförändringar i det verkliga livet och beslut om att börja med eller avstå från saker               
som anses särskilt bra eller dåliga för rörelsen. Detta kan i sin tur leda till en ny utlösande                  
händelse som upprepar den cirkulära flödesmodellen.  
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4. Metod  
Detta avsnitt behandlar vilken metod som använts för undersökningen, hur metoden           
genomförts, hur urvalet utförts samt ta upp en kritisk diskussion kring metoden.  

 
Undersökningen består av en kvalitativ studie. Bell & Waters (2016, s. 20) menar att en               
kvalitativ studie innebär att intresset ligger i att undersöka hur människor upplever sin värld.              
Målet med studien är att få en insikt mer än att tillhandahålla statistiska analyser. Efter               
genomförda intervjuerna analyserades resultatet för att utforma en enkät som skickades ut till             
medlemmar i de grupper och sidor som undersökts på Facebook. Anledningen till att             
intervjuer skedde innan utskick av enkätundersökningen var för att få en grund till             
enkätfrågorna och säkerställa att den data som samlades in var relevant för studien. Frågorna i               
enkäten baseras på svaren från intervjuerna med administratörerna och moderatorerna för           
grupperna. Enkäten skickades ut för att få ytterligare ett användarperspektiv på användningen            
av funktionerna. 
 

4.1 Intervju 
Metoden som använts i studien är en semi-strukturerad intervju där frågorna utgått från ett              
frågeformulär (se Bilaga 1). Dessa frågor ställdes sedan inte i den exakta ordningen och              
omformulerades under intervjuns gång för att anpassas till sammanhanget och svaren från            
informanten. Enligt Alvehus (2013, s. 83) ger en semi-strukturerad intervju en större            
möjlighet för informanterna att påverka innehållet i intervjun då svaren inte strikt behöver             
följa frågeformuläret utan det ska mer fungera som stödfrågor för att hålla sig till ämnet. En                
semi-strukturerad intervju ska enligt Bell & Waters (2016, s. 192) vara en blandning av en               
strukturerad och en ostrukturerad intervju, där de bästa delarna av de olika teknikerna             
används. Författarna menar att en semi-strukturerad intervju kan vara ett bra sätt att föra en               
intervju på då det till skillnad från en strukturerad intervju går att bortgå från frågeformuläret.               
Vilket kan göra att frågorna flyter på bättre och svaren inte återupprepas. Samtidigt är det bra                
att ha en grund till frågeformuläret för att redan innan intervjun veta vilka frågor som               
informanten ska svara på (ibid.). Frågeformuläret bestod av frågor som grundade sig i tidigare              
forskning kring just aktivism på sociala medier och interaktionsdesignen på Facebook, (se            
avsnitt Teoretisk bakgrund, ss. 10–16). Studien bestod av tre separata intervjuer med            
administratörer för tre olika grupper på Facebook. Administratörerna för dessa grupper           
kontaktades för en intervju, två skedde via videosamtal och en skedde via e-post.             
Anledningen till att intervjuerna inte skedde i verkligheten var för att informanterna inte             
befann sig i Stockholm.  
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Videointervjuerna höll på i cirka 40 respektive 60 minuter. Dessa spelades in med hjälp av               
röstinspelning och transkriberades sedan för att lättare kunna analysera de insamlade           
resultaten. Intervjun som skedde via e-post utfördes genom att vi skickade frågorna till             
informanten som sedan fick svara på dessa i text samt svara på eventuella följdfrågor. Genom               
att skicka följdfrågor kunde informanten utveckla vissa svar. 
 

4.2 Val av informanter  
Valet av informanter skedde genom en sökning bland miljöaktivist- och klimataktivistgrupper           
och sökord i form av hashtags på sociala medier. För att hitta dessa nätverk började sökningen                
med att titta på hashtags som var relevanta för klimataktivism; #miljöpåverkan, #klimatstrejk,            
#miljöaktivist. Genom dessa sökord hittades konton som följde eller delade inlägg av dessa             
nätverk. Dessa grupper tittades närmare på och valdes sedan ut efter tre kriterier. Kriterierna              
som grupperna skulle uppfylla var att de var aktiva och la upp minst ett inlägg i veckan, att de                   
hade minst 150 medlemmar samt att de var aktiva inom klimat- och miljöfrågor. Det var sju                
grupper som uppfyllde alla kriterierna och av dessa var det tre grupper som valde att ställa                
upp. De tre grupperna skiljer sig åt genom att de har olika syften med sina grupper och sidor.                  
För att täcka de vanligaste funktionerna på Facebook som skulle undersökas valdes det ut en               
informant som administrerar en stor sida med många följare som verkar främst informativt, en              
informant som administrerar en sluten grupp som framför allt främjar diskussion och en             
informant som både har en grupp och en sida för bägge dessa syften.  
 
4.2.1 Informanter 
Informant 1  
Informant för grupp 1 är administratör i en sida på Facebook som ägnar sig åt klimatfrågor.                
Hen har varit med sedan start och är en av grundarna till sidan och arbetar numera heltid med                  
den organisation som startats med samma namn och syfte som Facebooksidan. Syftet med             
sidan är att sprida medvetenhet kring flygresors klimatpåverkan. De driver en kampanj för att              
få människor att minska sina flygresor och istället välja miljövänliga resealternativ.           
Kampanjen går ut på att människor ska avstå från att flyga under hela året 2020, vilket görs                 
genom att markera ”kommer” på deras evenemang som de har skapat på deras Facebooksida.              
Målet är att över hundra tusen människor ska välja alternativa transportmedel till flygplan             
under hela det året. Sidans följare består av människor som till stor del stöttar idén och vill                 
delta i evenemanget. På sidan delas artiklar och information kring människans påverkan på             
miljön, specifikt kring valet av transportmedel.  
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Informant 2 
Informant 2 är moderator för en grupp på Facebook vilken drivs av en organisation med               
samma namn och syfte. Gruppens syfte är att föra debatter och dialog kring miljön och är till                 
för att utbyta tankar och idéer mellan miljö- och klimataktivister. Gruppen skapades från             
början för att det politiska partiet Miljöpartiet upplevdes som toppstyrt och gruppen ville             
skapa mer delaktighet. Därför startades Facebookgruppen som ett forum där alla medlemmar            
skulle få tala utan företräde utifrån en hierarkisk position. Sedan år 2017 har gruppen varit               
partipolitiskt obunden då de anser att miljö- och klimataktivismen bör överskrida de            
partigränser som finns idag. Deras mål är att förändra samhället till mer miljövänligt genom              
att diskutera fram lösningar och idéer i gruppen.  
 
Informant 3 
Informant 3 driver en Facebookgrupp tillsammans med flera privatpersoner. Gruppens syfte           
är att bemöta förnekare av klimathotet, även så kallade AGW-förnekare (Anthropogenic           
global warming). Sidan ska fungera som ett nätverk för att hjälpa varandra hitta motargument              
till att bemöta de människor som förnekar människans effekt på den globala uppvärmningen.             
I gruppen delas vetenskapliga artiklar, nyheter och diskussionstrådar.  
 

4.3 Enkät 
Efter genomförda intervjuer analyserades de transkriptioner som gjorts. Genom att analysera           
dem och jämföra svaren med varandra kunde flera likheter mellan dem konstateras. Dessa             
blev underlag för att sedan skapa en enkät som skulle rikta sig till medlemma och följare till                 
respektive nätverk. I transkriberingarna kunde bland annat identifieras att moderering av           
kommentarer var något som informanterna hade liknande åsikter kring, att gilla-funktionen           
kunde misstolkas och att Facebooks främsta egenskap är den snabba spridningen av sitt             
budskap till många människor. För att kunna få ett ytterligare perspektiv på studien var det               
därför intressant att se om medlemmar och följare delade vissa av de åsikter som uttrycktes i                
intervjuerna med administratörer. Därför ställdes frågor om bland annat hur medlemmar och            
följare ställer sig till moderering av gruppen eller sidan, gilla-funktionen och spridning av             
information. Fokus ligger också på de funktioner som används av medlemmar och följare i              
interaktionen med de nätverk som undersöks. Samma enkät skickades ut till alla tre sidor och               
besvarades anonymt för att få fler människor att vara villiga att svara på enkäten. Enkäten               
består av 23 frågor som berör användares tankar kring interaktion med Facebookgrupper och             
Facebooksidor samt andra Facebookanvändare. Bell & Waters (2016, s. 247) nämner hur            
viktigt det är att veta vad det är man vill ta reda på innan så att frågorna ger relevanta svar för                     
undersökningen. Enkätens frågor är därför baserade på svaren från intervjuerna med           
administratörerna.  
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Frågorna ska utgå från sid- och gruppmedlemmarnas perspektiv på hur Facebooks funktioner            
används i dessa typer av nätverk. Detta för att kunna undersöka användarperspektivet av             
interaktionen utifrån gruppmedlemmarna och inte endast administratörerna. Bell & Waters          
(2016, s. 171) påpekar vikten av att gå igenom enkäten noggrant innan utskick så att man är                 
säker på att frågorna inte går att tolka på ett felaktigt sätt. Enkäten testades därför noggrant på                 
testpersoner innan utskick och fick justeras flera gånger innan färdigt resultat.  
 
Enkäten består av en blandning av fritext- och alternativfrågor. Enligt Bell & Waters (2016,              
s. 172) kan svaren på fritextfrågorna vara svåra att analysera då personerna är fria att svara                
vad de vill. Eftersom de inte har några svarsalternativ att utgå från kan svaren därav skilja sig                 
mycket mellan de olika respondenterna. Alternativfrågor består däremot av en lista med olika             
svarsalternativ där respondenterna får välja en eller flera svar. Dessa svar brukar oftast kunna              
visualiseras och analyseras med hjälp av någon form av diagram för att få en enkel och tydlig                 
översikt av resultaten (ibid.). Frågorna bör vara neutrala, icke ledande och utan värderingar,             
så att respondenterna inte känner sig manade att svara på ett visst sätt på grund av hur frågan                  
är utformad (Bell & Waters 2016, s. 177). Alla frågor var obligatoriska att svara på vilket                
gjorde att när respondenterna väl klickat sig in på enkäten svarade de på alla frågor. Det var                 
endast ett fåtal som svarat med ett streck eller punkt på svar som krävde eget svar. Detta kan                  
bero på tidsbrist, att respondenten inte förstod frågan eller att den inte kändes relevant.  
 

4.4 Metodkritik 
Bell & Waters (2016, s. 199) tar upp att nackdelen med att intervjua människor är risken för                 
att resultaten får en viss skevhet. Bland annat för att informanterna är människor och därmed               
kan bli omedvetet påverkade av händelser och miljön runt omkring. Detta kan innebära att              
svaren som ges kanske inte alltid stämmer överens med vad informanten egentligen tycker             
eller tänker. Intervju är en metod som är bra att använda för att ta del av svar som inte alltid                    
sägs direkt av informanten. Detta kan innefatta förändringar av tonläget i rösten, kroppsspråk             
eller attityder som kan vara svåra att uppfatta vid enkäter eller skriftliga intervjuer (Bell &               
Waters 2016, s. 189). Videosamtalen gjorde det därför möjligt att se informantens mimik,             
tonläge och större delen av kroppsspråket (Alvehus 2013, ss. 80–83). Om informanterna hade             
haft möjlighet att intervjuas i verkligheten hade det kanske uppstått fler intressanta            
diskussioner och följdfrågor då det inte hade funnits något gränssnitt mellan intervjuaren och             
informanten. Nackdelen med att utföra en intervju över e-post är att det kan bli svårt att få en                  
djupare konversation då det blir svårare att ställa följdfrågor till informantens svar. Det är inte               
heller möjligt att läsa av kroppsspråk, tonläge eller andra attityder som annars hade varit              
möjligt vid en fysisk intervju. Det som är positivt med intervju via e-post är att informanten i                 
fråga kan svara när hen känner att hen har tid. 
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Enkäterna utfördes genom att lägga ut enkäten i vardera nätverk och sida på Facebook där               
medlemmarna och följarna kunde svara på frågorna. Valet av att utföra en enkätundersökning             
grundade sig i att få in flera svar under en kort tidsperiod, vilket inte hade varit möjligt att                  
göra med intervjuer. Enkäter är smidiga att utföra då man kan skicka ut dem till väldigt                
många människor på kort tid och analysera resultatet genom tabeller och diagram. Dock finns              
mycket lite utrymme för följdfrågor och intressanta diskussioner. Jämfört med en           
semi-strukturerad intervju blir svaren kanske inte lika utförliga. Den enkät som lades upp i              
Facebookgrupperna och Facebooksidorna bestod dock bland annat av flertalet fritextfrågor          
där användarna hade möjlighet att svara mer fritt. På grund av anonymiteten går det heller               
inte att se exakt hur många ur varje nätverk som svarat på enkäten. Hade enkäterna delats upp                 
i tre mindre enkäter i respektive nätverk hade man kunnat räkna ut en ungefärlig              
svarsfrekvens på enkäten. Detta var något som uppmärksammades efter att många svar redan             
kommit in och därför valdes det att inte göra så.  
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5. Resultat och analys 
Nedan presenteras resultat från de intervjuer och den enkät som beskrivits under            
metodavsnittet (ss. 17–21). Resultaten kommer delas in utefter fyra teman som moderering,            
sprida sitt budskap, samla människor samt ge respons & interagera. Dessa teman har             
identifierats utifrån resultatet av intervjuerna med informanterna och den enkät som skickats            
ut. Detta gjordes genom att analysera transkriberingarna och enkätsvaren och jämföra dem för             
att hitta likheter. Första temat; moderering, tar upp hur informanterna modererar och sköter             
deras grupp eller sida på Facebook. Andra temat handlar om spridning av budskap och              
behandlar hur medlemmar och administratörerna sprider sitt budskap. Budskapen kan vara           
gruppens egna men även medlemmarnas personliga åsikter. Det tredje temat sammanställer           
hur dessa grupper och sidor samlar människor på olika sätt. Slutligen ska temat ge respons &                
interagera lyfta fram hur interaktionen mellan användare och respektive sida/grupp sker. 
 

5.1. Moderering  
I användning av Facebook som en plattform för att förmedla information och diskutera             
aktuella frågor kan det krävas en del moderering. Modereringen kan ske genom att ta bort               
kommentarer, inlägg eller personer från forumet. I en sluten grupp kan modereringen även             
ske genom att moderatorerna måste acceptera vilka som får bli medlemmar i gruppen, vem              
som helst får alltså inte bli medlem. På öppna sidor kan modereringen istället ske genom att                
blockera människor så att de inte längre kan följa sidan och ta del av informationen som delas                 
där. Alla tre informanter höll med varandra om att de försöker moderera kommentarer, inlägg              
och diskussionstrådar så lite som möjligt eftersom de värderar blandade åsikter och tycker det              
är viktigt att få ta del av olika perspektiv. Det händer ändå ibland att diskussioner, inlägg eller                 
kommentarer går över gränsen, oftast i form av personangrepp, och då väljer de att ta bort                
dessa. I intervjun med informant 1, berättar hen att för det mesta behövs kommentarerna inte               
modereras och de flesta som följde sidan höll en god ton i diskussioner, men vid några                
tillfällen hade hen varit tvungen att blockera följare: 
 

”Jag tycker ändå folk brukar hålla en god ton. Så att jag håller ju koll men jag                 
skulle säga att jag har ju inte exakt stenkoll på varje inlägg [...] jag är ju inne och                  
kommenterar på sånt som jag tycker behöver kommenteras men oftast          
kommenterar ändå folk på varandras. Jag har ändå varit överraskad över att det             
har funkat så pass bra som det gör. Sen är det ju nog ett par personer som jag har                   
gått in och blockerat för att ja, ja jag behöver lägga min energi på annat så då                 
plockar jag bort dom.”  

– Informant 1 (videointervju) 
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Även informant 3, förklarade att arbetet med modereringen är ett enkelt arbete då användarna              
sköter sig bra i gruppen och menar att anledningen till att modereringen är så lättskött kan                
bero på den hårda kollen vid insläppet av medlemmar till gruppen. Gruppen har tre              
moderatorer som kan acceptera medlemmar, detta görs genom att det bland annat utförs en              
profilkontroll och att de personer som söker medlemskap får svara på tre obligatoriska frågor.              
I en Facebookgrupp kan alla medlemmar publicera inlägg. Det mesta av modereringen            
informant 3 gör går åt till att publicera inlägg, dela artiklar och få medlemmarna att vara mer                 
aktiva i gruppen: 
 

”Ja gruppmoderering har jag ju förvånansvärt enkelt arbete där för att           
medlemmarna är ändå så pass mogna och självständiga så de är inget som             
behövs modereras där, det har hänt någon gång men de försvinner sånt där. [...]              
Men vi har ganska hård koll på dem som kommer in också. [...]Det är väldigt               
mycket tid när jag är väl aktiv men sen kan det gå väldigt mycket tid där jag inte                  
är aktiv, men bara den här veckan så har det varit egentligen all tid som inte                
varit jobb, och det inkluderar ju på bussen.” 

– Informant 3 (videointervju) 
 
Att inte moderera kommentarerna allt för mycket är ett aktivt val av alla tre informanter då de                 
värderar den nyanserade diskussionen högt. Sidan alternativt gruppen ska inte enbart visa den             
åsikt som de själva har och står bakom utan informanterna uppger att för att det ska bli mer                  
intressant väljer exempelvis informant 2 att behålla kommentarer som säger emot deras            
agenda så länge de håller en god ton: 

 
”Det är bra med diskussioner och att få se flera olika perspektiv men det har som                
sagt hänt att jag har fått tagit bort diskussioner för att de har gått över styr. [..] Vi                  
vill ju att medlemmarna i gruppen ska driva frågor, dela kunskap och skapa             
diskussioner, därför vill vi inte påverka innehållet för mycket. Vi moderatorer           
kanske inte håller med om allt som skrivs och diskuteras men så länge det sker på                
ett konstruktivt och inkluderande sätt så är alla åsikter välkomna. Respekt, god            
ton och tydlighet är något vi lyfter som viktigt för att gruppen ska fungera.” 
 

– Informant 2 (e-postintervju) 
 
Detta tyder på att alla tre informanter väljer att inte moderera inlägg eller kommentarer              
särskilt mycket för att de tycker att det är viktigt för dem att folk får uttrycka sina olika åsikter                   
och synvinklar så länge de håller sig till ämnet och inte går till personangrepp.  
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Grupperna verkar vara relativt förskonade från användare som enbart söker sig till gruppen på              
grund av att de ej håller med dess ställningstagande och vill skapa debatt. Alla informanter               
verkar vilja ha en mångsidig diskussion där fler åsikter än deras egen får yttras. På               
enkätundersökningen av medlemmar ställdes frågan om huruvida de upplevt att deras egen            
kommentar blivit modererad och borttagen. 45 av 71 respondenter (63%) svarade att det inte              
hade hänt att deras kommentarer tagits bort från sidan eller gruppen. 22 av 71 (31 %) svarade                 
att de inte visste ifall kommentarerna hade tagits bort och 4 av 71 (6 %) svarade att de upplevt                   
att deras kommentarer tagits bort. Att det var så många respondenter som svarade att de inte                
visste ifall kommentarerna tagits bort kan bero på att de själva inte brukar skriva              
kommentarer eller att de inte har reflekterat kring det. På frågan Har det hänt att               
diskussionstrådar/inlägg har blivit borttagna från gruppen/sidan? var det 32 av 71           
respondenter (45 %) som svarade att inlägg eller diskussionstrådar hade tagits bort. 33 av 71               
(47 %) svarade att de inte visste och 6 av 71 (8 %) svarade att de inte hade hänt att de tagits                      
bort. Detta kan bero på att respondenterna inte håller koll på om dessa tas bort. Enligt                
intervjuerna tas inlägg bort ibland på grund av att dessa spårat ur, vilket återspeglas i               
resultatet av enkäten som visar att de flesta medlemmar någon gång varit med om att ett                
inlägg eller en diskussionstråd tagits bort. 
 
I arbetet med sidan berättar informant 1, att det administrativa arbetet är en rätt liten del av                 
det arbete hen utför. Facebooksidan har lett till att bli en stor organisation och mycket av det                 
administratören gör är knutet till att publicera innehåll på sidan rörande det jobb som              
organisationen gör samt att skriva eller publicera relevant och intressant information som dess             
följare kan ta del av. Valet att inte göra sidan till en grupp var därför ett medvetet val för att                    
underlätta det administrativa arbetet. I en grupp på Facebook kan alla medlemmar skapa             
inlägg och därför blir det mer att moderera och det är något administratören valt bort på grund                 
av tidsbrist:  
 

”Själva sidan och administrationen lägger jag inte jättemycket tid på. Det är väl             
mer i sånt fall att svara på meddelanden som folk skriver till själva sidan, alltså               
det som inte syns öppet utan folk som hör av dig och frågar och sådär. [...] Att vi                  
inte har en grupp det är för att det vet jag att det tar mycket mer tid att moderera.                   
Där blir det på ett annat sätt, där måste man ha koll på vad folk gör för inlägg [...].  
[...]Sen är det en del som har efterfrågat en grupp som vill ha en diskussionsgrupp               
men det är ju framför allt av tidsbrist som vi har valt att inte ha det” 

 
– Informant 1 (videointervju) 
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Detta talar för att genom valet av att skapa en Facebooksida istället för en Facebookgrupp kan                
informanterna välja att lägga mer tid på den information som hen vill nå ut med och fokusera                 
mer på att kommunicera ut dess syfte och budskap. Att moderera en grupp eller en sida                
handlar om att styra över vilka som får ta del av information och vad för information som ska                  
synas. Denna möjlighet bör dock praktiseras med försiktighet då den kan begränsa alla             
punkter för en demokratisk offentlig sfär (Semaan et al. 2015, s. 3168). Det är även viktigt att                 
administratören i och med detta inser sin makt och brukar den på ett demokratiskt sätt               
Crivellaro et al. (2014, s. 3574). Informanterna tar upp olika sätt att moderera en grupp eller                
sida. Det visar sig även att de har olika sätt att se på hur modereringen sker på en sida och i en                      
grupp. Informant 1 menar att en Facebooksida inte kräver lika mycket moderering då det              
endast är administratörer som kan publicera inlägg och administratören kan därför lägga tid             
på annat. Medan informant 3 menar att en sluten Facebookgrupp inte heller kräver särskilt              
mycket moderering då moderatorerna bestämmer vilka som får vara medlemmar i gruppen.            
Modereringen kan med andra ord också ske genom att redan från början bestämma vilka              
personer som får ta del av informationen och vad för information som ska visas. 

 

5.2. Sprida sitt budskap  
Att sprida sitt budskap med hjälp av Facebook kan innebära att sprida och dela artiklar, skapa                
inlägg och diskussioner. Genom att möjliggöra att användare kan dela och sprida information             
följer Facebook punkt (2) av Semaans teori angående en demokratisk offentlig sfär (2015, s.              
3168). På Facebooksidor är det administratörerna som skapar och delar inlägg för att sprida              
sitt budskap till de som följer sidan men även till övriga användare då sidan är synlig för alla.                  
Detta kan sedan sprida sig vidare genom att de personer som följer sidan kan använda sig av                 
dela-funktionen. Inlägget kan delas antingen genom att användaren publicerar det direkt på            
sin egen Facebooksida med eller utan kommentar kring det som står, eller skicka det vidare i                
ett privat meddelande till andra Facebookanvändare. På så sätt delas inlägget till användarens             
egna vänner på Facebook och får större spridning. Man kan även välja att dela det till en                 
annan plattform eller via e-post och SMS.  
 
I intervjuerna ställdes frågan varför informanterna valde att använda Facebook i sitt arbete             
och vilka fördelarna var med plattformen. Frågan kring varför de valt att vara specifikt en               
grupp eller en sida ställdes också. I Facebookgrupper kan både moderatorer och medlemmar             
dela inlägg eller skapa diskussionstrådar. Detta gör att både medlemmar och moderatorer            
sprider gruppens budskap men det kan vara svårt att dela detta vidare utanför gruppen,              
framför allt om denna är sluten. Informant 2 är både moderator för en grupp och administratör                
för en sida på Facebook och menar att plattformen underlättar arbetet att nå ut med sitt                
budskap då det finns så många användare.  
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Facebook fungerar som ett verktyg för att fånga upp konkreta förslag genom att utbyta tankar               
och idéer i diskussionstrådar, vilket är syftet med nätverket: 
 

”Facebook är en plattform som väldigt många använder vilket underlättar att nå ut             
till fler människor. Vi har både en sida och en grupp på Facebook vilket              
underlättar diskussioner och att sprida artiklar eller annan information.         
[...]Gruppen fungerar mer som ett diskussionsforum och sidan är mer för           
information. [...]Det är som sagt medlemmarna som skapar gruppens flöde,          
innehåll och riktning. Gruppen fungerar som ett verktyg för att fånga upp            
konkreta förslag för grön politikutveckling genom att utbyta tankar och idéer.” 

 
 – Informant 2 (e-postintervju) 

 
Samma tankegångar fanns hos respondenterna angående varför nätverk inom denna typ av            
aktivism söker sig till Facebook. Flera av respondenterna besvarade frågan varför tror du att              
grupper/sidor som denna använder sig av Facebook för att nåt ut? med att plattformen har               
stor variation av användare och att det är lätt att nå ut med sitt budskap via plattformen och                  
sprida vidare information till andra människor:  
 

”Det är ett enkelt sätt att sprida kunskap och information. Alla jag känner har ju               
Facebook så det är ju lätt att dela vidare o.s.v. Smidigt liksom!” 
 
”Facebook är en plattform med en stor variation av människor vilket gör att             
informationen sprids till olika grupper av människor från alla delar av samhället            
oavsett kön, religion, etnicitet etc. Det är smidigt och går snabbt att sprida             
information till många människor” 
 
”För de är snabbt och effektivt att sprida information, Tar ju bara ett klick så kan                
flera tusen människor läsa informationen” 

– Anonyma respondenter (enkät) 
 
Citaten från intervjun och enkäten pekar på att Facebook används inom dessa nätverk för att               
snabbt och smidigt nå ut till flera människor på ett effektivt sätt. Funktionerna som              
plattformen erbjuder gör det möjligt att dela och sprida information till användarna snabbt och              
enkelt. Ett enkätsvar lyfter mångfalden av Facebookanvändare som en positiv anledning till            
att använda Facebook i sitt arbete med internetaktivism, vilket bidrar till att man har möjlighet               
att nå ut till många människor med olika bakgrund. Ett sätt att sprida vidare information kan                
vara att dela vidare inlägg.  
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För att ta reda på hur ofta användare väljer att dela med sig av inlägg från gruppen eller sidan                   
hen följer ställdes frågan hur ofta delar du vidare ett inlägg du läst i gruppen/sidan?. Svaren                
visade att 36 av 71 (51 %) användare delar inlägg nästan aldrig, ca en gång i månaden. 20 av                   
71 (28 %) svarade då och då, ca en gång i veckan och 3 av 71 respondenter (4 %) valde                    
alltid. Detta visar på att det är fler personer som någon gång delar ett inlägg än de personer                  
som svarat att de aldrig har delat ett inlägg från sidan eller gruppen, vilket består av 20                 
respondenter av 71 (17 %). På följdfrågan varför delar du vidare ett inlägg? svarade de flesta                
användarna att de delar och sprider vidare inlägg för att de vill att allmänheten ska få ta del av                   
informationen eller för att dela med sina vänner för att kunna diskutera ämnet vidare.  

 
”Därför att det rör sig om något jag tycker allmänheten också borde känna till,              
inte bara den lilla bubblan som är gruppen.” 

 
”För att jag vill att fler ska läsa det och kanske se sidan också. Jag tycker det är                  
viktigt att dela med sig av viktiga nyheter kring klimatet” 
 
”Vill sprida informationen till andra som inte är med i gruppen, oftast            
screenshotar jag inlägget och lägger upp det på Instagram för att fortsätta            
diskussionen där med andra människor” 

– Anonyma respondenter (enkät) 
 

Genom citaten från respondenterna kan man dra slutsatsen att den främsta anledningen till att              
de delar vidare inlägg är för att sprida vidare informationen till vänner och folk de känner för                 
att diskutera vidare ett ämne eller upplysa om något som intresserar dem. Hur man väljer att                
dela vidare information kan se olika ut. Facebook är en stor plattform med flera olika               
funktioner som kan underlätta att sprida sitt budskap. Det användarna kan göra för att sprida               
gruppen eller sidans budskap är att sprida vidare inlägg till andra forum och plattformar eller i                
privata meddelanden till vänner. Fråga 16 i enkäten är en flervalsfråga där respondenterna             
fick välja ett eller flera svar på frågan om du delar ett inlägg, hur brukar du dela det?.  

Fig. 5; Diagram över enkätsvar från fråga 16 ”Om du delar ett inlägg, hur brukar du dela det?”  
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Fler än hälften av de som deltog i enkäten, 46 av 71 (65 %) svarade att de brukar skicka                   
vidare inlägg i ett privat meddelande till en vän. Det var även många, 29 av 71, (41 %) som                   
svarade att de brukar dela vidare inläggen till andra plattformar som Instagram eller skicka              
dem via SMS eller e-post. Majoriteten av dessa (22 av 29, 76 %) svarade båda de ovanstående                 
påståenden. Det var endast 8 av 71 (11 %) respondenter som svarade att de inte brukar dela                 
inlägg överhuvudtaget. Mindre populära var även alternativen att dela inläggen till sina egna             
privata Facebooksidor med eller utan kompletterande kommentar kring inlägget. Detta          
betyder att de flesta delningarna som sker inte görs för att delas offentligt på Facebook utan                
privat eller till andra plattformar (se Fig. 5). Resultatet visar att de flesta delningar sker till en                 
person som användaren redan känner och det kan vara på grund av att man kanske vill                
diskutera vidare ett ämne privat utan att andra kan kommentera på det. Anledningen till att               
man vill sprida det till andra plattformar kanske kan vara eftersom diskussionen som förs på               
Facebook inte känns tillräckligt givande, och användaren därför vill söka sig till andra platser              
där hen får ett större utbyte. Dessa andra plattformar innefattar även att skicka inläggen vidare               
via e-post och SMS och då sker det mest troligen till en person som respondenten redan                
känner därför kanske det är så pass många av respondenterna som har svarat båda dessa               
alternativ.  
 
Under intervjuerna med informanterna uttrycktes en fundering kring varför större nyhetssidor           
har fler reaktioner på sina inlägg och får större spridning. Det undersöktes därför i enkäten om                
respondenterna upplever att information från grupper och sidor med många följare och            
gilla-markeringar känns mer trovärdig än de med färre. På frågan svarade 33 av 71 (46 %) att                 
de upplevde att informationen från grupper och sidor med fler följare upplevs mer trovärdiga.              
Däremot stämmer detta inte överens med svaren på enkätfrågan angående om respondenterna            
upplever att enskilda inlägg med många gilla-markeringar känns mer trovärdig än de med             
färre. Där svarade 55 av 71 (77 %) att de inte tyckte att inlägg med fler gilla-markeringar                 
känns mer trovärdiga än de med färre gilla-markeringar. På följdfrågan varför tror du det              
upplevs så? svarade flera respondenter med liknande svar om att sidor har högre press på att                
hela sidan ska vara informationsrik och baseras på fakta till skillnad från ett enskilt inlägg               
som i många fall kan innehålla personliga åsikter: 
 

”Ju fler följare en sida har desto mer press sätts det på sidan att ha informationsrik                
och äkta fakta i sina inlägg” 
 
”För att sidorna stöds av många personer som förhoppningsvis har koll på det             
dom säger. Litar inte på inlägg då det bara kan vara popularitetstävling” 

 
”Folk kollar inte källan till info utan förutsätter att om många ”gillar” så är det 
viktigt och rätt”  

– Anonyma användare (enkätsvar) 
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Det här tyder på att respondenterna verkar ha större tillförlit till nätverk som många andra               
användare också anslutit sig till. Respondenterna har en övertygelse om att grupper eller sidor              
med många medlemmar och följare har en större plikt att distribuera fakta och vara              
källkritiska innan de publicerar något. Detta för att användarna själva inte alltid är så              
källkritiska och då är det viktigt att det som framförs av grupperna är faktagranskat. Dock var                
det inte samma resultat angående huruvida respondenterna hade samma tillit till ett enstaka             
inlägg eller person med många följare eller gilla-markeringar. Detta visar på att Deschamps             
teori (2015, s. 3) bara stämmer överens till viss del och inte är applicerbar på inlägg skapade                 
av privatpersoner eller specifika virala inlägg. Eftersom användarna, enligt enkätresultaten,          
sprider vidare information i stor utsträckning kan det vara extra viktigt att den information              
som delas i grupperna och på sidorna inte är utan grund. Enligt intervju- och enkätresultaten               
är Facebooks största fördel för dessa nätverk möjligheten att kunna sprida information snabbt             
och effektivt till många människor. Därför är det viktigt att informanterna inser sitt ansvar och               
den stora makt de har över att publicera faktabaserat innehåll som medlemmarna tar del av               
och sedan sprider vidare (Crivellaro et al. (2014, s. 3574). Administratören har den största              
makten över gruppen eller sidan och kan på det viset påverka innehållet och på så sätt                
påverkas även diskussionen (ibid.). 

 
5.3. Samla människor 
Genom att skapa dessa grupper och sidor samlar moderatorerna och administratörerna           
människor med ett gemensamt intresse. På enkätfrågan om hur respondenterna hittade           
gruppen eller sidan svarade flera bland annat att de blev rekommenderade, aktivt sökte efter              
sidan eller att de exponerats för dessa i kommentarsfältet på andras inlägg. På följdfrågan om               
varför de blev medlemmar i gruppen eller började följa sidan svarade de flesta respondenter              
att de ville ta del av diskussioner och information som dessa sidor och grupper delar:  

 
”Jag är mycket engagerad i miljöfrågor och jag är medlem i flera grupper på              
Facebook, det är ofta ett bra utbyte av kunskap från andra medlemmar vilket jag              
uppskattar!” 

– Anonyma användare (enkätsvar) 
 
Enkätresultaten visar att flera respondenter även är medlemmar i eller följer andra liknande             
sidor av samma anledning. De vill ha ett brett utbyte av kunskap och information kring de                
frågor de är intresserade av. Respondenterna menar att de är aktiva i dessa nätverk eftersom               
de vill få mer kunskap kring specifikt klimat och miljöfrågor, dels för att själva kunna               
förändra sina beteenden men också för att kunna sprida vidare i diskussioner.  
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Att samla människor kan även ske genom att skapa evenemang eller skapa aktioner för att               
tillsammans som grupp agera gemensamt. Genom att skapa evenemang med hjälp av            
evenemangs-funktionen på plattformen kan det skapa spridning och utöka gruppen ifall det är             
många som anmäler sig till evenemanget. I en sluten grupp går det att samla människor               
genom att exempelvis skapa aktioner där medlemmarna tillsammans utför något eller där de             
skapar diskussioner för att komma med nya idéer och tankar kring ett ämne. Informant 1               
använder sig av evenemangs-funktionen för att sprida sitt budskap där användare kan anmäla             
sig ifall de kommer eller inte och på så sätt sprids det till andra användare och inte bara de                   
människor som följer sidan. Hen menar däremot att det är svårt att sprida evenemangen ifall               
inte många människor anmäler sig till dessa:  
 

”Jag tycker man ska säga att på ett sätt är det bra att man kan göra Facebook- 
evenemang, samtidigt så är det väldigt svårt att sprida dom, [...] alltså om man              
startar till exempel just [evenemang som organisationen startat] det sprids ju ändå            
hyfsat eftersom många är anmälda till det. Men annars skulle jag säga att om man               
bara gör ett evenemang som man ska göra så skulle jag säga att det är ganska                
svårt att få spridning på dom.” 

– Informant 1 (videointervju) 
 

Informant 2 samlar människor i sin grupp där de för diskussioner och även genom att dela                
andras evenemang för att sprida dessa och få sina gruppmedlemmar att träffas i verkligheten              
genom dessa. Gruppen skapar med andra ord inga egna evenemang utan går tillsammans på              
andras evenemang: 
 

”Vi skapar diskussionstrådar i gruppen där även medlemmarna kan skapa          
diskussionstrådar. [...] I gruppen sprider vi information som vi vill diskutera           
kring. Vi har själva inte haft ett event men vi brukar dela andra miljöevenemang i               
vår grupp. På de sättet kan medlemmarna få information och klicka i om de ska gå                
eller inte.” 

– Informant 2 (e-postintervju) 
 
Informant 3 berättar att hen har haft planer för att skapa ett evenemang och träffas i                
verkligheten men att tidsbrist har medfört att detta ännu ej har gjorts. Informant 3 har inte                
samma eftersträvan att skapa demonstrationer eller kampanjer som informant 1. Gruppen           
brukar dock gå samman för att tillsammans bemöta kritik och personer som motsätter sig det               
gruppen anser vara vetenskap och fakta: 
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”[...] Aktioner de är egentligen huvudsaken i gruppen. Det är egentligen ingenting            
som vi planerar att göra på den här dagen utan det är att jag lägger en länk ut i                   
kommentarsfältet och skriver: Nu. Folk som är med där de förstår vad det handlar              
om och jag behöver inte skriva någon förklaring. [...] Det är den typen av              
aktioner. Däremot går det inte att göra såna här större för det går inte i det                
formatet att ha större aktion. Nu går vi alla ut på Aftonbladet, artikeln var ute för                
tre dagar sen, det är liksom inte relevant nå mer.” 

– Informant 3 (videointervju) 
 

Svaren från informanterna visar att nätverken samlar människor på olika sätt genom            
funktioner på plattformen. Evenemangs-funktionen samlar människor både i den fysiska          
verkligheten men även på plattformen genom att användare kan se vilka andra som anslutit              
sig till evenemanget. Både informant 1 och 2 berättar om hur de samlar människor med hjälp                
av evenemangs-funktionen men på olika sätt. Informant 1 skapar själv evenemang medan            
informant 2 delar andras evenemang som hen tycker är intressanta för gruppmedlemmarna            
och sedan kan de diskutera dem i gruppen. Informant 3 samlar sina gruppmedlemmar genom              
att skapa aktioner på andra publika inlägg på Facebook, där de tillsammans kommenterar och              
stöttar varandra och deltar i debatter med andra Facebookanvändare.  
 
Enkäten undersökte även huruvida respondenterna deltar i evenemang som gruppen eller           
sidan skapar. Resultatet visar att 11 av 71 respondenter (15 %) oftast deltar i evenemang och                
att 37 av 71 (53 %) svarade att de deltar i evenemang ibland, om det är något de verkligen                   
bryr sig om. Detta innebär att mer än hälften av respondenterna (48 av 71, 68 %) någon gång                  
tackat ja och deltagit i ett evenemang skapat eller delat av gruppen eller sidan på Facebook.                
Dock är det 23 av 71 (33 %) som svarat att de aldrig brukar delta. För att undersöka huruvida                   
respondenterna är aktiva i liknande frågor även utanför internet med tanke på debatten kring              
slacktivism och kritiken av aktivism på sociala medier ställdes frågan är du aktiv i samma               
frågor även utanför internet? Där svarade majoriteten (60 av 71, 85 %) ja på frågan. På                
följdfrågan på vilket sätt respondenterna är aktiva utanför internet inom samma frågor svarade             
de bland annat att de donerar pengar, delar ut och för vidare information samt ändrar sitt                
vardagliga beteende: 
 

”Jag försöker leva som jag lär. Det vill säga tänka på vad jag själv gör i vardagen                 
för att minska utsläppen, försöker även föra vidare dessa idéer och värderingar till             
andra i min omgivning. Har även deltagit i demonstrationer som Fridays for            
Future. Har även delat ut flyers på arbetsplatsen för att få kollegorna att bli mer               
miljömedvetna.” 

– Anonyma användare (enkätsvar) 
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Många respondenter berättade att de blivit medlemmar eller börjat följa någon av dessa sidor              
eftersom de redan var och är intresserad av de frågor som diskuteras där. De hade i många fall                  
själva sökt upp gruppen eller sidan alternativt blivit rekommenderade den via vänner eller             
Facebook eftersom de visat sig intresserade av liknande sammanhang tidigare. Detta stämmer            
överens med det Lee & Hsieh skriver (2013, s. 812) om att användare själva söker och letar                 
reda på frågor och nätverk som intresserar dem för att få mer information. Svaren tyder på att                 
användarna som är engagerade i dessa frågor på internet även verkar ta sig an dem utanför.                
Detta pekar på att de frågor som intresserar människor på internet även är av intresse i dess                 
verkliga liv precis som Jungselius & Weilenmann (2018, s. 325) skriver. Dessa två delar av               
livet är allt mer med sammankopplade (ibid.). De allra flesta har någon gång deltagit i någon                
form av evenemang anordnat av en Facebookgrupp eller Facebooksida och många arbetar            
även med dessa frågor i sitt vardagliga liv på ett eller annat sätt. Möjligheten att kunna                
organisera sig på detta vis och samlas kring gemensamma frågor är en viktig del av att skapa                 
en demokratisk offentliga sfär på internet (Semaan et al. 2015. s. 3168).  
 

5.4. Ge respons och interagera 
Facebook gör det möjligt för användarna att ge respons och interagera med andra användare.              
Detta kan ske på olika sätt, bland annat genom att kommentera inlägg, dela inlägg eller               
genom att ge en reaktion på inlägg och kommentarer. Utöver gilla-funktionen finns även             
andra reaktioner som går att använda för att visa sina känslor gentemot ett inlägg eller               
kommentar. Reaktionerna består av en gråtande smiley, en arg smiley, en skrattande smiley,             
en förvånad smiley och ett hjärta. Dessa reaktioner kan av vissa ses som för känslomässiga               
och under intervjuerna uttryckte alla tre informanter en efterfrågan om en mer neutral reaktion              
för att visa att inlägget eller kommentaren är läst utan att ge en känslomässig värdering. De                
reaktioner som nu finns att använda på Facebook känns inte alltid rätt utan det hade varit bra                 
att utöka dem ytterligare. Informant 1 upplevde att de reaktioner som finns att tillgå nu inte är                 
tillräckligt neutrala. Det hade underlättat interaktionen och att sprida inläggen mer om en             
neutral reaktion fanns att tillgå. Hen tror att fler hade varit villiga att markera att de har läst                  
något än vad de är nu, eftersom markera ”gilla” kan ta emot för vissa när man inte egentligen                  
tycker om det som står. Detta önskemål återspeglades även i enkätundersökningen:  

 
”Jag tycker att "gilla" egentligen är en rätt konstig reaktionssymbol för sådana            
lägen. Då brukar jag oftare använda hjärtmarkeringen om det är något jag tycker             
är speciellt bra eller lämna en arg reaktion om jag tycker att det är ett negativt                
budskap.” 

– Anonym respondent (enkät) 
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”[...] Jag tänkt att man kanske skulle vilja ha någon mer neutral grej att liksom jag                
har sett det här och det är viktigt men att man inte vill lägga någon värdering i det                  
riktigt.[...] att man visar att man har sett det och det här är viktigt men att man inte                  
värderar att det här är en bra eller dålig grej. Jag tror att för vissa kan det                 
fortfarande ta emot att likea eller så på en dålig grej och när man känner att de                 
andra inte heller riktigt passar men man kanske vill sprida det. Typ en             
fler-behöver-läsa-det-här-knapp, typ.” 

– Informant 1 (videointervju) 
 
Detta tyder på att respondenterna verkar tycka att interaktionen med inläggen är viktig men              
att den skulle kunna förbättras. Det visar sig vara viktigt för både respondenter och              
informanter att det finns tillgång till ett sätt att interagera på som ej är känsloladdat. Trots                
detta är gilla-funktionen mycket populär på Facebook vilket resulterade i frågan om            
respondenterna brukar markera "gilla" på inlägg i gruppen trots att de ej tycker om det som                
står. T.ex. om inlägget behandlar nyheter som enligt deras åsikt inte är positiva och i sådana                
fall varför eller varför inte? Av respondenterna svarade strax över hälften (41 av 71, 59 %) att                 
de inte brukar använda sig av gilla-funktionen på inlägg som de inte anser är positiva trots att                 
det upplever att innehållet är viktigt att uppmärksamma. Många respondenter svarade däremot            
att de upplevde att denna funktion snarare är ett sätt att uppmärksamma och lyfta inlägg som                
anses viktiga för andra användare. Genom att använda sig av gilla-funktionen kan man göra              
inlägg mer eller mindre relevanta och de visas på så sätt högre upp i flödet på sidan eller i                   
gruppen:  
 

”Det handlar ju egentligen inte om man gillar det som står eller inte utan mer om                
att det ska uppmärksammas.” 
 
”Jag gör det för att det är intressant info som inte ska hamna för långt ned på                 
sidan men vore bra att det inte hette typ gilla så folk inte misstolkar.” 

 
– Anonyma respondenter (enkät) 

 
Alltså verkar det vara många som väljer att använda gilla-funktionen trots att den ej              
överensstämmer med deras åsikt. Funktionen används mer som ett sätt att visa vilka inlägg              
som anses vara viktiga. Det är dock många andra som blir avskräckta av denna funktion då                
den kan tolkas som en positiv reaktion på det som står istället för ett sätt att uppmärksamma                 
innehållet. Enligt informant 3 och några anonyma respondenter på enkäten kunde           
reaktionerna som används på inlägg även ibland missbrukas och användas på ett sätt som              
upplevt otrevligt och skapa dålig stämning:  
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”Sen hade jag även egentligen för allas skull velat ta bort skrattemojin, från             
reaktionerna. Den är bara onödig, är det något som är roligt kan man ju faktiskt               
skratta åt det men den används så mycket mer för att håna i dom här               
diskussionerna.” 

– Informant 3 (videointervju) 
 
”Gillar inte den arga gubben så mycket. Det blir alltid lite dålig stämning i              
kommentarsfältet när någon använder den.” 

– Anonym respondent (enkät) 
 

Även de när de gäller de andra typerna av reaktioner på inlägg och kommentarer utöver               
gilla-funktionen visar resultaten från enkäten och intervjuerna att de ofta upplevs för            
känsloladdade. Det kan också i vissa fall skapa dålig stämning. De reaktioner som går att               
använda känns överdrivna och tar fokus från den sakliga diskussion som värdesätts i dessa              
forum. Ett annat sätt att interagera med andra användare på Facebook är att tagga varandra,               
genom att nämna personens användarnamn, i kommentarer under inlägg. Detta görs bl.a. för             
att man vill sprida vidare information till en vän om ett inlägg man vill att hen ska ta del av.                    
På enkätfrågan om respondenterna taggar andra användare i inlägg på sidan eller i gruppen på               
Facebook svarade 33 av 71 respondenter (35 %) att de inte taggar andra användare, 25 av 71                 
(35 %) svarade att de gör det ibland och 13 av 71 (18 %) svarade att de brukar tagga andra                    
användare. Detta innebär att strax över hälften av respondenterna (38 av 71, 53 %) någon               
gång har taggat andra användare i inläggen på sidan eller gruppen på Facebook.  
 
I en sluten Facebookgrupp går det inte att tagga de som ej är medlemmar eller dela inlägg                 
utanför gruppen vilket medför att det endast är gruppmedlemmarna som kan kommentera och             
interagera med inläggen och varandra. På en öppen sida kan vem som helst tagga, dela eller                
kommentera inläggen vilket gör att fler människor än bara de som följer sidan kan se inläggen                
och interagera med dem och varandra. Där kan användarna dock inte själva publicera ett              
inlägg utan det är endast administratören för sidan som har möjlighet att göra det. I en grupp,                 
oavsett om den är sluten eller öppen, kan däremot alla medlemmar publicera innehåll. I              
intervjuerna uttrycktes det att en av de viktigaste funktionerna på Facebook är att kunna dela               
information och skapa diskussionstrådar. För att skapa en demokratisk offentlig sfär är det             
viktigt att kunna interagera med andra användare och få ta del av information och              
diskussioner för att få uttrycka sina åsikter och även få mer kunskap (Semaan et al. 2015, s.                 
3168). Informant 3 upplever dock att det kan bli lite stiltje i diskussions- trådarna i en sluten                 
grupp.  
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Eftersom de har vissa kriterier för att få bli medlem och medlemmarna måste svara på ett                
antal frågor innan de blir accepterade, har alla redan relativt lika åsikter. Det kan på ett sätt                 
kännas betryggande att de står för samma saker men samtidigt blir diskussionen inte så lärorik               
och utvecklande:  
 

”Ja det finns nackdelar, det blir ju ingen direkt diskussion, man uppmanar inte till              
att folk lär sig något nytt, på ett sätt. Ja det är ganska bra för att då vet vi att vi är                      
på samma sida, men samtidigt så… dom här diskussioner är väldigt bra för att lära               
sig.” 

– Informant 3 (videointervju) 
 
Det visar sig att det finns både för- och nackdelar med att ha antingen en Facebooksida eller                 
Facebookgrupp. Att driva intressanta diskussioner är något som alla informanter har lyft fram             
som något av den viktigaste anledningen till att arbeta med dessa nätverk. Genom             
restriktioner kan den givande diskussionen bli lidande och kan i vissa fall bli något              
stillastående. På grund av detta ställdes frågan ifall respondenterna brukar delta i diskussioner             
i gruppen eller på sidan.  
 

 
Fig. 6; Diagram på enkätsvar från fråga 11 ”Deltar du aktivt i diskussioner i gruppen/sidan?”  

 
Enkätsvaren visar att 19 av 71 (27 %) brukar delta i diskussioner ibland, när det verkligen är                 
något som de bryr sig om, 22 av 71 (31 %) svarar att de sällan deltar i diskussionerna och 11                    
av 71 personer (15 %) av respondenterna svarat att de alltid deltar i diskussioner. Detta               
innebär att 19 av 71 respondenter (27 %) aldrig deltagit i en diskussion på dessa grupper eller                 
sidor på Facebook (se Fig. 6). På frågan som löd Brukar du kommentera inläggen i               
gruppen/sidan? svarade flera respondenter att de kommenterar och att de även gillar andras             
kommentarer, dels för att slippa kommentera samma sak igen dels för att visa sitt stöd:  
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”Ja och jag gillar även andra kommentarer för att visa att jag håller med dessa               
kommentarer och då slipper jag själv skriva exakt samma kommentar.” 

 
”Ofta, om jag känner att det är relevant. Kan ibland se ett inlägg flera timmar               
senare och då känns det som att diskussionen i kommentarsfältet dött ut redan” 

 
– Anonyma respondenter (enkät) 

 
Återigen visar det sig att användare använder sig av gilla-funktionen för att kunna lyfta              
intressanta inlägg så att de inte försvinner i mängden. Resultatet visar på att             
kommentarsfunktionen inte alltid används till sin fulla potential. Gilla-funktionen används för           
att gilla andras kommentarer och på så sätt slippa skriva en egen då det inte behövs. Detta kan                  
vara en anledning till att det upplevs som att diskussionerna dör ut i vissa fall då många                 
användare är av samma åsikt inom samma nätverk. Det här stämmer med det tas upp av Nord                 
(2010, se Kaun 2017, s. 20) som menar att diskussionen som sker på sociala medier förstärker                
de åsikter som personen i fråga redan har utvecklat sedan innan. 
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6. Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras resultaten från intervjuerna och enkäten tillsammans med            
Semaan et al. (2015, s. 3168) teori om de fyra punkterna för en demokratisk offentlig sfär (se                 
avsnitt Teori, ss. 10–11); (1) människors möjlighet att få tillgång till mångfaldig information             
från media och andra medborgare, (2) människors möjlighet att fritt sprida mångfaldig            
information och åsikter till media och andra medborgare, (3) människors möjlighet att delta i              
rationella diskussioner med media och andra medborgare, (4) människors möjlighet att vidta            
åtgärder i union med eller mot sociala institutioner. 
 
Facebook är en plattform tillgänglig för alla människor. På plattformen kan personer och             
organisationer skapa öppna och privata grupper eller offentliga sidor där de exempelvis kan             
bedriva klimataktivism. I privata grupper krävs det att det finns en eller fler moderatorer som               
godkänner vilka användare som får bli medlemmar i gruppen. På en Facebooksida krävs det              
en administratör som styr över det som syns på sidan i form av inlägg. Både en privat grupp                  
och en offentlig sida kan på olika sätta begränsa och möjliggöra dessa fyra punkter för en                
demokratisk offentlig sfär. Utöver detta har även administratörerna och moderatorerna ett           
stort ansvar för att gruppen eller sidan de bedriver klimataktivism på ska vara ett demokratiskt               
forum.  
 

6.1 Tillgång till mångfaldig information 
En demokratisk offentlig sfär är med andra ord en demokratisk miljö som ska underlätta en               
öppen, motiverad och reflexiv kommunikation och interaktion mellan olika parter. Första           
punkten som måste uppfyllas för att skapa denna demokratiska plats är enligt Semaan et al.               
(2015, s. 3168) människors möjlighet att få tillgång till mångfaldig information från media             
och andra medborgare. Genom att dela andras inlägg eller artiklar på plattformen ger det en               
möjlighet för andra användare att få tillgång till detta. Enligt studien görs det här i många fall                 
för att användaren vill dela vidare information till sina vänner, följare eller gruppmedlemmar             
för att skapa diskussionstrådar kring ämnet eller för att upplysa andra användare.  
 
Enligt Deschamps (2015, s. 3) är det viktigt att förstå att när det kommer till medier online, är                  
att när många personer från olika som håll publicerar och påstår samma sak och detta               
meddelande når användare från flera kanaler verkar den informationen mer pålitlig. Det            
innebär att ett påstående kan få mer tyngd genom exempelvis att fler gillar eller delar det, och                 
på så vis också anses mer trovärdigt (ibid.). Detta går att se i resultatet av enkäten där frågan                  
ställdes huruvida respondenten upplever att de har större tillit till information som förmedlas             
via grupper, sidor eller personer som har många följare, medlemmar eller gilla-markeringar            
än de som har färre. Enkätsvaren visade att många hade det.  
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En respondent förtydligade att detta inte gällde enskilda inlägg utan snarare den allmänna             
tilliten till vad för typ av information som delas via dessa kanaler. Ett specifikt inlägg med                
många gilla-markeringar känns inte per automatik som en mer trovärdig källa, men när källan              
i sig har många personer runt om sig som verkar stödja den, känns den mer trovärdig. Detta                 
innebär att resultatet från enkäten stödjer den teori som Deschamps (2015, s. 3) presenterar              
angående hur information upplevs olika mycket pålitlig beroende på hur många som delar             
den. Ett påstående väger tyngre om det hörs från flera populära kanaler eller av en enstaka                
källa med många personer som stödjer den.  
 
Det som också kan begränsa tillgången till mångfaldig information till en viss del är              
offentliga Facebooksidor där administratörerna väljer vad som ska visas på sidan i form av              
inlägg. Enligt Crivellaro et al. (2014, s. 3574) kan administratörer för sidor bidra till              
partiskhet när det handlar om informationen som medlemmarna och följarna få ta del av. Det               
kan därför lätt bli en ensidig informationskanal om sidorna som användaren följer endast visar              
det som redan stämmer överens med användarens egna åsikter. Offentliga sidor kan med             
andra ord påverka tillgången till mångfaldig information om det endast visar information som             
administratören håller med om. Även privata grupper kan begränsa detta då moderatorerna            
kan välja att radera diskussionstrådar och inlägg från medlemmarna. Intervjuerna med           
administratörerna och moderatorerna visade att dessa inte ville lägga sig i och påverka             
diskussionen allt för mycket då de anser att flera synvinklar är bra för att öka kunskapen kring                 
ämnet. Därför väljer de att ej moderera sidan eller grupperna särskilt mycket, istället             
modererar de inlägg och kommentarer som upplevs stötande eller som går till personangrepp.             
Även respondenterna i enkätundersökningen upplevde inte heller att administratörerna tog          
bort diskussionstrådar eller kommentarer i så stor utsträckning. Däremot tog informant 3 upp             
att den hårda kontrollen av den privata gruppen lätt kan leda till att medlemmarna oftast har                
liknande tankar och synsätt vilket i sin tur gör att informationen och diskussionstrådarna som              
delas i gruppen ofta inte leder till någon vidare diskussion som kan tillbringa ny kunskap.               
Privata grupper kan även begränsa tillgången till mångfaldig information genom att endast            
låta vissa Facebookanvändare få ta del av informationen, det vill säga endast medlemmarna i              
gruppen. Delas det information i gruppen så kan endast medlemmarna se detta, vilket gör att               
andra användare på Facebook inte får ta del av varken information eller diskussionerna kring              
ämnet. Medlemmarna kan å ena sidan få större tillgång till mångfaldig information i en grupp               
än på en offentlig sida då det inte endast är moderatorn som kan dela information,               
gruppmedlemmar har möjlighet att dela information vilket kan exponera de andra           
medlemmarna för fler åsikter. Men å andra sidan är gruppen också endast till för vissa vilket                
kan verka begränsande för denna punkt.  
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Däremot hävdar Nord (2010, se Kaun 2017, s. 20) att dessa typer av diskussioner online och                
på sociala medier förstärker de åsikter som personen i fråga redan har utvecklat sedan innan.               
Anledningen till detta skulle kunna vara att diskussionerna i grupperna och informationen            
som delas på sidorna bara bekräftar användarens perspektiv. Facebookanvändaren blir inte           
exponerad för andra synvinklar så mycket vilket gör att deras övertygelse inte ändras utan              
endast förstärks. Kaun (2017, s. 20) hävdar även att diskussioner online med stor sannolikhet              
kan göra att klyftan ökar mellan de människor som är politiskt intresserade och aktiva och de                
som inte är det. Anledningen till detta skulle kunna vara att de politiskt intresserade och               
aktiva söker sig till dessa sidor och grupper och blir därför mer exponerade av denna typ av                 
information till skillnad från de användare som inte gör det. Resultatet på enkätfrågorna             
visade att nästan alla respondenter hittat till gruppen eller sidorna via rekommendationer från             
andra användare eller vänner för att de redan innan visat intresse för dessa typer av miljö- och                 
klimatfrågor. De svarade även att anledningen till att de gick med i gruppen eller började följa                
sidorna var för att de redan hade ett intresse och ville få mer information och kunskap kring                 
ämnet. Dessa resultat följer det Kaun (2017, s. 20) hävdar om att diskussioner online kan öka                
klyftan mellan politiskt intresserade och icke intresserade och även det Nord (2010, se Kaun              
2017, s. 20) hävdar om att diskussioner som sker online förstärker de åsikter som användaren               
redan utvecklat.  
 

6.2 Fritt sprida mångfaldig information och åsikter  
Den andra punkten för en demokratisk offentlig sfär (Semaan et al. 2015, s. 3168) handlar om                
människors möjlighet att fritt sprida mångfaldig information och åsikter till media och andra             
medborgare. Enligt resultatet på enkätfrågorna visade det sig att nästan alla respondenter            
någon gång i månaden delar inlägg och information som sidan eller gruppen lägger ut. Dessa               
delas enligt enkätsvaren främst genom privata meddelanden till vänner eller till andra            
plattformar. Enligt respondenterna delades dessa inlägg för att diskutera vidare med andra            
människor som inte är med i gruppen eller följer sidorna men också för att sprida vidare                
informationen så att fler människor kan ta del av det. Detta kan innebära att respondenterna               
inte känner att de får den diskussion som de är ute efter på Facebook och därför söker sig till                   
andra plattformar. 
 
En offentlig sida kan begränsa möjligheterna för följarna att fritt sprida mångfaldig            
information och åsikter genom att endast tillåta administratören att dela och skapa inlägg.             
Emellertid kan följarna kommentera eller på annat sätt reagera på och uttrycka sina åsikter              
gentemot inlägget. Detta kan i sin tur också begränsas av administratören som kan välja att ta                
bort kommentarer som inte följer sidans ståndpunkt vilket enligt Crivellaro et al.            
(2014, s. 3574) tyder på den makt som administratören har över gruppen eller sidan.  
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Enligt intervjuerna med informanterna som administrerade sidor på Facebook är detta är dock             
väldigt ovanligt. Administratörerna tog endast bort kommentarer ifall de gick till           
personangrepp eller om de inte följer reglerna. Moderatorn i en grupp kan också begränsa              
detta genom att ta bort inlägg och kommentarer från medlemmarna men även det var enligt               
intervjuerna ovanligt. Enligt enkätsvaren var det ovanligt att enstaka kommentarer togs bort            
av administratörerna eller moderatorerna däremot hände det att hela diskussioner kunde tas            
bort ifall dessa inte höll en god ton.  
 
När man läser inlägg och vill uttrycka sin åsikt kan man inte bara kommentera på inlägget                
utan även lämna reaktioner till det. Enligt studien är den vanligaste funktionen som används              
gilla-funktionen. Dock visade det sig att alla tre informanter uttryckte en önskan om en              
funktion som kunde användas för att visa att man hade läst och sett ett inlägg men utan att                  
lägga en värdering i det, ett supplement till gilla-funktionen som finns idag. Numera finns det               
även andra reaktioner man kan ge på inlägg, exempelvis en ledsen smiley eller en arg. Det                
finns dock ingen knapp som är helt neutral. Vissa respondenter och informanter upplever att              
detta begränsar användare från att använda dessa reaktioner för att de är för känslomässigt              
laddade. Att gilla eller kommentera på ett inlägg kan tyckas vara en mycket liten handling               
utan direkt effekt. Men Crivellaro et al. (2014, s. 3579) säger tvärtom att denna till synes lilla                 
handling kan medföra en känsla av gemenskap och stärka en grupp som i sin tur kan öka                 
trovärdigheten för gruppen och deras agenda. Trots det hävdar Crivellaro et al. (ibid.) också              
att det råder en viss förvirring kring vad gilla-funktionen innebär, då den tolkas olika av olika                
personer. Detta syntes även i enkätsvaren där respondenterna visade sig tolka funktionen            
olika. Att markera gilla kan innebära att visa stöd för något vilket återspeglas i resultaten av                
både intervjuerna och enkäten. Informanterna i intervjuerna uttryckte alla att gilla-funktionen           
ibland kändes otydlig, samma oro återspeglades även i enkätsvaren. Användarna var oroliga            
att det kunde misstolkas om man gillat något som inte kändes helt positivt, men många valde                
likväl att göra det för att få fler att läsa inlägget. Detta kan i sin tur medföra att trovärdigheten                   
för inlägget ökar i enlighet med Deschamps (2015, s. 3), då fler användare interagerar med               
det och på så sätt ökar inlägget sin relevans i flödet. I enkäten visade det sig att                 
respondenterna litar mer till viss typ av information beroende på vilken avsändaren är. Enligt              
State & Adamic (2015, s. 1742) är det speciellt relevant när detta kommer till människor som                
användaren känner. Användaren influeras av vad dessa personer gör då de är människor som              
de har i sin närhet och därav litar mer på. Alltså kan dessa typer av handlingar smitta av sig                   
och spridas vidare genom att användare ser andras aktivitet på Facebook (ibid.). Vilket             
bekräftar resultaten av studien där respondenterna berättar att de gått med i gruppen eller              
sidan efter att de sett att en vän är medlem eller delat innehåll från den. 
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6.3 Delta i rationella diskussioner  
Den tredje punkten tar upp människors möjlighet att delta i rationella diskussioner med media              
och andra medborgare (Semaan et al. 2015, s. 3168). För en mångsidig och rationell              
diskussion ska det helst finnas möjligheter till flera synvinklar och motpoler och ska inte              
endast bestå av en oemotsagd åsikt. För en utvecklande och intressant dialog kan en debatt               
med två olika synsätt vara mer dimensionell och lärorik. Under intervjuerna visade det sig att               
informanterna har olika syften med det nätverk de driver. Som administratör kan man välja att               
möjliggöra eller begränsa möjligheten till rationella diskussioner. Detta kan göras genom att            
redan vid skapandet nätverket på Facebook välja att skapa en sluten grupp eller en offentlig               
sida. Enligt informanterna var dessa val mycket genomtänkta och underlättade i många fall             
dess arbete. Dessa funktioner kan verka kontraproduktivt i de grupper som arbetar med att              
driva diskussion inom arbetet med klimataktivism. 
 
En administratör av en grupp eller sida kan även välja att blockera en användare eller ta bort                 
kommentarer som ej överensstämmer med gruppens synsätt. Enligt intervjuerna med          
informanterna har det hänt att personer blivit blockerade för att de inte haft god ton vid                
diskussioner. Alla informanter uppgav dock att det inte krävdes särskilt mycket moderering i             
samband med diskussioner. Informant 1 var tydlig med att hen ville att diskussionen inte              
skulle vara ensidig och att när en person, med en annan åsikt än den som gruppen har, ger sig                   
in i ett kommentarsfält kan detta ibland gynna diskussionen och skapa ett mer intressant              
forum. Informant 3 modererar däremot en stängd grupp som hen inte släpper in alla i eftersom                
hen inte ville att det skulle komma in så kallade ”troll”. Eftersom de som är medlemmar i                 
gruppen måste svara på ett antal frågor utvalda av administratören innan de blivit godkända i               
gruppen, tenderar de flesta att ha ungefär samma åsikt i frågorna som ofta diskuteras. Trots att                
detta var ett aktivt val tyckte hen att det ibland kunde leda till att det blev lite väl stillastående                   
i diskussionen. Hen sa att det kunde vara intressant med en annan åsikt om den var konkret                 
och objektivt formulerad, dock vittnar hen om att det ofta snarare var det motsatta när en                
person med en oförenlig åsikt gav sig in i deras kommentarsfält.  
 
Enligt Crivellaro et al. (2014, s. 3574) har administratörerna och moderatorerna en stor             
möjlighet att kunna provocera fram intressanta diskussioner genom inlägg och kommentarer           
men menar även att medlemmarna har en minst lika stor bidragande roll till intressanta              
diskussioner i gruppen. En annan funktion är att kommentera inlägg som delas på dessa sidor               
och grupper. Enkätsvaren visade att väldigt många respondenter svarade att de inte            
kommenterar på inlägg. Många väljer istället att gilla kommentarer som de håller med för att               
slippa skriva det som redan står i kommentarerna.  
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Detta kan vara en annan bidragande faktor till varför både informant 3 och flera respondenter               
känner att diskussionerna oftast dör ut i grupperna eller på sidorna. Det kan också vara en                
anledning till att flera respondenter väljer att dela vidare inlägg till andra forum för att               
diskutera vidare. Men å andra sidan visar resultaten från enkäten att de flesta respondenter              
faktiskt deltar aktivt i diskussioner någon gång. Enligt Crivellaro et al. (2014, s. 3573) samlar               
sociala medier människor kring politiska frågor och rörelser vilket tillåter dem att gemensamt             
påverka politiken i vardagen genom små medel. Dessa små medel skulle kunna anses vara att               
starta diskussioner och få andra användare att ta del av information och kunskap kring              
frågorna som grupperna och sidorna berör.  
 

6.4 Vidta åtgärder i union 
Den fjärde och sista punkten som Semaan et al. (2015, s. 3168) presenterar handlar om               
människors möjlighet att vidta åtgärder i union med eller mot sociala institutioner. Detta             
innebär att kunna agera tillsammans i en grupp. Sandoval-Almazan & Gil-Garcia (2014, s.             
369) fyrstegsmodell bryter ned hur sociala rörelser använder sociala medier för att skapa             
kollektiva handlingar. Denna modell tar bland annat upp hur viktigt det är att ständigt införa               
nya data som kan genererar diskussioner för att främja kollektiva handlingar. Görs inte detta              
så kan rörelsen dö ut. Att skapa diskussioner och vidta åtgärder i union är därför en viktig del                  
för att aktivismen inom klimat- och miljöfrågor ska fortsätta.  
 
Resultatet visar att det alla dessa tre grupper aktivt gör är att dela information till sina                
gruppmedlemmar eller följare för att på ett eller annat sätt skapa debatt. Detta kan i sin tur                 
leda till andra handlingar beroende på syftet med gruppen. Det kan exempelvis leda till att få                
följarna att tillsammans sluta med eller minska på ett visst beteende som informant 1 berättar.               
Diskussionerna kan också bidra med nya tankar och idéer som förs vidare till beslutsfattare.              
En funktion på Facebook som möjliggör detta är bland annat evenemangs-funktionen. Genom            
denna funktionen kan mötesplats, tid och datum bestämmas för att underlätta den kollektiva             
handlingen. Det går även att göra som informant 3 nämnde, att tillsammans med medlemmar              
från den privata gruppen söka sig till andra kommentarsfält på offentliga sidor för att              
kommentera på deras inlägg och på så sätt bedriva debatten där.  
 
Enligt en studie av Kaun och Guyard (2011, se Kaun 2017, s. 20) visar det sig att de som                   
redan var politiskt intresserade och engagerade i det fysiska samhället var mer benägna att ta               
del av politisk information från sociala medier. Även i studien som Lee & Hsieh (2013, ss.                
813–814) utfört visar det att personer som är aktiva inom aktivism på internet är mer benägna                
att vara aktiva inom dessa frågor även utanför internet.  
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Detta kan delvis även ses i studien från både intervjuer och enkät som visar att informanterna                
och respondenterna är aktiva inom samma frågor även utanför internet. Resultatet från            
enkäterna och intervjuerna i denna uppsats kan alltså motsäga teorin som Lee & Hsieh (2013,               
s. 811) tar upp om slacktivism. Där internetaktivismen framställs som ett mindre ambitiöst             
sätt att utföra aktivism på och att det hämmar handlingar som faktiskt kan göra skillnad,               
exempelvis samla in pengar, demonstrationer etc. Enkätsvaren visar att respondenterna          
faktiskt tar med sig denna aktivism utanför internet genom att exempelvis dela ut information              
och föra vidare diskussioner kring ämnet för att bidra till att öka medvetenheten kring dessa               
frågor. Vilket även Rotman et al. (2011, s. 3) belyser betydelsen av. Rotman et al. (ibid.)                
säger att användning av sociala medier och internetaktivism kan bidra till en ökning av              
kunskapen kring specifika frågor i en stor skala vilket i sin tur kan leda till ytterligare                
handlingar. Detta skulle kunna innebära att klimataktivismen som sker på internet sprider            
vidare information till många människor som därmed startar nya diskussioner vilket i sin tur              
kan leda till fysiska handlingar.  
 
De nätverk för aktivism på sociala medier som vi har undersökt i denna studie förhåller sig                
delvis till Sandoval-Almazan & Gil-Garcia (2014, s. 369) fyrstegsmodell (se Tidigare            
forskning ss. 14–16). Nätverken som undersökts i studien startades alla som en reaktion på de               
pågående klimatförändringarna som uppmärksammats av många (se Val av informanter ss.           
18–19). Genom att användare delar inlägg från grupperna till varandra men även vidare till              
andra plattformar för att sprida information sker en form av mediasvar. Alla grupper och sidor               
som deltar i studien är redan så kallade virala organiseringar då de är nätverk online som                
organiserar sig mot samma gemensamma mål. Det som utmärker en viral organisering är att              
det är fri tillgång, begränsad moderering, gratis informationsflöde och för diskussioner online            
(Sandoval-Almazan & Gil-Garcia 2014, s. 369). Alla dessa egenskaper stämmer delvis in på             
de olika nätverk som undersökts. Fysisk respons kan enligt Sandoval-Almazan & Gil-Garcia            
(ibid.) vara vardagliga beteendeförändringar, som att avstå från eller börja med något. Det             
syns även i resultaten av enkäten att många respondenter också brukar engagera sig utanför              
internet på olika sätt och att de flesta har förändrat sitt beteende i vardagen. Många deltar                
också i evenemang som skapats av gruppen eller sidan, dock framgår det inte om de brukar                
dyka upp på de diverse evenemangen när de hålls vid en fysisk plats. Det är oklart om dessa                  
nätverk är den faktiska anledningen till att den fysiska responsen bland användarna har skett              
eller om det finns andra bakomliggande orsaker.  
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7. Slutsats 
I denna studie undersöks Facebooks funktioner och hur de används på olika sätt inom grupper               
och sidor för klimataktivism ur ett användarperspektiv samt vilken betydelse plattformen och            
dess funktioner har för rörelsen och dessa nätverk. Studien visar att det finns en tydlig               
anledning till att vissa klimataktivistgrupper väljer att använda sig av antingen en            
Facebookgrupp eller en Facebooksida. Om det huvudsakliga syftet i nätverket är att skapa             
diskussioner och fånga upp nya idéer och tankar, visar det sig vara viktigt att även               
medlemmarna får dela sina åsikter och skapa egna diskussionstrådar. Det är därför viktigt att              
dessa typer av nätverk använder specifikt en Facebookgrupp och inte en Facebooksida på             
plattformen, då offentliga sidor begränsar möjlighet till diskussion. I de nätverk som endast             
vill sprida sitt budskap passar en Facebooksida bättre. Där kan administratörerna för nätverk             
inom klimataktivism dela information och skapa inlägg som alla användare kan ta del av och               
inte endast de personer som följer sidan.  
 
Det som framkommit i den här undersökningen är ansvaret som moderatorerna och            
administratörerna har för informationen som visas och sprids på plattformen. I och med den              
makt de har över innehållet kan de välja att styra exakt vad som får och inte får publiceras och                   
hur gruppen eller sidan i sin tur uppfattas. Beroende på hur moderatorerna och             
administratörerna väljer att utnyttja funktionerna på Facebook kan de möjliggöra eller           
begränsa användarnas tillgångar till en demokratisk offentlig sfär. Att användare delar vidare            
information är en viktig funktion för dessa nätverk att sprida sitt budskap och tillåtas växa.               
Det visar sig även att många av respondenterna i studien hade hittat dessa grupper och sidor                
genom att någon de kände hade delat ett inlägg till dem privat eller på sin egen Facebooksida.                 
Det främsta skälet till att användare delar inlägg är att de vill sprida information som de själva                 
tycker är viktig och intressant. Det är ett sätt att informera andra om det som intresserar en                 
och skapa lärorika diskussioner på andra platser än i den grupp eller sida informationen är               
hämtad. 
 
Evenemangs-funktionen används framför allt för att på ett eller annat sätt samla sina följare              
eller gruppmedlemmar. Det är ett sätt att sprida sitt budskap och utöka sitt nätverk på.               
Däremot var det endast en av informanterna som själva skapade evenemang och var aktiva i               
att sprida dem för att få fler användare att ansluta sig till det. Det var också mycket få av                   
respondenterna som valde att dela vidare dessa evenemang även när de själva deltog i dem.               
Funktionen verkar därför inte vara särskilt relevant för att kommunicera ut denna typ av              
aktivism.  
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Genom Facebooks funktioner kan användarna, både administratörer, medlemmar och följare,          
välja att dela vidare eller på annat sätt sprida vidare information från nätverken. Detta är en                
viktig funktion för nätverkens möjlighet att kunna växa ytterligare och sprida sina budskap till              
fler. Ett sätt att göra detta är att visa stöd för ett inlägg genom att använda gilla-funktionen.                 
Denna funktion har dock visat sig vara omdiskuterad bland både administratörer, medlemmar            
och följare då den kan vara svårtolkad i vissa sammanhang. Å ena sidan ger den användaren                
makt över sitt flöde och de kan själva påverka innehållet. Å andra sidan kan gilla-funktionen               
uppfattas som en positiv reaktion på ett inlägg vilket i många fall gör att användare istället                
avstår. Hade denna funktion utformats på ett mer neutralt sätt och varit mer tydlig med att det                 
är en funktion till för att visa stöd och uppmärksamma innehåll hade användbarheten av              
plattformen troligtvis ökat. Många efterfrågar istället ett sätt att kunna visa och markera att              
man har läst ett inlägg för på så sätt visa solidaritet och uppmärksamma det utan att lägga                 
någon värdering i innehållet eftersom mycket av det som delas och skrivs i dessa grupper och                
sidor inte har en positiv framtoning.  
 
Facebooks kan ha en stor betydelse för sociala rörelser att bedriva och utöka sina nätverk.               
Syftet med den sociala rörelsen kan variera och se olika ut. Med hjälp av Facebooks               
funktioner och möjlighet till interaktion och kommunikation kan man få människor att tänka             
mer miljömedvetet, diskutera miljöpolitik eller sprida information och klimataktivism.         
Rörelserna kan utöka sina nätverk genom Facebook om de anpassar användandet av            
funktionerna till deras egen aktivism. En social rörelse som drivs av klimataktivism kan dra              
nytta av mångfalden hos plattformens användare och dess funktioner.   
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9. Bilagor  
9.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor  

 
Frågor till administratör av vald Facebookgrupp: 
 
Frågor allmänt om gruppen: XX 
När startades XX och hur kommer det sig att den startades? 
 
Hur länge har du varit engagerad i Facebookgruppen/sidan XXX? 
 
Hur mycket tid uppskattningsvis lägger du ned på att arbeta med Facebookgruppen på en 
vecka? 
 
Kan du kort beskriva XX? Vad vill ni uppnå och vilka är era viktigaste frågor? 
 

 
Frågor om Facebook och dess funktioner: 
Vilka är det största fördelarna med att använda Facebook som plattform för just er fråga? 
 
När du modererar gruppen/sidan, vad brukar du göra? Vad börjar du med när du loggar in? 
 
Vad brukar du lägga mest tid på när du arbetar med gruppen/sidan på Facebook? 
 
Finns det någon funktion på Facebook som du gärna skulle lägga till för att underlätta ditt 
arbete? 
 
Finns det nån funktion som du gärna skulle ta bort/ kunna stänga av/inaktivera? 
 
Hur arbetar ni med era frågor genom Facebook? Skapar ni diskussionstrådar, fysiska möten 
mha evenemang, delar/sprider information, skapar insamlingar eller liknande? 
 
Vilka funktioner på Facebook tycker du är viktigast för arbetet med gruppen/sidan?  
 
Hur kommer det sig att ni är en stängd/öppen grupp/sida? Och inte en stängd/öppen grupp/ 
sida? 
 
Vad är för-och nackdelarna med en privat grupp/öppen sida? 
 
Låter ni alla vara med i gruppen/sidan? och kommentera el dyl. 
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Har ni någon gång fått utesluta/blockera en medlem ur gruppen/sidan? 
 
Minns du någon särskild gång som en diskussion blev extra intressant eller hettade till? 
Exempelvis bland kommentarerna? 
 
Brukar du gå in och moderera kommentarer eller inlägg? 
 
Vad är syftet med att använda Facebook som plattform för att nå ut med ert budskap, varför 
använder ni just Facebook?  
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9.2 Bilaga 2 - Enkätfrågor 
 
Användares interaktion med Facebookgrupper/sidor 
Undersökning av användarens sätt att interagera med klimataktivistgrupper på Facebook 
 

1. Hur hittade du den här gruppen/sidan? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

2. Varför blev du medlem/började följa den här gruppen/sidan? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

3. Deltar du (på Facebook) i evenemang som gruppen/sidan skapar? 
❍ Ja, oftast 
❍ Ibland när det nåt jag verkligen bryr mig om 
❍ Nej, aldrig 

 
4.  Delar du vidare dessa evenemang eller bjuder in användare till dem? 
❍ Ja, oftast 
❍ Ibland när det nåt jag verkligen bryr mig om 
❍ Nej, aldrig 
 

5. Är du aktiv inom samma frågor även utanför internet? 
❍ Ja 
❍ Nej 

 
6. På vilket sätt? 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

7. Brukar du markera "gilla" på inlägg i gruppen/sidan?  
❍ Ja  
❍ Nej 

 
8. Brukar du markera "gilla" inlägg i gruppen trots att du ej tycker att det som står är                 

positivt? T. ex. om inlägget behandlar nyheter som enligt din åsikt inte är positiva              
(dåliga nyheter etc).  
❍ Ja  
❍ Nej 
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9. Fortsättning fråga 8. Varför brukar eller brukar du inte gillar ett inlägg som du inte               

tycker om? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

10. Brukar du kommentera inläggen i gruppen/sidan? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

11. Deltar du aktivt i diskussioner i gruppen/sidan? 
❍ Ja, oftast 
❍ Ibland när det nåt jag verkligen bryr mig om 
❍ Sällan, när det är något jag inte kan låta bli att kommentera på 
❍ Nej, aldrig 
 

12. Har det hänt att diskussionstrådar/inlägg har blivit borttagna från gruppen/sidan? 
❍ Ja  
❍ Nej 
❍ Vet inte 

 
13. Har det hänt att dina kommentarer har tagits bort? 
❍ Ja  
❍ Nej 
❍ Vet inte 
 

14. Brukar du tagga någon annan användare i inläggen i gruppen/sidan? 
❍ Ja  
❍ Ibland 
❍ Nej 

 
15. Hur ofta delar du vidare ett inlägg du läst i gruppen/sidan?  
❍ Alltid  
❍ Då och då, ca en gång i veckan 
❍ Nästan aldrig, ca en gång i månaden 
❍ Aldrig 
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16.  Om du delar ett inlägg, hur brukar du dela det? 
▢ I ett privat meddelande till en vän 
▢ Direkt till mitt flöde utan kommentar 
▢ Direkt till mitt flöde med en kompletterande kommentar 
▢ Till en annan plattform (Instagram, SMS, e-post etc.) 
▢ Delar inte inlägg 
 

17.  Varför delar du vidare ett inlägg?/Varför delar du inte vidare ett inlägg? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
 

18.  Finns det någon funktion på Facebook som du önskar att du kunde lägga till? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

19.  Finns det någon funktion på Facebook som du önskar att du kunde ta bort? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

20. Upplever du att information från grupper och sidor med många följare och/eller            
gilla-markeringar känns mer trovärdig än de med färre? 
❍ Ja  
❍ Nej 
Annat (Eget svar) 
 

21. Upplever inlägg med många gilla-markeringar känns mer trovärdiga än inlägg med           
färre? 
❍ Ja  
❍ Nej 
 

22. Varför tror du att det upplevs så? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

23.  Varför tror du att grupper/sidor som denna använder sig av Facebook för att nåt ut? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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