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Sharing on Facebook 
- Social action and sharing behavior on social media 

 

Abstract 
This paper aims to examine what kind of relation social actions have to the sharing behavior on social 

media. The technology is developing rapidly and contributes to an information-rich society, which has 

many positive aspects. In contrast, a lot of shared information is old, biased, incorrect, or come from 

extreme sources, because people do not take the time to investigate the origin of the information. These 

negative aspects and the sharing behavior it leads to are examined in this paper to find out if they are 

related to the simplicity of sharing. The procedure for investigating this has been through two different 

methods. The first is a survey that was shared on Facebook, to get an understanding of what is primarily 

given and why. Based on the results from the survey interview questions were developed to be 

addressed to a number of Facebook users, to understand how they act on social media. Analysis of the 

results was carried out with the help of Uses and Gratification Theory as it focuses on how people 

consciously choose the media that satisfies their needs. The study concluded that people's past 

experiences create expected feelings, which then form the basis for the decision to perform an action, for 

example, to share information. 
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Tack 
Vi skulle vilja tacka vår handledare Maria Normark för stöd och hjälp under arbetets gång. Vi skulle 

även vilja ge ett stort tack till samtliga personer som har ställt upp som informanter i intervjuer samt 

även alla anonyma respondenter som svarade på enkäten. Till sist vill vi säga tack till de sociala medier 

experter som tog sin tid att svara på våra frågor, även fast den delen till sist ströks från uppsatsen så har 

vi haft stor hjälp av det som experterna diskuterade. 
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Begreppsdefinition 

 

Dela 

På sociala media plattformen Facebook kan man använda en funktion som heter ‘dela’. I den här texten beskrivs  

två olika typer av delning; specificerad delning och publik delning. Med specificerad delning syftar vi på när man 

delar en bild, länk, videoklipp eller liknande i ett meddelande till en eller flera utvalda, specificerade personer. 

Publik delning innebär att man delar någonting på sin ‘vägg’ (eng. wall) på Facebook så att det syns för alla ens 

vänner på nyhetsflödet. 

 

Sociala Medier 

Sociala medier är en kommunikationskanal där användarna själva får skapa innehållet med hjälp av bilder, text, 

videor och annat som intresserar användarna.  

 

Klickbaiting 

Med klickbaiting menas när en person publicerar ett inlägg med en rubrik som ska uppmuntra läsare att klicka på 

länken till inlägget, utan att rubriken avslöjar för mycket. Inlägg som dessa tenderar att generera mängder av klick 

och chansen att fler personer ser detta ökar (El-Arini & Tang 2014). 

 

Viral 

Viral är en term som beskriver en snabb spridning av ett fenomen, till exempel en bild eller en video. Detta kan 

ske mellan individer eller i sociala nätverk. 

 

Att Scrolla 

I texten nämns det att användarna scrollar igenom sitt nyhetsflöde på Facebook. Med det menas att användarna 

bläddrar igenom vad som har hänt på startsidan på Facebook sedan de senast var inloggade. 

 

Kritiskt tänkande 

I den här texten använder vi begreppet kritisk tänkande och vi definerar det som att ha förmåga att kunna avgöra 

om information, i detta fall på sociala medier, är sann eller falsk. Det innebär även att kunna avgöra om en 

handling, till exempel att dela, ska utföras beroende på eventuella konsekvenser. Uppsala Universitet definerar 

kritiskt tänkande som att kunna ifrågasätta, analysera och reflektera kring den information man tar del av (Anders 

Hallberg 2008). 

 

Källkritik 

Att vara källkritisk innebär att kritiskt granska och undersöka ursprungskällan till den information man tar del av, 

exempelvis genom frågorna Vad? Vem? Varför? När? Hur? 

 

Social funktion 

Att dela på Facebook innehar en del sociala funktioner, till exempel relationen man har till andra användare, hur 

mycket man vill dela med sig av sitt privatliv och ens kritiska inställning till delningens effekt. För att förtydliga, 

den sociala funktionen bygger på social interaktion mellan användare. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

“Now when we speak of an information-rich world, we may expect, analogically, that the 

wealth of information means a dearth of something else - a scarcity of whatever it is that 

information consumes. What information consumes is rather obvious: it consumes the 

attention of its recipients. Hence of wealth information creates a poverty of attention, and a 

need to allocate that attention efficiently among the overabundanse of information sources 

that might consume it.“ 

(Simon 1969, s. 6-7) 

                                                               

 

Sociala medier bidrar till ett informationsrikt samhälle där man med några få knapptryck kan sprida allt 

från kunskap till politiska budskap. Men ett informationsrikt samhälle förbrukar också mycket av vår 

uppmärksamhet vilket leder till att mycket kunskap och information kan försummas. Förmågan att vara 

källkritiskt till all den information som människor tar emot både självmant och oavsiktligt är en av de 

viktiga aspekter som kan försummas och leda till ett delningsbeteende där användaren reagerar med sina 

känslor. 

 

Att sprida information och dela med sig av saker med andra människor är inget nytt och har alltid 

funnits i människans intresse (Nahon & Hemsley 2013). Innan internet fanns förlitade sig människor på 

traditionell media, så som TV, radio och tidningar. Det fanns inget smidigt tillvägagångssätt att kunna 

ifrågasätta den nya information som spreds, eftersom det var en envägskommunikation. Genom till 

exempel Facebook, kan människor nu kommentera artiklar eller annat som delas och föra fram sina egna 

åsikter och tankar kring ämnet. Många väljer även att lägga till egen fakta utan att presentera en källa. I 

och med den enkla funktionen att dela väcks frågan om hur användares delningsbeteenden ser ut, och 

hur förmågan att tänka kritiskt, ser ut på grund av detta? I denna studie lyfts ämnet med hjälp av två 

olika metoder för att belysa vikten av att undersöka problemet. Att bidra med ytterligare kunskap om 

hur användare beter sig på sociala medier är alltid aktuellt i och med att Facebook utvecklas i raskt takt, 

likaså antal användare. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka delningsbeteendet på Facebook och vilka attityder som finns till 

att dela, detta för att få en djupare förståelse för hur användaren tänker och agerar. Vidare vill vi ta reda 

på hur sociala funktioner påverkar delningsbeteendet och vad det är för något som främst delas. 

1.3 Frågeställning 

Vad har sociala funktioner för relation till delningsbeteendet på sociala medier? 
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2 Bakgrund 

Att dela med sig på sociala medier har många fördelar eftersom man kan nå ut till många människor på 

väldigt kort tid, det finns exempelvis många solskenshistorier om hur människor har hittat förvunna 

familjemedlemmar med hjälp av Facebook. Viktigt att tänka på är att allting har en baksida också. 

Eftersom alla kan vara med i sociala medier och skriva, ges även många olika bilder av verkligheten och 

det svåra är att kunna urskilja vilken verkligen som är sann och vilken som är rent av påhittad. I den här 

delen kommer fakta kring användandet av Facebook lyftas fram, och även exempel på för och nackdelar 

med hur lätt det är att ‘dela’.  

 

Falsk information har genom alla tider cirkulerat, skillnaden idag är att sociala medier är en 

tvåvägskommunikation, jämfört med det traditionella mediet som enbart är en envägskommunikation. 

Idag finns det faktum att alla kan sprida vidare falsk information och nå ut till många människor på en 

gång, och inte endast genom ‘word of mouth’. Det hänger inte längre enbart på journalister och 

traditionella medier att undersöka vad som är sant eller falskt (Findahl & Davidsson 2015). 

 

Internetstiftelsen i Sverige (IIS) undersöker varje år svenskarnas internetvanor och årets undersökning 

visar på att 70 procent av de svenska internetanvändarna använder Facebook någon gång och det är 

därmed det sociala nätverk som dominerar bland svenskarna, även fast det finns många nya sociala 

nätverk som utmanar. 2012 var det 64 procent av de svenska internetanvändarna som använde Facebook 

vilket visar på att intresset för Facebook har ökat med sex procent på fyra år. När det kommer till att 

dela med sig av intressanta saker som man har sett på sociala medier är majoriteten inte så aktiva, högst 

någon gång i månaden eller mer sällan (Findahl & Davidsson 2015). Man kan se ett beteende av att 

människor litar mer på information som kommer ifrån någon man känner, och detta är något som går att 

tillämpa i flera olika situationer. Bland annat har marknadsförare undersökt hur människor ställer sig till 

information dem hör från en reklam jämfört med om de hör det ifrån en kompis. Detta beteende kan 

man se i sociala medier också (Nahon & Hemsley 2013, s.73). Sociala medier bygger till stor del på att 

man har en relation till de personer som man har som vänner eller följare. Det kan automatiskt skapa en 

typ av förtroende till dessa personer när man tar del av varandras delningar. Detta kan utgöra en risk då 

känslan att vara kritiskt till den informationen inte är lika stor, som om informationen kommit från en 

okänd person (Alexanderson 2012). Denna sociala interaktion har betydelse och det vi undrar är om det 

även påverkar användares kritiska tänkande. Att det kanske är så att känslan att något är trovärdigt, styr, 

för att man känner personen som har delat information. Förövrigt väcks frågan om dela-funktionens 

designlösning har påverkan för hur användare använder den funktionen idag. 

2.1 Tidigare forskning 

Facebook har idag över en miljard användare som loggar in minst en gång i månaden (Facebook 2015), 

och att dela med sig av information är vad hela webbplatsen bygger på. Att dela med sig av artiklar och 

sina politiska åsikter har ökat betydligt de senaste åren, och att skapa debatt och diskussioner lika så. 

Toledo Bastos (2015) har undersökt hur artiklar från The New York Times och The Guardian sprids på 

olika sociala medier. Under två veckors tid har han spårat artiklar med hjälp av API nummer och fått 

fram resultatet att nyheter från The New York Times har dykt upp på privata Twitterkonton med 

167,189 retweets och över två miljoner delningar på Facebook. The Guardian hade under denna period 
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856,159 delningar till Facebook och 254,506 retweets. Detta visar på att intresset för att dela med sig av 

det man läser är stort. Vår undersökning grundar sig på det som Toledo Bastos undersökning visar; det 

stora intresset att ‘dela’. Om flera artiklar delas tusentals gånger under en kort tid, väcks frågan om alla 

dessa människor är kritiska till informationen innan de ‘delar’. Det faktum att nära relationer hjälper till 

att sprida information fort, men att mindre starka band sprider information ännu snabbare (Nahon & 

Hemsley 2013, s.74). Hur påverkas det kritiska tänkandet av det och vad ger det för effekt på samhället? 

Att en person har betydelse för hur användare väljer att överhuvudtaget ta del av information men att 

personen även har betydelse för om användaren sedan väljer att dela vidare det (Nahon & Hemsley 

2013, s.79). Vad är det som gör att det är såhär? Att diskutera vad som blir viralt eller inte är också ett 

oerhört intressant ämne, men de kommer inte grävas djupare i här, även då den frågan knyter an till 

människors kritiska tänkande.  

 

I studien Sweden’s Largest Facebook Study (Andén et. al. 2013) har man med hjälp av 1011 svar från 

svenskar, i åldrarna 14-73 år, försökt ta reda på vad den främsta anledningen till varför människor 

använder Facebook. De undersöker även om och vad för påverkan Facebook-användandet har på 

människors känslomässiga tillstånd och om det finns ett behov att jämföra sig själv med andra. 

Resultatet visar att svenskar använder Facebook främst för att bibehålla kontakten med vänner och 

bekanta. Undersökningen visar också att människor väljer att hellre berätta roliga och intressanta saker 

som händer i ens liv, än negativa händelser, för att man vill förmedla den bilden av sig själv. Speciellt 

viktigt är det för personer som är singlar eller personer som letar efter jobb, att deras Facebook visar en 

spännande och intressant person. Den visar också på skillnader mellan kvinnor och mäns Facebook-

användande. Män är till exempel mer troliga att dela med sig av provokativ information, medan kvinnor 

skriver mer om känslor och relationer. Den största anledningen till att människor skriver 

statusuppdateringar på Facebook är, enligt undersökningen, att underhålla andra.  

 

I undersökningen News recommendations from social media opinion leaders (Irving, Pingree, Scholl, 

Turcotte & York 2015) har de kommit fram till att nyheter delade av en kompis på Facebook mottas mer 

trovärdigt än en nyhet som delas direkt från en mediekanal. De menar på att det finns en stor nytta och 

vikt, i att veta hur människor tänker och beter sig på Facebook, speciellt för mediekanaler och hur de ska 

kunna nå ut till sina mottagare på denna marknad och plattform. Att ha insikt och kunna förstå hur 

Facebook-användare interagerar med mediekanaler kan öka trovärdigheten gentemot mediet och därmed 

även öka vanorna för informationssökning. Undersökningen visar också på att om Facebook-användare 

exponeras för nyheter på Facebook så kommer chansen öka att dessa personer vill ha mer nyheter 

levererade till sig på en daglig basis, det vill säga följa nyheter från respektive nyhetskanal direkt på 

Facebook. 

2.2 Tidigare studentarbeten 

Bäckman & Corsman (2014) har undersökt hur människor ställer sig till att dela med sig av information 

på Facebook och de har genomfört intervjuer med personer som använder Facebook. De får fram 

resultat som visar på att människor tycker Facebook fungerar bra som en plats för att dela med sig av 

sina åsikter och även för att kunna ta del av andras, det får även fram att informanterna tycker att det kan 

vara rent av “samhällsnyttigt” att vara på Facebook och att ‘dela’ på Facebook. Det som är intressant att 

utvinna från detta tidigare arbete och som går att jämföra med den här undersökningen är resultatet från 
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frågan om personen som har delat med sig av en artikel har påverkan på hur Facebook-användaren 

väljer att ta del av den eller inte. Informanterna från Bäckman & Corsmans undersökning hade blandade 

åsikter om detta, då någon menade på att det har väldigt stor betydelse medan någon annan sa att det inte 

alls spelar någon roll, utan att det snarare handlar om hur intressant rubriken är.  

2.3 Känsla och handling 

Det finns studier som visar på att känslor och handling är kopplade till varandra. Vi människor ställs 

dagligen inför många olika typer av val, och för att kunna göra dessa val utgår vi till stor del från hur vi 

känner. I en artikel från Swiss Medical Weekly (Brosch, Grandjean, Sander & Scherer 2013) beskriver 

ett antal psykologer och forskare denna koppling. Studier visar bland annat att personer med någon form 

av hjärnskada, som gör att de har svårare att visa och förmedla känslor, har svårare att ta beslut i det 

vardagliga livet. Detta visar på hur stor betydelse våra känslor har för vårt beslutsfattande. En annan 

artikel (Bechara, Damasio & Damasio 2000) pekar på att våra beslut grundas i de känslor vi förväntar att 

vi ska känna efter beslutet är taget.  

 

Detta skulle kunna appliceras på sociala medier där situationer som kräver beslutsfattanden uppstår i 

form av val att dela eller uttrycka sina åsikter i kommentarsfält. Att till exempel dela någonting på 

Facebook som upplyser om orättvisor eller en saknad person, kan få en att känna sig duktig och 

delaktig. Dessa känslor blir då en belöning för det beslut som tagits (Bechara, Damasio & Damasio 

2000). 

2.4 Sociala mediers påverkan på samhället 

Att dela på sociala medier är ett kraftfullt verktyg, som har både för- och nackdelar, och det kan vara 

svårt att förstå vilken viral genomslagskraft de faktiskt kan ha. På några timmar kan en artikel, video 

eller status delas tusentals gånger och några dagar senare har miljoner människor tagit del av det.  

 

Känslor påverkar oss människor i våra beslutsfattanden, och viljan att hjälpa andra människor är stor. 

Detta kan dock bli ett problem när känslorna kör över det sunda förnuftet och vi agerar innan vi tänker 

på konsekvensen eller tar oss tid att tänka kritiskt. Nedan följer ett par exempel på för- och nackdelar 

med att dela på Facebook och varför det är viktigt att tänka kritiskt innan man delar. 

2.4.1 Kony 2012 

Det många populära kampanjer, artiklar och videor har gemensamt är att de spelar på människors 

känslor. Ett exempel på detta är minidokumentären ‘Kony 2012’ som skapades av den ideella 

organisationen Invisible Children (2014). Målet var att uppmärksamma krigsherren Joseph Kony, ledare 

för den beväpnade rebellgruppen Lord's Resistance Army (War Child 2014), och de ohyggliga 

handlingar han påstås utsätta barn för, i Uganda. Dokumentären fokuserade på hur gruppen kidnappar 

barn för att sedan tvinga pojkarna till barnsoldater som krigar för dem och flickorna till sexslaveri.  

 

Bara det faktum att fokus placeras på barn som far illa gör att många vill engagera sig, gärna så snabbt 

som möjligt, och därmed glömmer bort att vara källkritiska. På sex dagar hade filmen över 100 miljoner 

visningar på YouTube (Antonia Kanczula 2012), överallt på Facebook delades videon och artiklar. 

Människor över hela världen ville hjälpa till, genom att bidra med donationer till Invisible Children. 
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Dokumentären har dock mottagit mycket kritik i efterhand, och organisationen har bland annat anklagats 

för att samla in donationer på falska grunder, då Kony inte längre befann sig i Uganda under 2012. 

Reportagen i Uganda började filmas redan 2003, alltså nio år innan dokumentären släpptes, och många 

anser att det filmen skildrade, inte längre stämmer (Curtis & McCarthy 2012). 

 

Om Kony 2012 endast var ett sätt för en icke etablerad organisation att samla in pengar på, eller ett 

ärligt försök till att ge människor en inblick i de hemskheter som pågår, är ingenting vi kan svara på 

eller tänker ta ställning till i den här undersökningen. Däremot är detta ett bra exempel på situationer då 

de är viktigt att vara källkritiskt och aktivt själv ta reda på fakta innan handling.  

2.4.2 Att efterlysa en försvunnen person 

I och med sociala medier har det blivit enklare att som privatperson kunna efterlysa försvunna personer. 

Detta kan ses som något positivt då det är lätt att nå ut till många människor på kort tid, men sanningen 

är att det kan vara rent av livsfarligt för den försvunna personen.  

 

Att efterlysa en försvunnen person är även det något som spelar på människors känslor. Allas önskan är 

såklart att personen ska bli hittad välbehållen, och få återförenas med sina närstående. Men vad händer 

när personen i fråga inte vill bli hittad? Hen kanske har flytt från våld i hemmet eller har skyddad 

identitet. Rikspolisstyrelsen har därför själva gått ut med information kring faran att dela efterlysningar 

på Facebook, och säger att man istället ska kontakta polisen vid tips om försvunna personer (Polisen 

2013). 

 

Den enda gången man ska dela efterlysningar är när det kommer direkt från polisen eller Missing People 

Sweden, en ideell förening, som startades 2012. De publicerar efterlysningar och hjälper polisen i sitt 

arbete genom att arrangera skallgångar (Missing People 2015). De har blivit stora på Facebook och har 

just nu över en halv miljon följare (Facebook, MPSweden 2015). 

 

Eftersom delningar på sociala medier kan sprida sig snabbt och i stort omfång kan det ibland vara svårt 

att kontrollera vart ifrån den kommer ursprungligen. Man ser ett rop på hjälp om att finns en saknad 

människa och vill genast hjälpa till genom att sprida detta vidare. 

2.4.3 Uthängd på Facebook 

Under arbetet med denna undersökning dyker det upp en färsk nyhetsartikel som är ett bra exempel på 

hur snabbt och enkelt en osanning kan spridas på nätet, och vilka konsekvenser det kan få, när man inte 

tar reda på fakta. Artikeln (Rebecka Sjöberg 2015) beskriver hur en man i Skåne tar sin vita skåpbil för 

att åka och hämta ett dockhus till sitt barnbarn. Han har lite svårt att hitta rätt och stannar därför till 

några gånger för att se sig omkring. Detta ses av två kvinnor som blir misstänksamma och tänker att den 

vita skåpbilen kan vara en fara för barn i området. De uttrycker därför sin oro på Facebook, och inlägget 

sprids snabbt bland användare och olika Facebook-grupper. Tillslut finns registreringsnummer och 

namnet på skåpbilens ägare, i detta fall mannens son, publicerat i samband med denna kommentar som 

uttrycker oro för barnarov. Detta eskalerar ytterligare och snart kommer det kommentarer som beskriver 

hur denna vita skåpbil bland annat ska ha jagat barn i närliggande kommuner (Rebecka Sjöberg 2015). 
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Det är lätt att vilja sprida information som man tror är till hjälp för andra, men få tänker på vilka 

konsekvenser det kan skapa för andra människor. I detta fall har sonen och hans familj utsatts för 

trakasserier. Att dessutom få sitt namn kopplat, på falska grunder, till något så allvarligt som barnarov är 

ingenting som någon vill vara med om. Att det dessutom sprids på internet och i sociala medier gör att 

det aldrig kommer gå att radera helt (Green 2015). I detta fall skapar det dessutom en obefogad oro för 

allmänheten. 

2.4.4 Hittade sin biologiska mamma på Facebook 

Det finns såklart även positiva aspekter med att ‘dela’ på sociala medier. En av dessa är olika berättelser 

om människor som funnit släktingar och biologiska föräldrar tack vare Facebook. Ett exmepel på detta 

är David Juan Olsson som adopterades från Colombia innan han hade fyllt ett år. Han valde att ta hjälp 

från Facebook och dess funktion att ‘dela’ inlägg. David la upp en bild på sig själv, där han höll upp en 

skylt med orden “Do you remember me mom?”. Den spreds snabbt och inom några dagar var det många 

som hörde av sig och ville hjälpa till. Bilden fortsatte att delas och inom två veckor hade han fått kontakt 

med sin biologiska mamma. 

 

David har tidigare försökt söka upp sin mamma genom adoptionsbyrån och TV4, utan resultat. Detta 

visar tydligt på hur stor drivkraft människor har att hjälpa andra och hur stort inflyttade sociala medier 

har, i det här fallet genom något så enkelt som att ‘dela’ en bild (Aftonbladet 2012). 

3 Metod 

Nedan följer en beskrivning av den teoretiska ramen som används för metoderna i denna undersökning. 

Här beskrivs även de två metoder som används, enkätundersökning och intervjuer. 

3.1 Uses and Gratificaion Theory 

Uses and gratification (UGT) är en kommunikationsteori som utgår från frågan “Varför använder 

människor media och vad används de till?”. Till skillnad från många andra teorier, som utgår från vad 

media gör med människor, fokuserar UGT istället på hur människor medvetet väljer de medier som 

tillfredsställer deras behov, till exempel behoven av kunskap, avslappning och social interaktion (Katz 

1959). 

 

Enligt Katz, Gurevitch och Haas (1973) är de olika behoven uppdelade i fem kategorier: 

 

Intellektuella behov 

Människor söker kunskap i medier för att kunna följa händelser i världen, få råd vid olika val i livet, 

tillfredsställa nyfikenhet och för att känna allmän trygghet. 

 

Känslomässiga behov 

Det känslomässiga behovet tillfredsställs via medier genom att till exempel gråta när man ser en sorglig 

film. 
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Personliga behov 

Människor vill, genom medier, säkerställa sin status och öka sin trovärdighet och självkänsla. De 

används även för att identifiera sig med personer som anses ha högre status eller vara trovärdiga.  

 

Sociala behov 

För att tillfredsställa sina sociala behov vill människan, via medier, först och främst hålla kontakt med 

vänner och familj. Det skapar en känsla av att tillhöra något, och det hjälper oss att upprätthålla sociala 

roller med hjälp av konversationer och social interaktion. Det skapar även social empati, då människor 

ofta söker insyn i andra människors livsförhållanden. 

 

Underhållsbehov 

Medier används för att fly från verkligheten och sina problem, eller bara för att fördriva tiden. 

3.2 Enkät 

Denna metod är tidseffektiv, det är relativt lätt att få in många svar och man kan lägga en bra grund för 

fortsatt arbete, därav föll valet att börja det här arbetet med att skapa en enkät. Innehållsrik data 

samlades in med hjälp av ett antal alternativ- och kategorifrågor, för att stärka vår tanke om att 

människor inte är tillräckligt källkritiska på nätet och att känslor även har en roll i detta. 

3.2.1 Urval 

Enkäten publicerades i våra egna Facebook-flöden, då det finns potential att nå ut till olika typer av 

människor i olika åldrar. Detta är ett bekvämlighetsurval (Trost 2012), där vi valde människor som finns 

i vår närhet, som var lätta att få tag i. Avsikten var att dela enkäten på olika forum, men de flesta forum 

har regler och förbud kring publicering av undersökningar, och därför valdes detta alternativ bort. 

Enkäten var tänkt att publiceras på både Facebook och Twitter eftersom den innehåller frågor rörande 

båda dessa sociala medier, men då ingen utav oss är aktiva Twitter-användare skulle det bli svårt att 

sprida enkäten där. På grund av detta valdes Twitter bort ur undersökningen och fokus placerades enbart 

på Facebook.  

 

Det enda kravet som fanns för att få svara på hela enkäten var att respondenterna är Facebook-

användare. Därav föll valet att publicera enkäten på Facebook naturligt. 

3.2.2 Utförande 

För att en enkät ska vara av nytta måste det finnas ett klart syfte med vad enkäten är ämnad att få fram 

för resultat, då det är ett vanligt problem att genomföra en enkätundersökning utan att ha en klar målbild 

(Trost, 2012). Syftet med denna enkät var, som beskrivs ovan, att ta reda på om vårt antagande om att 

Facebook-användare inte är källkritiska på sociala medier stämmer. Enkätfrågor är tidskrävande och det 

behövs noggrann planering för att formulera frågor som ger svar på det man faktiskt undrar. Dessutom 

ska svaren ge ett resultat som går att analysera (Bell, 2014). Denna enkät innehöll både alternativ- och 

kategorifrågor. Kategorifrågor användes till frågor som frågade om vilket kön och vilken ålder 

respondenten har, eftersom detta bara kan ha ett svar. Detsamma gäller för frågorna “Kollar du källan 

på det du väljer att dela?” och “Delar du på Facebook och/eller Twitter?”, eftersom dessa frågor bara 

kan ha ett svar, antingen kollar användaren källan eller så gör man det inte.  
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Förutom kategorifrågor användes några alternativfrågor, även fast funderingarna gick kring om det 

skulle vara öppna frågor istället. Dock föll valet på alternativfrågor eftersom de mest frekventa 

alternativen skulle lyftas fram. Det hela berör frågorna “Vad väljer du att dela på Facebook/Twitter” 

och “Vad får dig att dela?”. På båda dessa frågor fanns, förutom förutbestämda alternativ, ett ‘övrigt’ 

alternativ för att möjliggöra för respondenten att ge ett annat svar ifall de svarsalternativ som angavs inte 

stämmer överens med hur hen känner.  

 

På fråga nummer tre ställdes frågan om respondenten använder Facebook och/eller Twitter, varav det 

sista svarsalternativet var “Ingen utav dem”. Valde respondenten det alternativet var formuläret slut och 

skickades iväg, eftersom vi ansåg att om respondenten inte är användare av någon av dessa sociala 

medier var det svårt att svara på resterade frågor. På fråga nummer fyra fanns ett liknande alternativ, 

som på fråga nummer tre, men på denna fråga handlade det om respondenten delar på Facebook 

och/eller Twitter. Där kunde respondenten välja ja eller nej, om nej valdes skickades respondenten 

automatisk vidare till frågan “Varför väljer du att inte dela?”, som var en öppen fråga för att ta reda på 

varför man inte delar någonting överhuvudtaget. Efter den frågan skickades formuläret. För att se 

enkätfrågorna i helhet se Appendix 1.  

 

När enkäten var framtagen, publicerades den i våra egna Facebook-flöden där våra vänner kunde svara 

på enkäten. Den var publicerad och tillgänglig för svar på Facebook i två veckor. 

 

Efter det att enkäten stängdes ner analyserades svaren och den statistik som samlats in, utifrån teorin 

Uses and Gratification. För att upptäcka mönster ställdes olika data mot varandra och jämfördes utifrån 

olika variabler.  

3.3 Intervju med Facebook-användare 

Intervjuer utfördes med människor som använder Facebook, för att få en djupare förståelse för hur 

Facebook används. Att kombinera enkäter och intervjuer kan det ge mer “kött på benen” och ett rikt 

material (Bell 2006 s.158) att analysera. 

3.3.1 Urval 

För användarintervjuerna valdes ett bekvämlighetsurval, eftersom informanterna fanns tillgängliga i vår 

närhet. Kraven som fanns för att få deltaga i intervjun, var att personerna använde Facebook samt att de 

hade delat på denna webbplats någon gång under sin tid som medlem där. Anledningen till att ett 

bekvämlighetsurval gjordes, var att intervjutillfällena kunde anpassas till alla tänkbara tider under 

veckan, eftersom vi känner dessa personer och träffar dem privat.  
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Nedan följer en kort presentation av informanterna.  

 

Informant 1 

Den första informanten var en 27-årig kvinna. Hon spenderar ungefär en timme per dag på Facebook 

men använder även Instagram, och båda dessa sociala medier når hon via sin smartphone. 

 

Informant 2  

Den andra informanten var en man på 31 år. Han spenderar minst en timme per dag på Facebook, men 

använder även Instagram och ibland även Twitter. Han når dessa via dator och smartphone. 

 

Informant 3  

Informant nummer tre var en 26-årig man som främst använder Facebook men även de sociala medierna 

Instagram och Snapchat. Beroende från dag till dag och vad han gör, så snittar han sitt Facebook-

användande till ungefär 2-4 timmar per dag och då främst via datorn. 

 

Informant 4 

Informant nummer fyra var en 36-årig man som använder sig av Facebook och Instagram. Han 

spenderar ungefär 30 minuter per dag på Facebook, oftast genom en smartphone. 

 

Informant 5 

Den femte informanten var en kvinna i 22-års åldern som använder sig av Facebook, men främst 

Instagram. Hon tror att hon spenderar ungefär två timmar per dag på Facebook och främst via sin 

smartphone. 

 

Informant 6 

Den sjätte informanten var en kvinna på 27 år. Hon använder främst Facebook, men även Instagram och 

Snapchat. Hon spenderar ungefär två timmar per dag på Facebook, både via sin smartphone och via sin 

dator. 

3.3.2 Utförande 

Syftet med användarintervjuerna var att ta reda på hur användarna ställer sig till sin egen delning på 

Facebook, men även att ta reda på hur de ställer sig till andras delningar. Utifrån detta formulerades 

frågor som skulle ge svar på detta. För att få ett perspektiv på hur informanternas grundläggande 

Facebook-vanor såg ut, börjades intervjun med frågor under temat Om användarens nyhetskonsumption 

där några frågor gällande, vilka deras främsta nyhetskällor är och ifall de följder dessa på Facebook. 

Dessutom ställdes frågor om informanterna använder sig av andra sociala medier förutom Facebook för 

att ta reda på och kunna sätta deras Facebook-användande i ett perspektiv. Nästa tema i intervjun var, 

Om användarens vanor kring delning på Facebook, där frågor kring om de delar, hur mycket och 

varför/varför inte ställdes. Följt av Om användarens tankar kring andras delningar, där frågorna 

berörde vad informanten tycker om andra Facebook-användares delningar. Det sista temat under 

intervjun var Användarens egna erfarenheter, och här förekom frågor om hur de ställer sig till källkritik 

och hur de tror att ‘dela’ påverkar människors kritiska tänkande. För att se samtliga frågor i sin helhet se 

Appendix 2.  
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Intervjuerna som utfördes var semi-strukturerade, eftersom möjlighet att kunna ställa följdfrågor eller 

förklara om informanten inte skulle förstå en fråga, skulle finnas. Som beskrivs ovan, fanns ett tydligt 

upplägg för vilka frågor som skulle ställas och i vilken ordning. För att underlätta under 

intervjutillfällena och slippa anteckna svaren frenetiskt togs ett intervjuschema fram. Vilket kön person 

har behövs ingen fråga för och det kan enkelt bara antecknas ett M eller K (Bell 2006 s.160). På frågan 

om vilka olika sociala medier informanterna använder, fungerar ett intervjuschema bra eftersom det 

enkelt går att sätta ett kryss på det alternativ som passar. Alla frågor gick inte att placera på detta 

intervjuschema, då mer utförliga svar önskades. Se Appendix 3 för att se hela intervjuschemat. 

 

Eftersom det finns ett ansvar att förklara för informanterna vad intervjun kommer att handla om (Bell 

2006 s.157), skickades det ut en förfrågan till samtliga sex informanter som vi önskade skulle deltaga i 

intervjun. I mailat förklarades det även hur intervjun skulle gå till rent praktiskt, det vill säga att det var 

planerat att göras en ljudupptagning under intervjun och att detta kommer skötas konfidentiellt. Redan 

vid denna tidpunkt meddelade en av informanterna att hen gärna ställer upp på intervju men att personen 

inte vill vara med på ljudupptagning. Utifrån det togs beslutet att inte göra ljudupptagningar alls, på 

någon av intervjuerna. Detta för att resultaten skulle likna varandra så mycket som möjligt, och att 

resultaten inte skulle kunna analyseras mer eller mindre beroende på om det var inspelat eller ej. Utifrån 

detta var det bra att ett intervjuschema tagits fram och även en tydlig mall för vilka frågor som skulle 

ställas.  

 

När intervjuerna hade utförts sammanställdes intervjuschemat och anteckningarna. Samtliga svar lades 

in under tillhörande fråga och för att särskilja informanterna färgkodades svaren. Detta gjorde det lättare 

att se vad de sex olika informanterna svarade på respektive fråga, och på så vis blev det enklare att 

urskilja mönster. Efter det analyserades datan med hjälp av Uses and Gratification Theory. 

3.4 Metodkritik 

I det här avsnittet presenteras kritik för de metoder som använts i denna studie.  

3.4.1 Enkät 

Den kritik som finns mot enkäten som kan diskuteras är bland annat det begränsade urvalet, då enkäten 

endast delades till en begränsad publik. På grund av detta går det inte att dra några generella slutsatser, 

då 55 respondenter inte kan representera alla svenska Facebook-användare. För bästa möjliga resultat 

önskas lika antal svarande män och kvinnor, och detta uppfylls inte i denna enkätundersökning. 

3.4.2 Intervju med Facebook-användare 

Denna metod fungerade bra för ändamålet, det vill säga att få en djupare inblick i hur användare ställer 

sig till information som delas på Facebook. Många svar förklarar deras beteenden, däremot skulle det ha 

varit intressant att få svar på frågor gällande varför deras beteende är som det är, exempelvis “vad tror 

du gör att man litar mer på någon man känner och därför kanske “struntar “ i att vara källkritisk?”.  

 

Som det nämns i metodkritiken för enkäten kan inte heller dessa sex informanter representera alla 

Facebook-användare, istället visar det enbart på strukturer och mönster.  
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Urvalet för intervjuerna kunde ha varit bredare på så vis att informanterna hade haft mer erfarenhet 

kring delning på Facebook. På grund av urvalet liknade många svar varandra, vilket på ett sätt tyder på 

en viss typ av användarbeteende men ett annat urval hade kunnat ge en djupare analys. 

 

Intervjuerna är endast skriftligt dokumenterade, vilket kan göra att en del information har missats, både 

kroppsliga och verbala uttryck. Trots detta gick intervjuerna bra och den information som samlades in 

kändes ändå relevant och komplett.  

4 Resultat 

Här presenteras resultaten från de olika metoderna.  

4.1 Enkät 

Enkäten hade totalt 55 respondenter fördelat mellan 46 kvinnor och 9 män. Av de 55 personer som 

svarade angav alla att de använder sig av Facebook och/eller Twitter. Flest respondenter, 44 av 55, 

använder sig enbart av Facebook. De resterande 11 respondenterna svarade att det använder både 

Facebook och Twitter. Ingen av våra respondenter använder sig av endast Twitter. 34 av 55 personer 

angav att de delar på Facebook. 

 

På frågan “Vad väljer du att dela på Facebook/Twitter?” fanns möjligheten att välja flera svarsalternativ, 

se Figurbild 1. 22 av 34 respondenter svarade att de är mest drivna att dela politiska nyheter och åsikter, 

därefter kommer humanitära nyheter med 13 svar. 10 respondenter svarade att de delar gulliga djurklipp. 

13 personer svarade “Övrigt”, varav 6 av dessa skrev att de delar roliga videoklipp. 

 

 
Figur 1 Diagram från enkätsvar gällande frågan "Vad väljer du att dela på Facebook/Twitter?" 

 

Även på frågan “Vad får dig att dela?” fanns möjligheten att välja flera svarsalternativ, se Figurbild 2. 

Den främsta anledningen till att dela är att det stämmer överens med ens åsikter, svarade 23 av 34 

respondenter. 13 respondenter svarade att det är benägna att dela vidare om den som de delar ifrån känns 

som en trovärdig person, medan 5 personer angav att de delar för att provocera. 12 personer svarade 

“övrigt”, varav 7 av dessa skrev att de delar för att sprida glädje. 
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Figur 2 Diagram från enkätsvar gällande frågan "Vad får dig att dela?" 

 

 

6 av 34 respondenter svarade att de inte kollar källan på det de delar, och 2 angav att de inte vet. På 

frågan om ursprungskällan spelar någon roll för om de väljer att dela, svarade 7 av 34 personer nej och 3 

svarade vet inte.  

 

21 av 55 respondenter svarade att de inte delar alls, och fick därefter möjlighet att svara på frågan 

“Varför väljer du att inte dela?”. Ett axplock av vad respondenterna svarade var “Känner inte att mina 

"vänner" på Facebook behöver veta vad jag tycker och känner!”, “Jag är inte så aktiv på sociala 

medier, dessutom tänker jag för mkt på hur folk skulle reagera/tycka om jag delade något, vare sig det 

är bra eller dåligt”, “Ointresserad av att dela mina åsikter med mer eller mindre okända människor i 

sociala medier”, “Det uppstår alltid så otrevliga diskussioner om man delar något som någon annan 

inte håller med om. Känns som att diskussionen blir aggressivare på sociala medier än i verbal form vid 

ett fysiskt möte.” och “Vill inte störa andra”. 

4.1.1 Analys av enkät 

Enkäten skapades i syfte att få en överblick över situationen och få en enklare inblick i hur användarna 

tänker. Det är därför en väldigt grundläggande undersökning som endast utgår från användarens egna 

delningsvanor och inte hur användaren tar emot information. Skillnaden på svarsfrekvensen mellan 

kvinnor och män är väldigt stor. Därför kan inga generella slutsatser dras utifrån kön, och det är svårt att 

göra en djupare analys. Däremot kan mönster ses utifrån teorin Uses and Gratification. 

 

Det intellektuella behovet uppfylls genom att respondenterna gärna delar politiska och humanitära 

nyheter. Det syns även i viljan att dela med sig av kunskap till sina vänner, då 34 av 55 respondenter 

delar på sociala medier. En del menade också på att det dem delar sker på grund av hur de vill framstå 

och på så vis knyts det an till det personliga behovet. 

 

Samtidigt visade 21 respondenter på att det personliga behovet styr även när de väljer att inte dela alls. 

Utifrån de fritext-svar som mottogs syns det tydligt att respondenterna undviker att dela på grund av hur 

de vill framstå i sociala medier.  
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Respondenterna delar roliga videor och gulliga djurklipp för att tillfredsställa sina känslomässiga behov 

och sprida glädje till andra. Dessutom kan man se delning av provokativt innehåll som ett känslomässigt 

behov då de vill provocera andra användare och väcka känslor. 

 

Människors behov av underhållning och resultatet från undersökningen visar att de mesta som delas sker 

i underhållningssyfte av sig själv eller andra. 

 

Det kommer inte dras några paralleller till det sociala behovet då inga frågor i enkätundersökningen 

berörde det området, och inga egna antaganden bör göras. 

4.2 Intervju med Facebook-användare 

Vi utförde användarintervjuer med sammanlagt sex stycken personer. Intervjufrågorna delades in i fyra 

teman. Det första temat, användarens nyhetskonsumption, är endast fakta som redan har presenterat 

under rubriken 3.3.1.Urval på respektive informant. Därför är resultatet från detta tema exkluderat från 

det här avsnittet. 

 

Användarens vanor kring delning på Facebook 

Det andra temat under intervjuerna handlade om användarens vanor kring sin egen delning på Facebook. 

Den främsta anledningen till att informanterna använder Facebook är att scrolla igenom sitt nyhetsflöde 

för att hålla sig uppdaterade och se vad andra användare delar. De använder även chatten för att hålla 

kontakt med vänner. En av informanterna använder Facebook för att marknadsföra sig i sitt arbete. 

 

På frågan om hur de själva väljer att dela svarade de flesta att de delar publikt, alltså att de inte 

specificerar vem de delar till. Detta för att de vill dela med sig av något roligt eller viktigt till alla sina 

Facebook-vänner, och även för att visa vem man är som person och vad man står för. Det som delas är 

främst nyheter, videor och musik. Två informanter väljer dock att endast dela i gruppchatter, då de 

ansåg att inte alla deras Facebook-vänner behöver ta del av den information de delar, den är endast till 

för vissa specifika personer. Alla delar antingen med hjälp av dela-knappen eller genom att kopiera 

webbadressen, detta beror på vad det är som delas och vart de hittar informationen. Finns den redan på 

Facebook är det lättast att använda sig av dela-knappen. 

 

Alla informanter menade på att de alltid är mycket medvetna om vad det de delar har för budskap, 

eftersom de tänker på hur de framstår i andras ögon. Samtidigt svarade en av informanterna att han alltid 

står för sina åsikter, och om det inte skulle passa alla Facebook-vänner finns alltid alternativet att sluta 

följa eller dölja inläggen. De två informanter som endast delar i gruppchatter ansåg att detta är en av 

anledningarna till att de väljer att inte dela publikt. De vill inte behöva fundera över vem som kan ta illa 

upp av deras delning utan väljer istället att dela till människor som står dem nära och känner till deras 

personlighet, humor och sarkasm, sånt som kan vara svårt att förmedla i skrift. Dessa två ansåg inte 

heller att den respons de får på sina delningar har betydelse för hur de väljer att dela i framtiden, 

eftersom de endast delar till närstående. De resterande informanterna, som delar publikt, ansåg dock att 

det har betydelse. Får de för mycket negativ respons i form av kommentarer eller om någon tar väldigt 

illa vid sig, väljer de att inte dela liknande saker i framtiden.  
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Alla ansåg sig vara mer kritiska till vissa typer av medier, speciellt nöjes- och klickbaiting-sidor. En av 

informanterna jämför graden av pålitlighet med till exempel Nyheter24 mot Dagens Nyheter (DN), där 

det uppenbara valet för honom är DN. Detta är även något som de informanter som delar publikt 

undersöker innan de väljer att dela någonting. Om de delar vidare någonting från en annan användare på 

Facebook kollar de först vem det är som lagt upp informationen och undersöker därefter källan. Att 

kontrollera källan innan de delar publikt känns väldigt viktigt för informanterna, då de inte vill framstå 

som okunniga eller dela vidare felaktig information.  

 

På frågan om de aktivt söker upp information som inte bekräftar deras nuvarande ståndpunkt svarde fyra 

informanter nej och en informant svarade att han gör det ibland. En av informanterna önskar att han 

gjorde det men att orken inte finns. Istället försöker informanten få en objektiv bild av större 

nyhetsflöden där det känns viktigt.  

 

Användarens tankar kring andras delningar 

Det tredje temat under intervjuerna handlade om hur användaren ställer sig till andra användares 

delningar på Facebook. Genomgående svarade informanterna att de för det mesta inte läser det som 

andra delar med sig av om det inte är någonting som verkligen intresserar dem, det vill säga att 

informanterna väljer selektivt utifrån personliga intressen. En av informanterna svarade dessutom att 

videoklipp var en sak som han ofrivilligt fastnade vid eftersom dessa startar automatisk på Facebook.  

 

Informanterna hade blandade åsikter om huruvida ursprungskällan/vem som har delat, spelar roll och 

om de väljer att undersöka vidare på vem som ligger bakom en viss information. Tre av informanterna 

tycker att personen som delar information på sociala medier, spelar stor roll för om de väljer att ta del av 

det överhuvudtaget. Två av dessa informanter menade på att beroende på vem av deras vänner som har 

delat, tar de ett beslut på om det ska läsa eller ej. Medan den tredje informanten tycker att det är viktigt 

men inte avgörande. De tre andra informanterna svarade att de inte tycker ursprungskällan eller 

personen som delar har så stor betydelse för deras val att läsa informationen eller ej. Två av 

informanterna ansåg att informationen i sig är det som har betydelse och avgör om det är av intresse för 

dem, de svarade båda två att informationen som de tar del av på Facebook inte har så stor samhällsvikt 

och därmed är inte källan så avgörande. Gällande om informanterna undersöker källan vidare, det vill 

säga lämnar Facebook för att ta reda på mer, svarade två informanter att det undersöker källan om den är 

speciellt intressant för just dem och för att säkerställa att det är korrekt eller vill veta mer. En av 

informanterna stack ut lite med sitt svar, då han alltid undersöker vem som är avsändaren. Däremot gör 

personen den första “undersökningen” redan på Facebook eftersom det för det mesta är utskrivet vem 

som är avsändare, vilket gör valet enkelt om det är läsvärt. Ibland står avsändare inte angivet och då 

undersöker informanten vidare även om de tar längre tid. Går det inte att ta reda på vem som är 

avsändare eller tar för lång tid, väljer informanten bort informationen eftersom informationen då inte är 

relevant för honom.  

 

Informanterna fick svara på om de visar någon reaktion på det som andra användare delar på Facebook, 

det vill säga om de trycker på gilla-knappen, delar det vidare, kommenterar eller liknande. Samtliga 

informanter svarade att de använder sig utav gilla-knappen ganska mycket, varav en informant 

poängterar att han aldrig “sympati-gillar”. Några av informanterna delar vidare någon annans inlägg om 

det är väldigt intressant, men annars delar de inte vidare. Fyra av informanterna svarade att de har tagit 
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bort vänner från Facebook om dessa personer delar för provokativt innehåll eller annat som stör dem, 

ibland döljer informanterna bara sina Facebook-vänner som delar innehåll som inte är intressant. 

Däremot svarade en annan av informanterna att han absolut inte tar bort personer eftersom alla ska få 

tycka och uttrycka vad man vill, att sociala medier ska vara en öppen plats för alla typer av åsikter.  

 

På frågan om avsändaren har någon påverkan på hur informanten väljer att ta del av information, säger 

den ena informanten att det beror på vad han har för erfarenhet av avsändaren sedan tidigare och att 

detta har påverkan för om han väljer att ta del av denna information. En annan informant menar på att 

han indirekt väljer sitt nyhetsflöde, och dessutom poängterar han att han tillhör en viss samhällsgrupp 

och därmed har man “en viss typ av vänner där 95% tillhör samma samhällsgrupp, samma inkomst, 

samma jobb, samma intressen och så vidare”. Detta gör att det som finns i ens flöde är ofrivilligt sådant 

man gillar och sådan man själv delar till stor del.  

 

Användarens egna erfarenheter 

Under det sista temat ställdes frågor som berörde mer allmänt vad de tänker kring källkritik och hur 

detta kan påverka människor. Den första frågan som ställdes var, ifall de någon gång upptäckt att de 

spridit felaktig information själva eller om det sett någon annan göra det, och hur de ställer sig till detta. 

Tre informanter svarade att det inte riktigt visste om de sett andra sprida felaktig information och detta 

trodde dem berodde på att dem inte är särskilt intresserade av det som delas och därför inte undersöker 

saken. Två andra informanter hade däremot upptäckt att de spridit felaktig information, och då 

korrigerat eller tagit bort det som skrivits/delats. Dessa två informanter har även sett andra sprida 

felaktiga saker och har då kommenterat detta. En av informanterna svarade att han tror att det sprids 

mycket felaktigheter eftersom människor gör saker utan att tänka efter och även om det upptäcks i 

efterhand och korrigeras, så kan det ge konsekvenser. Han tror att människors förutfattade meningar och 

fördomar har stor betydelse i den här frågan. Den sista informanten har aldrig spridit felaktig 

information själv, men har upptäckt att andra användare har gjort det. Han menar på att mycket som 

sägs på sociala medier är relativt och att fakta får ge plats åt vad människors känsla säger bör stämma 

istället. När informanten har upptäckt att andra delat felaktigheter så tänker han för sig själv “att folk är 

oansvariga idioter” men att han inte orkar ge sig in i en debatt. Däremot om det är en nära vän, så 

meddelar han personen i ett personligt meddelande och påpekar att det är felaktig information som 

delats.  

 

Nästa fråga som ställdes till informanterna var vad källkritik betyder för dem och samtliga informanter 

hade ganska liknande tankar om detta. De menade på att man ska ta del av information och kritiskt 

undersöka källan, och utifrån sina egna värderingar fatta ett beslut om källan anses vara tillförlitlig.  

 

Den sista frågan berörde hur de anser att funktionen “dela” påverkar människors kritiska tänkande. 

Ganska genomgående svarade informanterna att de tror att människor sväljer allt de ser och hör. En 

informant menade på att även fast människor tror att de är källkritiska, så glöms det bort i ivern att dela 

med sig av information. En annan informant svarade att sociala medier först och främst är till för att 

underhålla, och det är på det viset han själv använder Facebook och Instagram. Han hoppas att sociala 

medier-användare kan skilja på seriösa nyhetskällor och på hets eller propaganda som florerar.  
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4.2.1 Analys av intervjuer 

Det intellektuella behovet i UGT handlar, som beskrivs tidigare, om hur människor aktivt söker kunskap 

i medier. Detta syns tydligt i användarintervjuerna då samtliga informanter läser och delar nyheter av 

olika slag. Vissa väljer även att undersöka källans trovärdighet och på så vis skapa sig en egen 

kunskapsbank av pålitliga källor. En av informanterna nämnde under intervjun att han tror människors 

källkritiska förmåga bygger till stor del på ens personliga fördomar och förutfattade meningar. För att 

kunna bestämma om det är en trovärdig källa så måste man utgå ifrån sina egna känslor, eftersom det 

inte finns ett facit för vilka källor som är pålitliga. Det finns dock redan en del oskrivna regler kring 

pålitlighet hos olika nyhetssidor. Som en av våra informanter nämnde är graden av pålitlighet mycket 

högre hos en etablerad dagstidning än hos en klickbaiting-sida. Detta kommer från tidigare erfarenheter 

och behovet av att söka kunskap. 

 

Enligt informanterna tillfredsställs det känslomässiga behovet bland annat genom att man ger en 

reaktion på något som andra användare har delat. Detta genom att till exempel kommentera eller “gilla”. 

Fyra av våra informanter sa även att de kan ta bort vänner från sin vänskapslista om någon delar allt för 

provokativt information. Denna handling är ett resultat av det känslomässiga behovet.  

 

Enligt intervjuerna uppfylls det personliga behovet i UGT bland annat genom att informanterna delar 

information som de anser att andra kan tänkas ha åsikter om, och på så sätt skapa sig en egen medveten 

status. Alla informanter menade på att de är medvetna om vad det de delar har för budskap eftersom de 

tänker på hur de vill framstå utifrån sin personliga livssituation. Är en användare till exempel singel, vill 

personen framställa sig själv på ett attraktivt sätt eller som en av informanterna som använder Facebook 

för att marknadsföra sitt eget företag. Flera av informanterna nämnde att den respons de får på sina 

delningar har betydelse för hur de väljer att dela i framtiden, då responsen påverkar deras självkänsla. 

Får de negativ respons eller ingen respons alls avstår informanterna från liknande delningar. Om de 

däremot får mycket positiv respons höjs deras självkänsla och de kommer antagligen dela liknande saker 

i framtiden. 

 

Ett annat sätt att uppfylla det personliga behovet är genom att identifiera sig med andra användare som 

anses vara trovärdiga både av en själv och/eller av större grupper. Fler av informanterna menade på att 

de är mer benägna att ta del av information om den delas av en person som de anser är trovärdig, på 

grund av tidigare erfarenheter.  

 

Det sociala behovet i UGT bygger bland annat på social interaktion och att upprätthålla sina sociala 

roller. Alla informanter använder Facebook-chatten för att kommunicera med vänner och hålla 

kontakten. Det sociala behovet är extra påtagligt för en av informanterna då hon befinner sig på en 

annan kontinent. Facebook blir i hennes fall ett substitut för den mänskliga kontakten med familj och 

vänner hemma i Sverige.  

 

Facebook används också för att ta en paus från det verkliga livet eller bara för att fördriva tiden. Detta är 

en del av det underhållningsbehov som beskrivs i UGT. Alla informanter scrollar dagligen igenom sina 

nyhetsflöden när de är uttråkade eller bara vill ta en paus från vardagen. De delar även videoklipp och 
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musik i underhållningssyfte till sina vänner. En av informanterna spelar även spel som är kopplade till 

Facebook. 

5 Slutsats och diskussion 

Denna studie gjordes i syfte att undersöka användares delningsbeteende utifrån sociala funktioner på 

Facebook. Den tar även upp människors attityd till kritiskt tänkande, samt undersöker drivkraften till 

vad och varför användare delar.   

 

Först och främst kan vi se att drivkraften till varför användare delar är för att informationen stämmer 

överrens med sina åsikter eller att informationen kommer från en person som de känner är trovärdig. Det 

vi också kan se är att Facebook-användare vill sprida gläjde med varandra och ha en god stämning på 

sociala medier. Detta kan vi se i det som människor främst väljer att dela, nämligen politiska och 

humanitära nyheter samt roliga videoklipp.  

 

Vidare kan vi se mönster i vilken roll som avsändare har gentemot mottagarens tidigare erfarenheter av 

avsändarens delningar. Detta gäller även val av framtida delning på grund av tidigare feedback. På 

grund av tidigare känslor i dessa situationer skapas en förväntad känsla som ligger till grund för om 

handlingen utförs eller inte. I intervjuerna nämnde flera informanter att de påverkades av tidigare 

feedback när de väljer att dela. Hade de mottagit positiv feedback ingav det en känsla av att mottagarna 

höll med om det som delades. Detta gjorde i sin tur att de kändes sig motiverade att dela igen. De 

påpekade även att avsändaren spelade stor roll för hur de väljer att ta emot informationen, om det 

kommer från en användare som de litar på eller inte. Detta visar på att känslor spelar roll i användares 

delningsbeteenden och har betydelse för det kritiska tänkandet. Om en användare sedan tidigare har 

positiva känslor inför en viss Facebook-vän kommer denna användare vara mindre kritisk till 

informationen som Facebook-vännen delar.  

 

I och med denna studie har vi fått en djupare förståelse för hur Facebook-användare tänker och agerar 

gällande delning. Genom enkäten och de djupgående intervjuerna har vi kunnat sätta oss in i 

användarnas tankar och beetenden. Det vi kan se utifrån frågeställningen är att sociala funktioner har 

väldigt stor betydelse för hur man delar på sociala medier. Hur man väljer att ta emot information och 

hur man väljer att dela, påverkas av relationen man har till sina Facebook-vänner. Till exempel kan vi se 

att informanterna bryr sig om hur de framstår i andras ögon i och med det som de delar med sig av. De 

vill ej dela information som är felaktig och därmed framstå som okunniga, därför är informanterna 

kritiska till vad de väljer att dela. På samma vis kan vi se att informanterna ställer sig till kritisk till 

andras delningar, exempelvis menar de på att de tar ett beslut om de ska ta del av information eller ej 

beroende på vem av deras Facebook-vänner som har delat.  

 

En annan social funktion som har betydelse för delningsbeteendet är hur mycket man vill dela med sig 

av sitt privatliv. Detta framkommer av respondenternas svar på frågan varför man inte väljer att dela. 

Genomgående nämner dem att de inte vill att alla ska veta allt om dem. Även här spelar relationen roll 

då flera respondenter benämner Facebook-vänner inom citationstecken, vilket vi tolkar som att alla 

vänner inte är vänner.  
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Vår slutsats utifrån denna undersökning är att människors tidigare erfarenheter skapar förväntade 

känslor, som sedan ligger till grund för beslutet att utföra vissa handlingar, till exempel att dela eller 

välja att ta del av en viss typ av information. I inledningen funderade vi kring den enkla funktionen att 

dela, om den har någon påverkan på användares delningsbeteende och hur det kritiska tänkandet 

påverkas av detta. Vi kan inte se någon koppling mellan den enkla funktionen att dela och 

delningsbeteendet. Däremot kan vi se en stark koppling mellan delningsbeteende och användares 

kritiska tänkande. Valet att dela eller ta del av information ligger i användarens tidigare erfarenheter och 

inställning till olika personer, media och information.  

6 Vidare forskning 

Denna studie undersöker människors beteenden och kan vara en bakgrundsstudie till vidare forskning 

inom medieteknik och sociala medier. 
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Appendix 

Appendix 1 – Enkätfrågor 

 

1. Kön 

a. Kvinna 

b. Man 

c. Annat 

 

2. Ålder 

a. 17 år eller yngre 

b. 18-24 

c. 25-34 

d. 35-44 

e. 45-54 

f. 55-64 

g. 65 år eller äldre 

 

3. Använder du Facebook eller Twitter? 

a. Ja, Facebook 

b. Ja, Twitter 

c. Ja, både Facebook och Twitter 

d. Nej, jag använder inget av dem – (Vid detta svar avslutades enkäten) 

 

4. Delar du på Facebook och/eller Twitter? 

a. Ja 

b. Nej (Vid detta svar skickades respondenten till fråga 9) 

 

5. Vad väljer du att dela på Faebook/Twiter? 

a. Politiska nyheter och åsikter 

b. Gulliga djurklipp 

c. Humanitära nyheter (ex. vid katastrof, krig etc.) 

d. Klickbaiting-länkar 

e. Hälsa/träning/sport 

f. Nöjesnyheter 

g. Kändisars statusar 

h. Statusar som efterlyser borttappade saker/bortsprungna djur etc. 

i. Övrigt (textruta där respondenten kunde skriva ett eget svar) 

 

6. Vad får dig att dela? 

a. Det påverkar min sociala status 

b. Högt antal delningar/likes från den jag delar ifrån 

c. Det kommer ifrån en trovärdig person 

d. Det stämmer överens med mina åsikter 

e. Jag vill provocera 
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f. Jag vill vara först med att dela 

g. Övrigt (textruta där respondenten kunde skriva ett eget svar) 

 

7. Kollar du källan på det du väljer att dela? 

a. Ja 

b. Nej 

 

8. Spelar ursprungskällan någon roll för ditt val att dela? (Detta var den sista frågan i 

enkäten.) 

a. Ja 

b. Nej 

c. Vet inte 

 

9. Varför väljer du att inte dela? (Denna fråga gick enbart att svara på om respondenten svarade 

Nej på fråga 4.) 

a. Textruta där respondenten kunde skriva ett eget svar 
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Appendix 2 - Intervjufrågor 

 

Användarens nyhetskonsumption 

 Vilka är dina främsta nyhetskällor idag? 

o Följer du dessa på Facebook? 

 Vilka olika sociala medier använder du? 

o Om fler, vilka använder du mest? 

 

Användarens vanor kring delning på Facebook 

 Redovisa för hur du använder Facebook? (scrolla, dela, chatta etc.) 

o Vad är ditt huvudsyfte när du använder Facebook? 

 I genomsnitt, hur många timmar spenderar du på Facebook per dag? 

 Vad för typ av enhet loggar du in på Facebook med? 

 Delar du publikt på Facebook på din egen wall? 

o Varför/ varför inte? 

 Specificerar du vilka du delar till? 

o Varför väljer du att dela på detta vis?  

 Hur väljer du att dela? (Dela-knappen eller kopierar du webbadressen?) 

 Varför väljer du att dela/inte dela? 

 Hur ofta delar du? 

 Vad delar du? Exempel: 

 Nyhetsartiklar 

 Politiska åsikter 

 Nöjesnyheter 

 Program (tv, poddar, radio osv) 

 Gulliga djurklipp 

 Tänker du på vad det du delar har för budskap? 

 Tänker du på hur du framstår i andras ögon i och med det du delar? 

 Vilken typ av respons önskar du på det du delar? 

 Spelar den respons du får någon roll för hur du väljer att dela i framtiden? 

 Är du mer kritisk till vissa typer av medier?  

o Varför/varför inte? 

 Undersöker du vem avsändaren är/vart informationen kommer ifrån innan du delar? 

o Varför/varför inte? 

o Om ja - Hur? 

 Spelar källan någon roll för om du väljer att dela?  

o Varför/varför inte? 

 Söker du aktivt upp information som inte bekräftar din nuvarande ståndpunkt, för att undvika att 

du endast letar efter info som förstärker din nuvarande åsikt? 

 Spelar det någon roll hur ny/gammal informationen är när du delar den? 

 Vem tror du är villig att ta emot den information du delar?  

 

Användarens tankar mot andras delningar 

 Läser du/tar del av det som andra delar i ditt flöde? 

o Av vilken karaktär är den information som du väljer att läsa/ta del av? 

o Spelar det någon roll vem som har delat informationen? 

 Tycker du att du får ut något av det du läser/tar del av?  
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 Brukar du visa någon reaktion på det som andra delar? 

o Om ja, hur? 

 Gillar 

 Kommenterar 

 Delar 

 Scrollar vidare 

 “Döljer från nyhetsflöde” 

 Tar bort vän.. 

o Om nej, varför inte? 

 Om flera personer delar artiklar/information om samma ämne, känner du att det påverkar din 

åsikt? 

 Undersöker du vem avsändaren är/vart informationen kommer ifrån på det som andra delar?  

o Varför/varför inte? 

o Om ja - hur? 

 Har avsändaren (personer/medier) någon påverkan för hur du väljer att ta emot information som 

andra delar? 

o Varför/varför inte? 

 

Användarens egna erfarenheter  

 Har du i efterhand upptäckt att du själv eller någon annan har spridit felaktig information? 

o Hur reagerade du/andra? 

 Har du något exempel på artiklar/kampanjer/information som blivit hajpat, som sedan fått 

mycket kritik/visat sig vara felaktigt? 

 Vad innebär ‘källkritik’ för dig? 

 Hur tror du att funktionen ‘dela’ påverkar människors kritiska tänkande? 

 Finns det något du vill tillägga? 

 Har du några frågor till oss? 
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Appendix 3 - Intervjuschema 

 

 


