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”Sociala medier inom klimatrörelsen  
– hur moderna sociala rörelser använder internet för kommunikation” 

Sammanfattning 
De senaste åren har sociala medier fått allt större betydelse i människors liv. Det diskuteras 
om det till och med har varit en del av förutsättningarna för omvälvande sociala förändringar i 
olika länder. Det mesta av det som skrivits om sociala medier och hur de används rör dock 
vinstdrivande företag eller uppseendeväckande protester. Mycket lite har skrivits om hur 
ideella organisationer och sociala rörelser med en mer låg profil använder dem. Detta 
examensarbete syftar därför till att undersöka hur moderna sociala rörelser använder sociala 
medier i sitt arbete. Finns det några tankar bakom valen av sociala medier? Skiljer sig 
användningssätten mellan olika rörelser? 

För att få svar på dessa frågor intervjuades representanter för två rörelser som arbetar mot 
klimatförändringarna; Klimataktion och Transition Sweden. De har samma mål men arbetar 
på olika sätt – Klimataktion vill påverka politikerna medan Transition Sweden vill förändra 
underifrån och riktar sig till individer. Utöver intervjuerna har rörelsernas sociala nätverk på 
internet kartlagts med hjälp av verktyget Issue Crawler, och jämförts med sociala nätverk för 
äldre rörelser. 

Både Klimataktion och Transition Sweden använder sig av sociala medier i stor utsträckning. 
Hos Klimataktion ligger tyngdpunkten på att föra ut budskapet till allmänheten och att 
informera medlemmarna om manifestationer och andra aktiviteter. Hos Transition Sweden 
ligger tyngdpunkten på kommunikation mellan medlemmarna och att man ska kunna hitta och 
kommunicera med likasinnade i sin närmiljö. Deras sociala nätverk skiljer sig från de 
undersökta äldre rörelsernas men liknar varandra i viss utsträckning. 

Det är uppenbart att rörelsernas organisation och uppbyggnad påverkat deras användning av 
sociala medier och det finns tydliga skillnader mellan dem. Det är också tydligt att det krävs 
tid för att etablera ett socialt nätverk, även på nätet. Det krävs dock mer omfattande studier för 
att kunna avgöra om resultaten i denna studie går att applicera generellt på moderna sociala 
rörelser eller om de endast gäller de två som undersökts. 
  



”Social Media in the Climate Change Movement  

– how modern social movements use Internet for communication” 

Abstract 
Social media has become increasingly important in peoples life's these last years. It has been 
debated whether or not it has even been one of the main tools of radical social changes in 
some countries. Most of what has been written concerns corporations and ground-breaking 
protests, and very little has been written about the use of social media in non-profit 
organisations and less violent social movements. The goal of this study is to research the use 
of social media in modern social movements. Is there any particular reasons behind their 
choice of social media to use? Do different social movements use social media in different 
ways?  

To answer these questions people from Klimataktion and Transition Sweden, two modern 
social movements, have been interviewed. They both share the same goal, to stop climate 
change, but they work in different ways. Klimataktion wants to influence politicians while 
Transition Sweden works to change society from below, by engaging individuals in making 
the transition to a more environmentally friendly life. The social networks of the two 
movements have been mapped using Issue Crawler and compared to those of older and more 
established movements. 

Both Klimataktion and Transition Sweden uses social media to a large extent. Klimataktion 
places emphasis on spreading their message to the general public and on telling their members 
about manifestations and other activities arranged by the movement. Transition Sweden 
focuses on communication between members and helping them find kindred spirits and 
people to work with in their neighbourhood. The social networks of these movements are 
quite similar but differs from those of older, more established movements. 

It is obvious that the differences in organisation and structure of these movements has 
affected their use of social media, and there are clear differences between them. A social 
network takes time to build, even on the Internet, which shows when Klimataktions and 
Transition Swedens networks are compared to those of older movements. More research is 
needed in order to draw general conclusions that are applicable to all modern social 
movements and not just the two in this study. 
  



Förord 
Detta arbete inleddes hösten 2010 och intervjuer och trålningar genomfördes tidigt på våren 
2011. Det gör att de data som undersökningen bygger på har några år på nacken. Det kan vara 
bra att hålla i minnet i läsningen av uppsatsen att forskningen och tekniken har gått framåt 
sedan dess. Det tydligaste exemplet är kanske hela smartphone”revolutionen” som gett oss 
flera sociala medier som vine, instagram, etc. samt gett oss möjlighet att rapportera live från 
event, aktioner och demonstrationer via både dessa och andra (Facebook, Twitter osv). När 
var och varannan människa har internet i fickan (åtminstone i Sverige) påverkar det 
naturligtvis det digitala landskap vi rör oss i.  

Det bör också nämnas att jag inte är personligen engagerad i någon av de organisationer som 
nämns i arbetet men jag är intresserad av de frågor de arbetar för. 

Jag vill rikta ett tack till följande personer: mina respondenter som ställde upp och därmed 
gjorde detta arbete möjligt, Lars som stod ut med mig under processen och Anders Hedman 
som ryckte in som kombinerad handledare och examinator när det körde ihop sig på slutet. 
Jag vill också tacka alla som stöttat mig, kommit med uppmuntrande tillrop och hjälpt mig att 
hålla modet uppe. 
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1 Inledning 

I vilken undersökningens syfte, mål och frågeställning presenteras. Här ges också 

grundläggande information om problemområdet och om varför detta är intressant att 

undersöka.  

Sociala medier har vuxit enormt den senaste tiden och utnyttjas bland annat inom näringslivet, 

journalistiken och politiken, och det finns också ett stort intresse för hur och när de ska 

användas inom dessa områden för att få störst önskad effekt. Det känns naturligt att anta att 

moderna sociala rörelser använder sig av sociala medier då de erbjuder gratis 

kommunikationskanaler genom vilka man kan nå många människor på kort tid, men är det 

verkligen så? Använder de moderna rörelserna sociala medier och i sådana fall hur?  

1.1 Problemområde 

I takt med att användningen av sociala medier spridits och ökat har de i allt större utsträckning 

framställts som viktiga verktyg för alla typer av kommunikation och spridande av budskap. 

Demonstrationer över hela världen sägs ha börjat med upprop på sajter som Twitter och 

Facebook. Debattens vågor har gått höga – en del är övertygade om att det är tack vare dessa 

kommunikationskanaler som detta har skett medan andra hävdar att de inte är nödvändiga 

eller ens har använts i syfte att mana till protest.  

Det finns även exempel på detta i Sverige. Efter det svenska riksdagsvalet hösten 2010 var 

många upprörda och besvikna över att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Omedelbart 

startades en grupp på Facebook i syfte att dra ihop så många som möjligt till en demonstration 

mot främlingsfientlighet på Sergels Torg. Budskapet spreds även via bloggar, Twitter, 

telefonsamtal och sms. När demonstrationen hölls, mindre än ett dygn efter att valresultatet 

tillkännagetts, var över 5000 personer på plats (Svahn 2010). 

Mycket har skrivits i ämnet sociala medier – hur de används, till vad de kan användas och hur 

man använder dem mest effektivt - under de senaste åren men fokus har ofta varit på företag 

och andra, vinstdrivande, aktörer eller på synliga, dramatiska protester som den som nämns 

ovan. 
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Det finns alltså mycket information om och undersökningar av hur sociala medier används för 

att organisera protester (demonstrationer, manifestationer, protestmarscher) (se bland annat 

Bennett och Segerberg 2010 eller Nisbet 2009), men ganska lite om hur de rörelser som inte i 

första hand ägnar sig åt synliga protester eller vinstdrivande verksamhet använder sociala 

medier. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur moderna sociala rörelser använder sociala 

medier, samt hur deras närvaro på internet ser ut. Detta görs genom att titta på två exempel på 

moderna rörelser. Målet är att få en uppfattning om hur dessa rörelser använder sociala 

medier, vilka sociala medier som används och varför, samt göra en jämförelse mellan de två 

rörelserna. 

1.3 Frågeställning 

Frågeställningen som ligger till grund för undersökningen är: hur använder moderna sociala 

rörelser sociala medier? Mer specifikt kan frågan delas upp i ett antal underfrågor: 

• Vilken typ av sociala medier använder rörelserna och i vilket syfte? 

• Varför använder de just sociala medier till detta? 

• Vilka ytterligare sociala medier skulle de vilja använda och till vad? 

• Vilka fördelar/nackdelar ser de med att använda sociala medier? 

Dessa frågor ska besvaras genom intervjuer med högt uppsatta personer inom de rörelser som 

undersöks. Utöver detta kommer nätverket runt rörelsen att studeras med hjälp av verktyget 

Issue Crawler. 

1.4 Avgränsningar 

För att undersökningen ska rymmas inom ramen för ett examensarbete måste vissa 

avgränsningar göras. Därför är det i huvudsak två rörelser, Transition Sweden och 

Klimataktion, som undersöks. Att just dessa två rörelser valts beror på att de är relativt nya 

rörelser (Klimataktion startades 2008 och Transition Sweden har funnits åtminstone sedan 

2007) och därmed uppstått efter att internet blev tillgängligt för en bredare allmänhet. Att det 

blev två rörelser som arbetar inom miljöområdet beror delvis på uppsatsskrivarens och 
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handledarens intresse för denna typ av frågor, men även på att användningen av mail och 

sociala medier kan ha miljövänliga fördelar, samtidigt som ökad användning av el och datorer 

kan medföra miljörelaterade konsekvenser. 

Då syftet är att ta reda på hur själva rörelsens användning av sociala medier ser ut kommer 

ingen undersökning göras av själva medlemmarnas syn på sociala medier. Inte heller 

respondenternas personliga användning av sociala medier (utanför arbetet med rörelsen) 

kommer att undersökas.  

2 Bakgrund 

I vilken för undersökningen centrala begrepp introduceras och förklaras, rörelserna som 

undersökts presenteras och utvalda delar av tidigare forskning inom ämnesområdet tas upp. 

2.1 Sociala rörelser 

Trots att det finns åtskilliga studier av, och böcker om, sociala rörelser så saknas en generell, 

accepterad och vedertagen definition av fenomenet. Tittar man på några av de många olika 

definitioner som finns är de flesta allmänt hållna. Gemensamt för många är dock att de 

inkluderar följande kriterier (Ring 2007, s53-60):  

• att det finns en organisation  

• att medlemmarna i denna organisation har en gemensam syn eller ett gemensamt mål  

• att målet är att förhindra eller påskynda en förändring av samhället  

• att detta sker utanför den politiska sfären, dvs. att det inte sker inom etablerade 

politiska partier eller genom bildandet av ett nytt politiskt parti 

Dessa fyra kriterier utgör min operativa definition, och beskriver vad som i denna uppsats 

menas med sociala rörelser. Det finns en del, som t ex Mario Diani, som går steget längre och 

menar att sociala rörelser bland annat karaktäriseras av att de frekvent använder sig av 

protester som ett medel för att få ut sitt budskap (Diani and Eyerman 1992, kap.1), men enligt 

min mening utesluter detta alltför många rörelser. Att jag ändå tar upp Diani beror på att jag 

vill belysa att det är ett snårigt område och att det inte råder konsensus angående begreppet 

och dess betydelse. 
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2.2 Nya sociala rörelser 

Med nya sociala rörelser menas rörelser som uppstått och utvecklats från sextiotalet och 

framåt och som centrerats kring frågor som miljö, kvinnorätt, solidaritet och fred. Därmed har 

de distanserat sig från de tidiga sociala rörelserna som bildades kring frågor som nationalism 

och arbetarrätt (Della Porta, Diani s.vii). På senare tid har dock en ny trend kunnat skönjas, 

där arbetarklassfrågorna åter har kommit i fokus och stora aktioner sätts igång. Dessa kan till 

och med gå över nationsgränser (Della Porta, Diani s.vii). Fokus i denna rapport ligger varken 

på gamla eller nya sociala rörelser, utan vad som skulle kunna kallas moderna sociala rörelser. 

Med det menas rörelser som är jämngamla med (eller yngre än) internet, dvs. rörelser som 

redan från start har haft tillgång till internet. 

2.3 Transition Town 

Transition Town-rörelsen (förkortat TT nedan) startades i England som en reaktion på de 

pågående klimatförändringarna, den nära förestående oljetoppen och problemen med världens 

ekonomi. Initiativtagare var Rob Hopkins och Naresh Giangrande, som arbetade för att öka 

allmänhetens medvetande och kunskap rörande dessa två problem. Totnes, det första så 

kallade initiativet (lokalgruppen) startade i början av 2006 och mot slutet av detta år 

grundades The Transition Network – en organisation vars mål är att inspirera, uppmuntra, 

stödja och lära upp samhällen som vill öka sin hållbarhet och minska sina koldioxidutsläpp 

(transitionnetwork.org). 

Tanken med nätverket är att erbjuda ett stöd för lokala grupper (initiativ) som vill påbörja sitt 

eget miljöarbete. Stödet som rörelsen erbjuder sina initiativ består främst av 

informationsmaterial (tillgängligt både via nätet och i tryckt form) men de erbjuder även stöd 

i form av kurser och konferenser. Centralt i rörelsen är den så kallade tolvstegsmodellen – en 

rekommendation för uppstart och utveckling av initiativ. En av de bärande idéerna inom 

rörelsen är att göra alla delaktiga och tolvstegsmodellen innehåller därför bland annat en plan 

för hur detta kan ske.  

Något som är speciellt för TT som rörelse är att fokus inte ligger på att påverka politiker och 

beslutsfattare, utan på vad den enskilda människan eller bygden kan göra för att minska sin 
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påverkan på klimatet. Att påverka politikerna är naturligtvis även det ett långsiktigt mål, men 

rörelsens inställning är delvis att det går för långsamt – arbetet måste börja här och nu. 

Fokus ligger även på den enskilda gruppen och dess intressen snarare än på organisationen i 

stort. Denna kombination av gräsrotsrörelse och nätverksorganisation kan anses vara en av 

huvudanledningarna till att den fått så stor spridning över världen (Balls 2010).  

2.4 Transition Sweden 

Den svenska delen av TT heter Transition Sweden, men kallas även för Omställningsrörelsen. 

Initiativen kallar sig ofta ”Omställning [ortsnamn]”. För att undvika förvirring kommer dock 

endast namnet Transition Sweden att användas (oftast förkortat till TS). Ända sedan starten 

har TS samarbetat med Hela Sverige Ska Leva (förkortat HSSL), en rörelse som startade 

redan 1989 i syfte att stärka och utveckla små samhällen över hela Sverige. Dessa små 

samhällen för annars en tynande tillvaro: butiker stängs, ungdomarna flyttar därifrån och till 

slut dör samhället. År 2003 startade HSSL projektet Hållbara Bygder (förkortat HB), för att 

främja hållbarhet på alla nivåer i samhället. Fyra år senare blev TT en inspirationskälla för 

detta projekt och sedan 2009 är TS och HB formella samarbetspartners (Transition Sweden 

2010). 

Det finns många intressegrupper samlade under TS paraply. Det rör sig om rena initiativ, om 

grupper som arbetar för rörelsen i stort och sådana som sysslar med en specifik hjärtefråga. 

Detta är ett mycket effektivt sätt att få in nya medlemmar då det bara är att skapa en grupp 

efter intresse om ingen lämplig finns. Det ger även utrymme för redan existerande grupper att 

ansluta sig utan att behöva kompromissa med sina kärnfrågor.  

Mycket av det material som TT skapat och gett ut har inte bara översatts till svenska utan 

även anpassats till svenska förhållanden. Bland annat finns broschyren ”Ställ om Sverige!” att 

beställa (alternativt ladda ner från rörelsens hemsida).  

2.5 Transition Sweden och internet 

Precis som för den engelska grenen finns det mesta av TS material på internet. En hel del 

aktivitet pågår även på rörelsens forum, i bloggar kopplade till rörelsens hemsida och på 

Facebook. Internet verkar spela en stor roll i kommunikationen mellan medlemmar, och 

många av de aktiviteter som anordnas i lokalgrupperna annonseras ut på rörelsens hemsida. 
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En stor del av poängen med rörelsen är just att erbjuda ett nätverk för likasinnade. Det känns 

därför rimligt att anta att internet spelar en stor roll för rörelsens spridning och fortlevande, 

samt som kanal för spridande av information och inspiration. Dessa tankar finns även inom 

rörelsen, bland annat i begreppet kollektiv visdom. I sitt informationsmaterial nämner man till 

exempel Wikipedia och man skriver: ”[...]när spelreglerna är tydliga kan den kollektiva 

visdomen överstiga vad ett fåtal experter kan tänka ut på sin kammare.” (Ställ om Sverige! s. 

23).  

TS nämner internet som ett kommunikationsverktyg som kan spara på miljön – att hålla 

möten över internet minskar till exempel på persontransporterna (Ställ om Sverige! s. 53). 

Även sociala nätverk nämns i deras eget material, och medlemmarna uppmanas att gå med i 

TS eget nätverk och/eller skapa ett eget med hjälp av verktyget ning (Ställ om Sverige! s. 16). 

På TTs hemsida anges också att en av anledningarna till att det finns kriterier för att bli ett 

initiativ är att ”[...]we only promote to "official" status those communities we feel are ready to 

move into the awareness raising stage. This status confers additional levels of support such as 

speakers, trainings, wiki and forums[...]” (Brangwyn och Hopkins 2008 s.13). Just det sista är 

mycket intressant då det pekar på att internet redan från början varit en av huvudkanalerna för 

rörelsens kommunikation, och att medlemmarna tidigt insett vilka möjligheter som internet 

erbjuder för detta. Frågan är dock i hur stor utsträckning dessa möjligheter utnyttjas inom 

rörelsen och vilken typ av kanaler som används. 

2.5.1 NING 

TS hemsida är helt byggd på ning, som är en plattform för sociala nätverk. Detta gör att TS 

hemsida, förutom att ha en publik del som alla besökare har tillgång till, även har en del 

endast för medlemmar. Denna del fungerar som ett community (eller användargrupp) där 

medlemmarna har en egen sida med gästbok, blogg och möjlighet att skicka och ta emot 

meddelanden, samt att det finns en forumdel i vilken medlemmarna kan kommunicera med 

varandra. Möjlighet finns också för de olika initiativen att skapa egna sidor där de kan lägga 

upp information eller att diskutera i egna forum.  
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2.6 Klimataktion 

Föreningen Klimataktion bildades 2008 som en reaktion på att politiker och beslutsfattare, i 

deras tycke, inte tar tillräckligt stora beslut i kampen mot den globala uppvärmningen. Enligt 

Klimataktions hemsida har föreningen följande uppgifter (Klimataktion 2011): 

• att informera om klimatförändringarna 

• att studera klimatförändringarna och åtgärder som kan minska dem 

• att mobilisera sina medlemmar i olika typer av protester samt  

• att samarbeta med andra organisationer inom området 

Dessa verksamhetsmål är även inskrivna i föreningens stadgar (Klimataktion 2008). I likhet 

med TS finns det lokala nätverk inom Klimataktion och möjligheter att lägga sin redan 

existerande verksamhet under deras paraply, så länge denna verksamhet stämmer överens 

med Klimataktions kärnfråga (Klimataktion 2011). Klimataktion tar ut en avgift av sina 

medlemmar men medlemskap är inte nödvändigt för deltagande i föreningens aktiviteter och 

protester.  

Till skillnad från TS har Klimataktion ingen egen mötesplats på internet men samtliga 

medlemmar har möjlighet att blogga via sajten, och möjlighet finns också att koppla sin egen 

blogg till föreningens sida så att inläggen syns även där. Även ickemedlemmar kan läsa men 

endast medlemmar kan kommentera de bloggar som ligger under Klimataktions egen domän. 

Föreningen har även ett Twitterkonto. Ingenstans i materialet som finns tillgängligt på 

hemsidan nämns internet som en möjlighet till spridning av föreningens budskap eller andra 

uttalanden om verktyg för spridning som finns tillgängliga via internet.  

Klimataktion kallar sig själva för ”En folkrörelse för klimatet” (Klimataktion 2011) och 

verkar vara en mer utåtriktad organisation än TS. 

2.8 Sociala medier 

I motsats till fallet med begreppet ”sociala rörelser” är det svårt att hitta några definitioner av 

begreppet ”sociala medier” annat än i mindre tillförlitliga källor som Wikipedia och andra 

sajter på nätet. I den akademiska sfären verkar man vara alltför ivriga att skriva om själva 

fenomenet för att fundera över hur det ska definieras. Något som dock ständigt återkommer i 

litteraturen är uttrycket ”användargenererat material” (på engelska ”user-generated content”) 
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och det verkar som om man har fokuserat på innehållet snarare än verktyget när man listat 

exempel på sociala medier. Löfberg säger följande om användargenererat material: 

”Användarna står själva för innehållet, till skillnad från media där speciella publicister eller 

journalister producerar innehåll att konsumeras av betalande läsare eller tittare.” (Löfberg 

2009, s7).  

Den i mitt tycke bästa definitionen, och därmed den jag kommer att använda mig av, är 

Kaplan och Heinleins: ”Social Media is a group of Internet-based applications that build on 

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

exchange of User Generated Content.” (Kaplan och Haenlein 2010). Kaplan och Henlein 

beskriver vidare Web 2.0 som användandet av webben ”[...]as a platform whereby content 

and applications are no longer created and published by individuals, but instead are 

continuously modified by all users in a participatory and collaborative fashion.” (Kaplan och 

Haenlein 2010). Denna definition talar inte bara om var sociala medier finns (på nätet) och 

vilken teknik de bygger på utan ställer även upp kravet att det användargenererade innehållet 

skall vara åtkomligt och läsbart för andra än upphovsmännen. 

Exempel på sociala medier är användargrupper/communities (som Facebook och myspace), 

wikis (där Wikipedia är det mest kända exemplet idag), bloggar, mikrobloggar (t ex Twitter), 

bildsajter som flickr, videosajter (youtube, vimeo) och webforum. Samtliga har det 

gemensamt att innehållet skapas av användarna och att mycket få krav på innehållets art finns. 

När det gäller TS verkar det även troligt att verktyg för videokonferens (exempelvis Skype) 

används för till exempel möten då de minskar resandet och därmed miljöbelastningen. 

Initiativen är utspridda över hela landet och styrgruppens medlemmar likaså. Dessa verktyg 

räknas inte till sociala medier men är ändå av intresse då de är internetbaserade och stämmer 

väl överens med miljötänkandet inom rörelsen.  

2.9 Sociala rörelser och sociala medier 

En av anledningarna till att det är intressant att studera relationen mellan sociala rörelser och 

sociala medier i Sverige är att här har väldigt stor del av befolkningen tillgång till internet. Att 

det går att organisera många människor snabbt via sociala medier syntes till exempel i det 

redan nämnda fallet med den stora demonstration mot främlingsfientlighet som anordnades 

kort efter det (och med anledning av) att SD första gången kommit in i riksdagen.  
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Det finns dock risker med sociala medier, där en av riskerna är så kallad ”slacktivism” 

(betyder ungefär slöfocksaktivism): man retweetar något eller klickar ”gilla”, ställer upp i en 

namninsamling eller går med i en grupp på Facebook, men tar det inte vidare därifrån. Detta 

invaggar folk i en falsk känsla av att ha gjort något i en viktig fråga, utan att de förändrat 

något, vare sig i sitt eget sätt att agera eller i andras. På så sätt kan sociala rörelsers närvaro i 

sociala medier faktiskt motverka deras syfte (dvs. att få fler att engagera sig på riktigt). Det 

finns också en oro för att individualiseringen av kommunikation (som är särskilt stor i sociala 

medier) underminerar effekterna av kollektivets ansträngningar, och att deltagarna kan se de 

sociala rörelserna mer som ett verktyg för att underlätta protester och förändringar än som den 

kraft som driver dessa aktivt (Bennett och Segerberg 2010). Dock verkar denna oro obefogad 

– att deltagarna är aktiva i sociala medier innebär inte nödvändigtvis att rörelsen som 

kollektiv blir svagare eller att dess inflytande minskar (Bennett och Segerberg 2010). Sociala 

medier har även stor effekt på allmänhetens medvetenhet om olika världsproblem:  

”While the social web, with its inherent anonymity and predilection for slacktivism, may do 

little in the way of assigning responsibility, it has a monumental effect on awareness. Today, 

it is impossible to participate actively in the social web and be unaware of the existence of 

climate change or Aung San Suu Kyi. And while many will join a Facebook group as a badge 

of affiliation with a cause rather than take real action, a few will be driven by social-media-

engendered empathy and indignation to start NGOs, invent humanitarian design solutions, or 

lobby in Congress.” (Popova 2010) 

Det finns visst fog för antagandet att vi tenderar att överdriva betydelsen av sociala medier 

som verktyg för förändring, även om det råder delade meningar om saken. Twitter påstods 

spela en stor roll både för demonstrationerna i Moldavien 2009 (Twitterrevolutionen) och 

protesterna i Iran samma år – i det senare antogs Twitter till och med spela en så stor roll att 

man bad företaget vänta med att uppdatera verktyget för att inte störa deltagarnas möjligheter 

att kommunicera med varandra (Gladwell 2010). En del menar dock att Twitter spelade en 

mycket liten roll i båda fallen – det finns helt enkelt inte tillräckligt många Twitterkonton i de 

båda länderna för att en ”revolution via Twitter” ska vara möjlig (Gladwell 2010). I och med 

detta avfärdar Gladwell sociala medier som medium för revolutionärer även på andra ställen, 

och kritiken lät inte vänta på sig. Både bloggare och journalister skrev om Gladwells artikel 

och pekade på en rad exempel där demonstrationer och protester faktiskt har organiserats via 
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sociala medier. Bland annat protesterna i Colombia 2008 och protesterna i Bulgarien 2009 

nämns som exempel på att Gladwell har fel (Popova 2010). 

Följande skrev författaren Ebba Pauli om samhällsförändringar för nästan hundra år sedan: 

”Alla verkliga förändringar i det mänskliga livet komma till stånd genom en rörelse inifrån 

utåt. De uppstå som en förändring i tänkesättet hos en enskild människa och sprida sig sedan 

från henne till en andra och tredje, sätter prägel på ett hem, en vänkrets, en bygd, för att sist 

nå samhället i betydelsen av kommun eller stat samt sist mänskligheten som sådan.” Ebba 

Pauli, 1927 (Ambjörnsson och Sörlin 1995) 

I mitt tycke står sig detta uttalande än idag, och det påminner i mångt och mycket om TS 

filosofi. Håller man med om resonemanget är sociala medier ett självklart verktyg för 

spridningen av denna förändring. 

Tidigare forskning inom ämnet sociala medier och sociala rörelser har mest rört aktivister och 

rörelser som sysslar med ”våldsamma” eller åtminstone hands-on-protester, eller har orsakat 

stora förändringar i det samhälle där de verkat. Andra rörelser, som liksom TS är fredliga och 

verkar underifrån ”utan att synas” syns inte i forskningen i samma utsträckning. Även 

Klimataktion har ett ”mjukare” förhållningssätt där information är huvudsaken, vilket är en av 

anledningarna till att det är intressant att studera just TS och Klimataktion. 

3 Metod 

I detta kapitel beskrivs vilka metoder som använts samt varför dessa metoder valdes. Här 

finns även metodkritik och diskussion angående tillvägagångssättet. 

Arbetet inleddes med en studie av litteraturen som finns om det aktuella problemet. Denna 

studie fick sedan ligga till grund för de inledande kapitlen i uppsatsen. Inledande 

observationer av TS och Klimataktions hemsidor gjordes också. 

3.1 Intervjuer 

Största delen av min undersökning består av intervjuer. Jag har valt att utföra djupare, 

semistrukturerade intervjuer med medlemmar ur TS kärngrupp, samt med medlemmar på 

samma nivå inom Klimataktion. Semistrukturerade intervjuer används oftast vid kvalitativa 
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undersökningar som ett sätt att ”se med andras ögon”. I mitt fall vill jag försöka se vilka val 

som gjorts när det gäller sociala medier och varför. Frågorna rör därför detta. Vid en 

semistrukturerad intervju finns ett antal förbestämda frågor, men det är inte nödvändigt at 

man ställer samtliga frågor eller att man ställer samma frågor till samtliga respondenter. I 

detta skiljer sig den semistrukturerade intervjun från den strukturerade. I en semistrukturerad 

intervju finns även möjligheten att ställa följdfrågor och att fokusera på ett speciellt område 

om respondenten visar sig vara extra insatt i detta område. Ostrukturerade intervjuer hade 

kunnat vara ett alternativ men de kräver en skicklig intervjuare och mycket tid. Inget av dessa 

krav kan anses vara uppfyllt i mitt fall. 

Anledningen till att jag valt semistrukturerade intervjuer framför strukturerade är att jag både 

vill kunna ställa ungefär samma frågor till samtliga respondenter men även kunna följa upp 

intressanta svar. Vid en strukturerad intervju är man bunden vid ett manus och det finns 

mycket lite (om ens något) utrymme för diskussion och följdfrågor.  

Samtliga metoder som övervägts är kvalitativa. Att kvantitativa metoder inte övervägts beror 

till stor del på att underlaget är så litet. Enkätundersökningar, till exempel, kräver fler 

respondenter än det antal jag har tillgång till. Om målet istället hade varit att undersöka 

medlemmarnas personliga inställningar till sociala medier hade däremot en 

enkätundersökning passat utmärkt. 

3.1.1 Reliabilitet 

Ett stort problem med att använda en kvalitativ metod jämfört med en kvantitativ är att den 

externa reliabiliteten blir låg. Det är mycket svårt att exakt replikera en kvalitativ studie 

eftersom man ofta använder dem för att studera föränderliga sammanhang (exempelvis 

sociala miljöer). Det är därför extra viktigt att metoden beskrivs ingående i den här typen av 

undersökningar.  

Den interna reliabiliteten är dock hög - då endast en person kommer att utföra intervjuerna 

och tolka resultaten är risken för diskrepans mellan genomförandet och tolkningarna av de 

olika intervjuerna liten.  
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3.1.2 Validitet 

Den interna validiteten anses ofta hög för kvalitativa undersökningar då forskaren har 

möjlighet att gå på djupet och verkligen sätta sig in i hur respondenterna tänker. Det är dock 

svårt att på förhand avgöra hur hög den kommer att bli eftersom den interna validiteten kan 

sägas vara ett mått på överensstämmelsen mellan observationer och de teorier som baseras på 

dem (Bryman s.257). 

Den externa validiteten är, precis som den externa reliabiliteten, ett problem i denna 

undersökning då den är ett mått på hur mycket man kan generalisera resultaten och applicera 

dem på andra, liknande, situationer. Underlaget är litet och undersökningen kan snarast liknas 

vid en fallstudie. För att stor generaliserbarhet skall kunna uppnås krävs ett större urval (fler 

rörelser) och ett större antal respondenter än vad som ingår i denna undersökning. 

3.2 Issue Crawler 

Issue Crawler är ett mjukvaruverktyg för kartläggning av nätverk på webben. Programmet tar 

URL:er som indata och använder dessa som en utgångspunkt för sin analys. Det Issue 

Crawler gör är att registrera både länkar som går ut från sajten och inkommande länkar. 

Resultatet presenteras som grafer, listor och som datafiler (Rogers 2009). Issue Crawler kan 

användas av vem som helst men kräver ett konto. Resultatet kallas för en crawl, eller trålning, 

och samtliga trålningar sparas på sajten så att andra forskare kan titta på materialet.  

Styrkan i Issue Crawler är att den registrerar både inkommande och utgående länkar, och 

därmed ger en mer rättvis bild av hur ett nätverk ser ut än verktyg som endast registrerar 

ömsesidiga länkar, eftersom fall där två sajter länkar till varandra är ganska få. För att få en 

klarare bild av hur länkningarna ser ut talar Rogers (2009) om tre sorters länkar: cordial, 

critical och aspirational links. Cordial links, eller ”hjärtliga” länkar, är de vanligaste och 

består av länkar till samarbetspartners, erkända informationskällor och dylikt. Critical links, 

eller ”kritiska” länkar, har minskat i betydelse men går ofta från icke-statliga organisationer 

till statliga sådana. De organisationer som länkar ut är alltså kritiskt inställda till det de länkar 

till. Aspirational links, eller vad jag valt att kalla ”aspirerande” länkar är vanligtvis länkar från 

små och/eller nya organisationer till större och mer etablerade sådana. Man länkar i 

förhoppningen att det ska styrka ens eget anseende men även för att öka chanserna till bidrag 

eller samarbete (Rogers 2009). Naturligtvis kan Issue Crawler inte skilja ut vilken sorts länkar 
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som är vilka, men det är en intressant indelning som kan utgöra en grund för den egna 

analysen. 

Bilden som genereras utifrån resultatet av en trålning presenteras med hjälp av något som 

kallas ”The ReseauLu Approach” (ResauLu 2004). I korthet innebär detta att utseendet på 

noderna i nätverket påverkas av dess egenskaper (storleken beror bland annat av hur många 

in- och utkommande länkar som knyter an till resten av nätverket), endast de mest 

betydelsefulla länkarna visas och avståndet mellan två noder i bilden beror på hur många 

länkar som finns mellan sidorna de representerar (ju fler länkar desto kortare avstånd) 

(ReseauLu 2004).  

Tanken bakom att utföra en trålning för de rörelser jag undersöker är att få en bild av hur 

nätverket kring dessa två rörelser ser ut. Då inga givna mallar för tolkning finns kommer 

bilderna att presenters som resultat och sedan kommer tolkningen att ingå i min analys. Delvis 

vill jag se om det finns några skillnader mellan organisationerna (på TS hemsida kan alla 

medlemmar lägga upp länkar själva, både på den officiella länksidan och på sin egen 

medlemssida, medan innehållet verkar vara mer styrt på Klimataktions hemsida) och delvis 

vill jag se om det framkommer något ur dessa trålningar som stödjer, motsäger eller på annat 

sätt förhåller sig till resultatet från mina intervjuer. 

3.3 Etiska problem 

Samtliga respondenter ställde upp frivilligt. Samtliga gavs chansen att vara anonyma och inga 

samtal spelades in utan respondentens medgivande. Deltagarna är införstådda med att mitt 

arbete kommer att finnas tillgängligt via nätet och de upplystes om att de kommer att få 

tillgång till resultatet då det är färdigt. Då innehållet i intervjuerna inte bedöms vara av 

känslig art finns egentligen inget objektivt behov av att hemlighålla respondenternas svar, 

men respondenterna bör alltid ges möjligheten att ställa upp anonymt. 

3.4 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes under något olika förutsättningar. Den första intervjun, med Jan 

Forsmark (som leder TS så kallade kärngrupp), skedde via telefon medan han satt på ett tåg. 

Då det var den första intervjun var jag nervös och detta påverkade förmodligen hur klart och 

tydligt jag ställde frågorna samt hur jag förklarade mina tankar om dessa. Utöver det var 
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täckningen bitvis dålig och jag kände en viss press att bli färdig så snart som möjligt. På det 

stora hela blev det dock ändå ett fullt användbart resultat. 

Intervju nummer två skedde med Elisabet Strand som är en av Klimataktions talespersoner. 

Denna utfördes på hennes kontor och var därför mycket lugnare. Det är också lättare att få till 

ett spontant samtal och en flytande dialog när man ser varandra och inte har någon tidspress.  

Intervju nummer tre, med Eleonora Horn som är medlem i Klimataktions riksstyrelse, skedde 

i ett grupprum i biblioteket på KTH. Detta gav oss avskildhet och tystnad och intervjun kunde 

genomföras på ett effektivt och avslappnat sätt, utan störande moment vare sig under 

intervjun eller i ljudupptagningen. 

Den fjärde och sista intervjun, med TS webmaster Stephen Hinton, skedde också avskilt, i 

nära anslutning till hans arbetsplats. Vid det laget var jag bekväm med frågorna och kunde 

förklara hur jag tänkt utan större problem. Dock var han mycket mer entusiastisk än de 

tidigare respondenterna och jag var inte riktigt förberedd på att jag behövde leda samtalet med 

lite mer fast hand än tidigare. 

Samtliga intervjuer tog ungefär fyrtio minuter att genomföra (effektiv tid) och samtliga 

spelades även (med respondenternas godkännande) in på olika sätt så att jag kunde ägna mig 

helt åt samtalet utan att behöva anteckna under tiden, något som jag tror hade stört flödet i 

samtalet och kontakten med respondenterna. Samtliga respondenter fick även huvudfrågorna 

en tid innan intervjun så att de hade samma möjligheter att fundera över vissa av svaren på 

förhand. Ingen av respondenterna utnyttjade möjligheten att delta anonymt. De respondenter 

jag haft i denna undersökning har alla varit tillmötesgående, vänliga och intresserade av 

ämnet och de har enligt min uppfattning svarat efter bästa förmåga på mina frågor. 

En viss svårighet med de intervjuer som skedde ansikte mot ansikte var att inte dras iväg 

alltför mycket från ämnet utan hålla kursen och ställa de viktigaste frågorna. Då ämnet som 

sådant likväl som organisationerna som undersöks är av intresse för mig även på ett personligt 

plan fick jag hålla igen lite för att se till att huvudfrågorna diskuterades. Respondenterna var 

även mer benägna att diskutera de frågor som inte rörde mitt huvudområde utan som rörde 

organisationernas frågor och arbete. Utöver detta kan det faktum att jag är mer inläst på 

området sociala medier än respondenterna också ha påverkat intervjuerna, eftersom jag 



 
15 

behövde förklara en del begrepp och fenomen för att de skulle kunna svara på frågorna, och 

dessa förklaringar med nödvändighet utgick från min syn på ämnet. 

Det svåraste med intervjuerna var, förvånansvärt nog, inte att få tag i respondenter som var 

villiga att ställa upp, utan att hitta en tid då dessa respondenter kunde träffa mig. Trots mitt 

tämligen luftiga schema (och min framförhållning) tog det mycket längre tid än väntat att 

planera och genomföra intervjuerna. I effektiv tid har det dock motsvarat mina förväntningar, 

trots att jag transkriberat merparten av de svar jag fått.  

3.5 Genomförande Issue Crawler 

För att kunna avgöra om det finns likheter och skillnader mellan nya organisationers nätverk 

och de nätverk som omger äldre organisationer behövs någonting att jämföra med. Därför 

görs även trålningar för mer traditionella rörelser. Arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen 

tillhör dessa och därför har jag valt att göra trålningar som fokuserar på dessa två rörelser. I 

trålningen för arbetarrörelsen har jag valt att använda LO:s hemsida (och deras ungdomssida) 

som startpunkter. Att jag inte valt socialdemokraternas hemsida beror på att undersökningen 

fokuserar på organisationer som inte ryms inom ramen för politiska partier. LO är naturligtvis 

väldigt starkt kopplat till partiet men är ändå en egen organisation som inte själva arbetar eller 

definierar sig som ett politiskt parti.  

I trålningen över nykterhetsrörelsen har jag valt att använda IOGT-NTO:s hemsida samt 

hemsidan för deras ungdomsgren. IOGT-NTO har en medlemssajt med inloggning (Sobernet) 

och använder även Twitter och bloggar.  

Den tredje rörelsen som varit tydlig under det tidiga nittonhundratalet och alltså är att betrakta 

som en gammal rörelse är den så kallade väckelserörelsen. Precis som de två tidigare nämnda 

rörelserna har den aldrig varit enhetlig men finns delvis kvar. Jag har därför valt att använda 

mig av Missionsförbundets hemsida och deras systersajt Equmenia (som, precis som för de 

tidigare nämnda organisationerna främst är till för barn och ungdomar). Equmenia finns på 

Facebook och Twitter och de skyltar med bloggar på sin förstasida. 

Scoutrörelsen skulle kunna vara intressant att titta på eftersom den är en ungdomsorganisation 

och ungdomar generellt snabbt adopterar den nya tekniken, men det är lite vanskligt då den 

överlappar både nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen (båda dessa har egna scoutförbund, 
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NSF respektive SMU). Delar av scoutrörelsen kommer alltså ändå täckas in av dessa två 

trålningar. 

För att genomföra en trålning krävs minst två stycken startpunkter, kallade frön (eng. seeds). I 

samtliga trålningar har den ena startpunkten varit den undersökta organisationens hemsida 

medan startpunkt nummer två antingen varit en organisation med närliggande intressen som 

jag vet att huvudorganisationen länkar till (i fallet TS och Klimataktion) eller en annan del av 

huvudorganisationen (som exempel valde jag för LO sidan för deras ungdomsorganisation). 

För att få så många länkar som möjligt ur startpunkterna valde jag i förekommande fall sidor 

med länksamlingar som startpunkt, något som rekommenderas i Issue Crawlers 

användarinstruktioner.  

När startpunkterna valts måste man välja typ av trålning. Här provade jag mig fram. Det finns 

tre typer av trålningar: Co-link analysis, Snowball Analysis och Inter-actor Analysis. Co-link 

och Inter-actor Analysis ger generellt ett mindre resultat eftersom de fokuserar på länkar som 

minst två av startpunkterna har gemensamma (Co-link) respektive länkar mellan 

startpunkterna (Inter-actor). För att få ett större resultat valde jag Snowball Analysis. Enkelt 

beskrivet går den till så att verktyget samlar alla länkar från startpunkterna (steg ett), för att 

sedan samla in länkar från de sidor som hittats i steg ett (steg två). I steg tre upprepas 

insamlandet med länkarna från steg två. I första steget får man alla länkar som har avstånd ett 

från startpunkterna, i steg två de med avstånd två osv. Det är upp till användaren att välja hur 

långt avstånd man vill ha. Jag valde avståndet ett, för att titta på organisationernas närområde. 

Den sista faktorn man behöver ta hänsyn till är hur djupt Issue Crawler ska gå i sajternas 

struktur för att hitta länkar. Jag valde djupet två, vilket innebär att Issue Crawler inte går 

längre ifrån ingångspunkten på sajten än två steg.  

3.6 Metodkritik 

Jag har svårt att se hur man på ett annat sätt än genom att intervjua kärngruppen i en rörelse 

ska kunna få fram hur rörelsen använder sociala medier. En enkätundersökning av 

medlemmarnas inställning till det sätt på vilket rörelserna använder sociala medier skulle 

kunnat nyansera bilden, men hade gått utanför ramen för den här typen av arbete. Det största 

problemet med undersökningen är dock inte metoden utan storleken på underlaget. Att 

intervjua representanter för fler rörelser hade gett ett större underlag vilket i sin tur hade gett 
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möjligheten att studera mer generella tendenser, allra helst i kombination med 

enkätundersökningar riktade till medlemmarna. 

Som nämnts i avsnittet om intervjuerna är det svårt att intervjua personer när man saknar vana 

att göra det. Dessutom är det omöjligt att genomföra en intervju två gånger på exakt samma 

sätt. Intervjuarens och respondentens dagsform, platsen för intervjun, frågeställarens ordval 

och kroppsspråk är alla saker som kan påverka resultatet.  

Även trålningar kan vara svåra att upprepa med samma resultat, trots samma inställningar och 

startpunkter, eftersom nätverk inte är statiska utan ständigt förändras. De är förmodligen allra 

mest användbara som verktyg för att studera nätverks förändring över tid. 

4 Resultat 

Här presenteras resultaten som fåtts ur Issue Crawler, vissa resultat gällande länkar, 

intervjuundersökningen i form av delar av respondenternas svar samt vissa iakttagelser som 

gjorts på resp. rörelses hemsida. 

4.1 Issue Crawler 

Notera att noderna i nätverket namnges med toppdomänen. Det betyder inte nödvändigtvis att 

det är toppdomänen som länken går till. I fallet med nyhetssajter (tidningar, radio, tv) går 

länken i princip alltid till en enskild artikel eller ett enskilt inslag.  
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Figur 1. Bild av nätverket kring transitionsweden.se. Startpunkter: 

http://transitionsweden.ning.com/page/laenkar-1 och http://helasverige.se/. Antal länkar till 

transitionsweden.ning.com från de trålade länkarna: 481. Antal länkar till nätverket från 

transitionsweden.ning.com: 44. Stickprov av länkarna till nyhetssajter visar dels artiklar om 

klimatfrågan men även artiklar som uppmärksammar odlingsinitiativ utomlands och sätt att 

hitta mat i naturen. 
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Figur 2. Bild av nätverket kring klimataktion.se. Startpunkter: http://klimataktion.se/weblinks 

och http://www.framtiden.a.se. Antal länkar till klimataktion.se från de trålade länkarna: 

642. Antal länkar till nätverket från klimataktion.se: 30. Stickprov på länkarna till 

nyhetssajter visar debattartiklar eller krönikor som berör klimatfrågan, både lokalt och 

nationellt. 

 

 



 
20 

 

Figur 3. Bild av nätverket kring unf.se. Startpunkter: http://www.iogt.se och 

http://www.unf.se. Antal länkar till iogt.se från de trålade länkarna: 5143. Antal länkar till 

nätverket från iogt.se: 40. Stickprov på länkarna till nyhetssajter visar debattartiklar om 

alkoholens negativa effekter och hot mot Systembolagets monopol. 
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Figur 4. Bild av nätverket kring equmenia.se. Startpunkter: http://www.equmenia.se och 

http://www.missionskyrkan.se. Antal länkar till equmenia.se från de trålade länkarna: 1000. 

Antal länkar till nätverket från equmenia.se: 21. En av få nyhetslänkar i nätverket går till den 

kristna tidningen Dagen. 
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Figur 5. Bild av nätverket kring lo.se. Startpunkter: http://ung.lo.se och http://www.lo.se. 

Antal länkar till lo.se från de trålade länkarna: 481. Antal länkar till nätverket från lo.se: 40. 

Stickprov på länkar till nyhetssajter visar debattartiklar om arbetsmarknadspolitiken och 

fackets arbete. Dessutom finns länkar till tidningar som är knutna till organisationen. 

Det är en tydlig skillnad mellan de (storleksmässigt) mindre rörelserna och den stora (LO). 

Nätverket kring LO är tätare, innehåller fler aktörer och fler länkar än övriga. Värt att notera 

är också att TS nätverk är glesare än Klimataktions, vilket kan bero på de förras fokus på 

medlemmarna och deras kommunikation. 
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4.2 Sociala medier i rörelsernas nätverk 

En sammanställning av vilka sociala medier som förekommer i rörelsernas nätverk visar att 
alla nätverk utom LO:s innehåller bloggar. I övrigt är skillnaderna inte så stora. 
 
Soc. Med. LO Unf Equmenia Klimataktion TS 

Youtube Ja Ja Ja Ja Ja 

Bloggar Nej Ja Ja Ja Ja 

Facebook Ja Ja Ja Ja Ja 

Twitter Ja Ja Ja Ja Ja 

Bambuser Nej Nej Ja Nej Nej 

Myspace Nej Nej Nej Nej Ja 

Tabell 1. Sociala medier i organisationernas nätverk. 
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4.3 Närvaro i sociala medier 

När denna undersökning påbörjades (2011-01) gjordes en sökning på ”Klimataktion” 

respektive ”Omställning Sverige” på Facebook. I Klimataktions fall utgjordes dessa träffar av 

sju lokalgrupper, en fansida, en grupp för den centrala organisationen samt sidor för 

arrangemang i Klimataktions regi och ungdomsdelen/klimataktion UNG. Vid samma sökning 

fyra år senare (2015-03) såg läget ungefär likadant ut. I fallet Omställning Sverige var 

resultatet totalt sju stycken grupper, inkl. ”modergruppen” Omställning Sverige. Fyra år 

senare (2015-03) har antalet grupper fullständigt exploderat (jag slutade räkna när jag kommit 

upp i över 60 stycken grupper). 

 

Socialt medium Transition Sweden Klimataktion 

Facebook Ja (grupper) Ja (en sida, många grupper) 

Twitter Nej Konto finns men är ej aktivt 

Forum Ja Nej 

Blogg Nej Ja 

Chatt Ja Nej 

Video Ja Ja 

Medlemsinloggning Ja Ja 

Medlemssida (presentation) Ja Nej 

Skype  Ja Ja 

Tabell 1. Översikt över de sociala medier som används av Transition Sweden och 

Klimataktion. TS saknar bloggar vilket däremot Klimataktion har. Dock har TS medlemmar 

möjlighet att chatta på rörelsens sida, medan Klimataktion inte erbjuder detta. 
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4.4 Intervjuer 

Här presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna, separerat på respektive rörelse. 

Här görs även en kort presentation av respondenterna och deras roll i rörelsen. 

4.4.1 Klimataktion 

De två respondenter jag intervjuat från Klimataktion är Elisabet Strand och Eleonora Horn. 

Elisabet Strand är 55 år gammal och hon är anställd för att arbeta heltid som talesperson för 

Klimataktion. Eleonora Horn är 37 år gammal och sitter med i riksstyrelsen för 

organisationen, och är en av dem som på årsmötets uppdrag ska förbättra Klimataktions 

hemsida. Respondenterna kommer hädanefter att identifieras med respektive efternamn. 

4.4.1.1 Allmänt om sociala medier och internet 

Vilka sociala medier som används inom rörelsen, samt till vad och varför de används verkar 

inte vara helt lätt att avgöra:  

”Det är nog inte alla som har koll faktiskt på vilka sociala medier som används, och 

däribland jag faktiskt, jag är inte säker på att jag har hela bilden. Jag tror till exempel att vi 

inte använder Twitter men jag kan inte svära på det. Jag har inte stött på det, sett det eller 

hört talas om det.” Horn 

Klimataktion använder främst bloggar som verktyg. Det finns inget forum eller annat där 

medlemmarna själva kan diskutera bortsett från bloggarna men möjlighet finns för 

medlemmarna att skapa ”nätverk” på sajten. Facebook används också flitigt (enl. Elisabet 

Strand pga. att man såg att det inte fanns så många besökare på hemsidan). Trots att det finns 

ett Twitterkonto kopplat till hemsidan säger både Strand och Horn att Twitter inte används i 

någon större utsträckning, kontot är gammalt och ligger kvar utan att vara aktivt. Enl. 

Eleonora Horn läggs filmer från demonstrationer och andra aktiviteter ut på hemsidan medan 

Elisabet Strand säger att det är ett projekt de hoppas på inför framtiden. Båda är dock överens 

om att de verktyg de använder i nuläget är bra, dock måste de utnyttjas mer effektivt. Vilka 

verktyg som används är dock inte helt slumpartat - det hänger mycket på vad de inblandade är 

intresserade av (enl. Horn) men det finns ingen medveten strategi bakom valen (Strand och 

Horn).  
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När det visade sig att det inte var så många som besökte hemsidan beslutade man sig för att 

skapa en Facebookgrupp och 

 ”...när jag såg att vi behöver en Facebooksida istället för en grupp för att lättare få kontakt 

med folk för det kommer ju upp i flödet när man lägger saker där, då är ju det ett medvetet 

beslut men det är inte en del i en medveten strategi. Den lilla strategin är väl mera hur når vi 

snabbast och lättast ut, såpass medvetet är det men inte längre.” Strand 

En ny funktion som tillkommit på hemsidan är att även ickemedlemmar kan kommentera 

nyheter och poster men Strand befarar att det kommer att leda till mycket jobb med 

moderering av kommentarer. 

Enligt Horn använder Klimataktion sociala medier för att påverka, för att föra ut sitt budskap, 

men även för att informera om föreningens arbete, vilka aktiviteter som kommer och vilka 

som genomförts. De hoppas på att få fler medlemmar genom att de finns på nätet, men även 

på att det ska medföra att det blir lättare att få till en debatt om dessa frågor. 

Nackdelar (med sociala medier): att det är en låg tröskel för att känna att man gör något (att 

gå med i Facebookgruppen t ex) medan tröskeln för att verkligen engagera sig och göra något 

på riktigt är högre. Skillnaden mellan “tanke” och handling blir för stor. 

”Nackdelarna är kanske att det är en låg tröskel att engagera sig och gå in och gilla våra 

sidor och så men att det är en högre tröskel till att bli aktiv i verkligheten som inte vi riktigt 

vet hur man ska få folk att hoppa över ibland.” Strand 

Fördelar (med sociala medier): att kunna sprida budskapet till många på en gång, att kunna 

mobilisera många människor på kort tid. Det går lätt och snabbt, det är ”platt” (alla kan vara 

med och tycka) och det är lätt för intresserade att vara delaktiga och att få tag i information. 

4.4.1.2 Kommunikation 

Klimataktion använder internet och sociala medier för att kunna för ut sitt budskap till många 

på en och samma gång: 

“Kunna engagera folk på kort tid kan också vara väldigt viktigt om man nu arrangerar nån 

demonstration för nåt som är aktuellt eller någon annan typ av aktivitet, uppvakta en politiker 

eller skriva en debattartikel i något media som man vill visa på att det här skriver vi i SvD 
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eller nånting sånt och då kan man ju kanske… man kan engagera många människor samtidigt 

om man lyckas.” Horn 

Däremot verkar de ha svårt att få till en tvåvägskommunikation mellan organisation och 

användare, samt användarna mellan varandra. Det ska finnas en medlemsingång på hemsidan 

men vad den ska eller kan användas till verkar något otydlig: 

“Man ska kunna gå med i nätverk, vilket inte är uppenbart vad det är för någonting, 

möjligheten att göra inlägg finns där också. Det är väl främst det kanske, lite mer information 

också för medlemmar.” Horn 

Enligt Strand har medlemmar också uttryckligen sagt att de inte går in på hemsidan så ofta 

men att de läser nyhetsbrevet. Detta ska vara en anledning till att man valde att skapa en sida 

på Facebook. Man skickar nyhetsbrev till medlemmarna och sprider information under 

demonstrationer mm genom att dela ut broschyrer, flygblad etc.  

“Vi vill snarare skapa en beredskap och en vilja att tillsammans svänga in på en mer hållbar 

väg, skulle man kunna säga.” Strand 

Klimataktion har även en pensionärsgrupp som är väldigt aktiv och som står ute på gator och 

torg och delar ut foldrar och pratar med folk. De har tid, vilket är en bristvara inom 

Klimataktion (liksom förmodligen inom alla ideella organisationer).  

”Vår lilla pensionärsgrupp, klimatkärringar och vädergubbar. De står ju i princip varje 

lördag vid slussen mellan fem i tolv och ett och delar ut sina små foldrar med en snabbkurs i 

klimatvetenskap och pratar med folk. Ja just det, de går under parollen tiden är knapp och 

har stora röda knappar med sin slogan på. Och så säljer de sådana också och snackar med 

folk. De är väldigt aktiva och de har också tid, vilket även är en bristvara även i vår 

organisation.” Strand 

Det är också en ekonomisk fråga: 

”Det är nog otroligt viktigt för oss, eftersom vi har lite trång ekonomi så tyvärr det sätt vi 

kommunicerar med är helt och hållet internet. Det är väldigt sällan vi skickar någonting i 

kommunikationssyfte via posten. Så vi är väldigt beroende utav internet.” (Strand) 
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Om Skype:  

”Skype använder vi ju på våra möten för att få folk från andra ställen i landet än Stockholm 

som inte orkar resa hit för alla möten så då försöker vi använda Skype att det inte ska vara så 

beroende av att man har lätt att ta sig till möten.” Strand 

Om spridande av information: 

“Om det är direkt till medlemmar då är det medlemsbrevet som vi skickar ut en gång i 

månaden ungefär och är det något speciell skickar vi ut extra medlemsbrev. Och vill vi direkt 

ut med någonting sådär som vi vill sprida snabbt som inte direkt är riktat till medlemmar 

bara så är det ju Facebook, eller kombinationen - en hemsidesnyhet som länkas till 

Facebook.” Strand 

4.4.1.3 Framtiden 

”Det bygger på individer som är sugna på att göra någonting men det är mycket möjligt 

alltså, det händer ju saker på området. Det är inte alls orimligt att kunna tro att suget 

kommer. Jag vill göra lite, någon annan kanske har en annan typ av kompetens och intresse 

och lägger till sitt engagemang i det. Jag tror inte att det handlar så mycket om att hitta 

andra medier kanske utan att utnyttja potentialen bättre, göra t ex bättre filmsnuttar kanske 

och lägga ut som har högre kvalitet. Det kan vara sådana enkla förbättringar som inte alls är 

ett nytt medium. Det finns inget självändamål i att använda ett nytt medium om man gör det 

på ett sätt som inte fyller syftet.” Horn 

Horn, som svar på frågan om hur hon tror att framtiden för Klimataktion kommer att se ut i 

relation till sociala medier. Hon fortsätter: 

”Så det är egentligen den typen av förändringar jag tror att vi behöver, snarare än på den 

tekniska biten, hur människor använder sig av det som redan finns.” Horn 

Klimataktion diskuterar Twitter och information i mobilen som något de inte riktigt var 

beredda på men som är alltmer populärt. Detta behov har inte minskat sedan intervjuerna 

genomfördes, men i takt med att allt fler har en smartphone minskar behovet av specifikt 

mobilanpassad information (till exempel sms och mobilanpassade hemsidor). 



 
29 

4.4.2 Transition Sweden 

Två respondenter intervjuades även för Transition Sweden, Jan Forsmark och Steven Hinton. 

Jan Forsmark är 59 år gammal och är något av en förgrundsfigur inom TS. Han sitter i TS 

kärngrupp och är även koordinator för projektet HSSL. Steven Hinton är 58 år gammal och är 

webmaster (ningmaster) för organisationens hemsida. Även Steven Hinton sitter med i TS 

kärngrupp. Respondenterna kommer hädanefter att identifieras med respektive efternamn. 

4.4.2.1 Allmänt sociala medier och internet 

Hemsidan är den viktigaste delen i TS närvaro på nätet. Där används i viss mån forum, 

bloggar och chatt men det viktigaste är att den kan användas för att sprida information och för 

att skapa kontakter mellan människor. Så här säger Jan Forsmark om vilka sociala medier 

rörelsen använder:  

”Vi har en hemsida som är väldigt viktig, det är den vi använder. Plus att vi har Facebook 

litegrann men det är hemsidan i första hand som är det viktiga. […] Blogg och chat litegrann, 

men sen skapar man kontakter via det här. Det har varit väldigt viktigt för oss att komma 

igång på det här sättet. Det hade inte gått annars, det hade inte varit lika lätt. […] Jag är 

väldigt nöjd med hemsidan och vad som händer, det går att göra bättre, den täcker inte allt, 

men som startpunkt är den otroligt bra.” Forsmark 

Enligt Forsmark är hemsidan ingenting man bara surfar runt på, det krävs ett aktivt val och en 

anmälan för att kunna utnyttja hela potentialen i den. På frågan om vad de sociala medierna 

används till (främst hemsidan) svarar han:  

”Att se att det finns andra i regionen först, det är det viktiga. Att se vilka. Då ser du ju vilka 

län som är representerade.” Forsmark 

Vidare nämner han att de även hjälper organisationen att få ett grepp om vad som diskuteras 

och vad som händer och sker inom intresseområdet. Det är också intressant för kärngruppen 

att titta på vad medlemmarna egentligen vill. 
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Om nackdelarna med sociala medier säger han följande:  

”Det är väldigt svårt att följa ett lokalt arbete via en nationell hemsida. En del kompletterar 

det med en lokal hemsida. Titta på Alingsås hemsida. Då får du en väldigt bra bild av hur det 

kan komma att se ut framöver.” Forsmark 

En annan nackdel är risken för spam:  

”Vi har ju haft problem med spam, det är den enda nackdelen just nu. Vi försöker stänga ute 

oseriösa och vi har haft lite bekymmer med det. En del medlemmar har reagerat negativt på 

att de har fått erbjudanden som inte riktigt hör dit.” Forsmark 

Om fördelarna med sociala medier:  

”Man når ju alla på en gång med samma sak, och det är ju snabbt som sjutton. Sprider ut det 

till alla som är inne på hemsidan. Kan göra ett massutskick till alla som finns på hemsidan 

via mailfunktionen på hemsidan. Når alla på deras vanliga mail via hemsidan. Vi är inte 

riktigt där än vi kommunicerar inte tillräckligt mycket men vi kommer upp i en kritisk massa 

som gör att nu börjar det här bli väldigt viktigt att kommunicera åt båda hållen.” Forsmark 

Samtidigt poängterar han att det inte är spridandet av information i stor skala som är det 

viktiga: 

”Nej det är för att skapa den här communityn lokalt som man behöver en hemsida.” 

Forsmark 

Det framgår tydligt att Hinton har tänkt på sambandet mellan TS framgång och deras 

användning av sociala medier: 

”Vi kan säga att om vi inte haft ning hade vi inte varit där vi är idag. Du kan titta på Norge 

och Danmark som började samtidigt men i mångt och mycket är det äldre personer som inte 

förstår sociala medier. I Norge gjorde de en jättefin websida med design mm men den hade 

inte de sociala funktionerna. De har inte kommit någonstans. Likadant i Danmark. 99 % 

synsätt 1 % svett och tårar (inte 1% inspiration, 99% svett och tårar). Där har du någonting 

för en vetenskaplig jämförelse egentligen. Att använda sociala medier för att växa eller 

använda webben, utan de sociala funktionerna.” Hinton 
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Steven Hinton pratar mycket om sociala relationer, kontrasterar det faktum att företagen vill 

att du ska se dem som en vän, ha en relation med dem, med deras produkter, mot att ha 

relationer till andra människor. Har du en relation med ett företag genererar det pengar för 

företaget och staten, det gör inte relationer mellan människor. För TS är det relationerna som 

är det viktiga, och det syns även i sättet på vilket de använder sociala medier. 

4.4.2.2 Kommunikation 

I enlighet med Hintons kommentar ovan är det kommunikation som är kärnfrågan för TS och 

anledningen till deras närvaro på nätet och i sociala medier. De menar i princip att det vore 

omöjligt att göra det de gör annars. Det är tydligt att de ser sig som katalysator och grund för 

förändringar men att förändringen måste komma från individen, och därför är den individuella 

kommunikation som sociala medier främjar väldigt viktig. Hinton jämför till och med sociala 

medier med den kultur som växte upp kring kaffehusen på 1600- och 1700-talet. Där kunde 

människor av alla slag träffas, diskutera idéer och påbörja förändringar, utan att någon lade 

sig i. 

4.4.2.3 Framtiden 

Jan Forsmark framhåller Omställning Alingsås sida som ett exempel på hur lokala sidor 

kommer att kunna se ut i framtiden. Denna sida är byggd på Google sites och har ett helt 

annat utseende än TS huvudsida. Den är ”renare” än huvudhemsidan och är därför mycket 

mer lättnavigerad, med tydliga kategorier. Dock verkar den inte innehålla något som kan 

klassas som sociala medier, åtminstone inte utåt sett. Klart är att den är mycket mer 

lättnavigerad och att det därmed är lättare att tillgodogöra sig informationen på denna sida än 

på huvudsidan. På frågan om vad han skulle vilja förändra med sidan säger Forsmark:  

”Ja, det är nog mer informationstätheten i sidan än funktionerna på sidan. Som att visa mer 

att vi har tryckt material och streamat material och länkar till filmer och sånt där.” Forsmark 

Hinton nämner även att de vill lägga till en wikifunktion på sin sida för att kunna samla 

medlemmarnas kunskaper på ett ställe. Förändringsarbetet och framtiden handlar alltså mer 

om att öka informationstätheten i de medier de använder än att hitta nya verktyg att använda.  
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4.4.2.4 NING 

Att NING är en viktig komponent i TS närvaro på nätet framhålls upprepade gånger, både av 

Forsmark och Hinton. De anser att verktyget är både billigt och lättskött.  

”Vi hade en gratis NING-sida i början så fick vi reklam som vi inte var intresserade av. Men 

då betalar vi istället så fick vi bort det. Vi har plockat bort spammen så gott det går och så 

har vi tagit bort reklamen också […] Ja, den är gratis och vi kunde bygga den själv. Det är 

Steven som byggt den här plattformen. Det är ju väldigt smidigt för oss att göra det. Vi blir 

inte hänvisade till något stort och dyrt verktyg utan vi betalar kanske en hundralapp i 

månaden för att vara med där.” Forsmark 

På frågan om vad de skulle använt för verktyg om de inte haft Ning svarar Hinton att de 

skulle ha lagt upp en hemsida och använt sig av någon form av gratis nyhetsbrevsfunktion och 

skickat alla nyhetsbrev via epost. Dock framhåller han att det hade varit mindre effektivt. 

”Om vi inte hade haft Ning så hade vi använt, delvis någon gratis nyhetsbrevsfunktion och 

lagt upp en hemsida. Då hade vi e-postat alla nyhetsbrev. Men de hade inte kunnat hitta 

varandra genom detta. Därför är det viktigt att de hittar varandra och bildar grupper. Ning 

är den plattform som gör att man kan bilda lokala grupper. När de här grupperna redan 

bildats har vi möjlighet att stötta dem. Hitta en lokalgrupp, så det är väldigt mycket 

lokalgruppsbildningsfunktion som har drivit valet av det här. I och med att ning stöder det 

såpass bra så har det underlättat många grupper att komma tillsammans. Många har sagt att 

’jag hade inte hittat folk om det inte funnits Ning.’” Hinton 

Hinton återkommer också till att Ning kan hållas reklamfri så att man slipper företagens 

försök att tränga sig in i relationerna.  

5 Analys 

I vilken resultatet analyseras och frågeställningen besvaras. Dessutom presenteras vidare 

frågor och möjliga ämnen att gå vidare med samt en diskussion om undersökningens 

genomförande, problem och eventuella felaktigheter. 

• Vilken typ av sociala medier använder rörelserna och i vilket syfte? 

• Varför använder de just sociala medier till detta? 
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• Vilka ytterligare sociala medier skulle de vilja använda och till vad? 

• Vilka fördelar/nackdelar ser de med att använda sociala medier? 

5.1 Klimataktions användning av sociala medier 

Vilken typ av sociala medier använder rörelsen och i vilket syfte? 

Klimataktion använder sig av Facebook, bloggar, video, Skype och i viss mån Twitter.  

Facebook används för att föra ut nyheter och information genom en sida man kan gilla och på 

så sätt få information direkt i sitt Facebookflöde. I den mån Twitter används är det för att 

skicka ut länkar till nyheter på hemsidan/bloggen. Video används för att visa filmer från 

aktiviteter eller som berör för rörelsen viktiga frågor. Skype används för möten – alla kan inte 

alltid ta sig till möten rent fysiskt och Skype gör dessutom att miljöfarliga/dåliga resor blir 

lättare att undvika. 

Varför använder de just sociala medier till detta? 

En stor del av anledningen till att man använder sociala medier till detta är ekonomisk, men 

miljöaspekten finns också där (att t ex skicka ut reklam/nyhetsbrev på papper är både dyrt och 

dåligt för miljön). 

Vilka ytterligare sociala medier skulle de vilja använda och till vad? 

De vill hellre utnyttja potentialen i de verktyg de redan använder bättre än att lägga till nya 

verktyg. Som exempel nämner de att de vill lägga upp mer filmer som visar deras arbete samt 

öka kvalitén på de filmer de lägger upp. 

Vilka fördelar/nackdelar ser de med att använda sociala medier? 

Fördelar: att kunna sprida budskapet till många på en gång, att kunna mobilisera många 

människor på kort tid. Det går lätt och snabbt, det är ”platt” (alla kan vara med och tycka) och 

det är lätt för intresserade att vara delaktiga och att få tag i information. Dessutom är det (i 

princip) gratis. 

Nackdelar: det är en låg tröskel för att känna att man gör något (att gå med i 

Facebookgruppen t ex) medan tröskeln för att verkligen engagera sig och göra något på riktigt 

är högre. Vägen mellan tanke och handling blir för stor. 
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5.1.1 Drivkrafter 

Det finns stor samstämmighet mellan det som Horn och Strand säger. De är båda inriktade på 

att det är informationstätheten och att förbättra användningen av de verktyg de redan har som 

är det viktiga just nu, inte att hitta nya verktyg att använda i kommunikationen. Dessutom 

nämner båda två att det är svårt att få till både en samstämmighet och en strategi för en ideell 

organisation. Det gör att de enskilda medlemmarnas intressen styr användningen av sociala 

medier. Så ska det ju vara, men de sätter också fingret på ett problem med ideella 

organisationer och det är effektiviteten - om allt bygger på att någon ska ha ett intresse för 

tekniken och verktyget blir det svårt att utnyttja alla möjligheter så effektivt som möjligt, och 

man kan missa bra verktyg av den anledningen. 

5.2 Transition Swedens användning av sociala medier 

Vilken typ av sociala medier använder rörelsen och i vilket syfte? 

TS använder Facebook, forum, chatt, video, ning och Skype. Facebook används för att 

underlätta för folk (lokalgrupper) att kommunicera med varandra. Forum används av samma 

anledningar som Facebook – för att medlemmar ska kunna se vilka som finns i deras närhet, 

kunna hjälpas åt att hitta lösningar på problem mm. Ning-sidan kan ses som ett mellanting 

mellan en användargrupp/vänsajt (som Facebook) och ett forum och används av samma 

anledningar. Chatt används för direktkommunikation mellan medlemmar. Video används för 

spridning av information om vad man gör. Både till andra medlemmar och till de som står 

utanför rörelsen. Skype används för möten så att man ska kunna minska mängden resande och 

därmed miljöpåverkan. Plus att det blir billigare att mötas via Skype. 

Varför använder de just sociala medier till detta? 

Sociala medier är gratis och främjar kommunikation mellan människor. 

Vilka ytterligare sociala medier skulle de vilja använda och till vad? 

De vill ha en wiki så att medlemmarna kan hjälpas åt att bygga upp en kunskapsbank. I övrigt 

vill de snarare lägga fokus på att öka informationstätheten i de verktyg de redan utnyttjar, 

snarare än att lägga till ytterligare funktioner.  
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Vilka fördelar/nackdelar ser de med att använda sociala medier? 

Fördelar: det är snabbt, det är gratis, man når ut till många och individuella medlemmar kan 

hitta varandra och skapa nätverk. 

Nackdelar: spam. Alla finns inte tillgängliga på sociala medier, och alla vill inte heller göra 

det. Att företag och andra stora spelare försöker ta kontakt med medlemmarna via sociala 

medier kan minska rörelsens trovärdighet. 

5.2.1 Drivkrafter  

Det framgår tydligt att det är Hinton som har det övergripande ansvaret för hur TS använder 

sociala medier men även Forsmark har åsikter – även om hans åsikter mer rör hur dessa ska 

användas snarare än vilka man ska använda. Att de har vunnit mycket på sin strategi att satsa 

på att underlätta kommunikation är tydligt då de har spridit sig mer än vad Transition har gjort 

i länder där företrädarna inte har haft samma fokus på kommunikation, eller till och med har 

valt bort sociala medier av olika anledningar (t ex Norge och Danmark). Det är tydligt att det 

finns en tanke bakom och att den hänger ihop väldigt starkt med tanken bakom rörelsen. Just 

detta är kärnan, att inte använda en viss typ av medium för att någon gillar det och vill 

använda det utan att se vilka verktyg som kan hjälpa rörelsen att uppnå det de vill – facilitera 

kommunikation mellan människor och underlätta för människor i samma område att hitta 

varandra och knyta kontakter. Här har man verkligen tänkt till och analyserat rörelsens behov. 

Det märks också i deras önskan att ”skydda” medlemmarna och renodla plattformen (genom 

att t ex betala för att slippa spam). 

5.3 Likheter och skillnader 

Båda rörelserna ser ett enormt värde i att finnas på nätet, både i sociala medier och på andra 

plattformar. Kommunikation via nätet är billigare än kommunikation via exempelvis 

pappersmedia och post, man får möjlighet att utnyttja mediet mer fritt, och det är snabbt. I 

viss mån kan det också vara en miljövinst att använda nätet (ett tydligt exempel är 

telefonmöten över Skype istället för att mötas ansikte mot ansikte). Även det faktum att man 

inte kan befinna sig överallt eller besöka varenda stad eller tätort i Sverige gör internet till ett 

viktigt verktyg för att nå ut till så många som möjligt. 
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För båda rörelserna handlar framtidsvisionen mer om att öka informationstätheten i de sociala 

medier de redan använder än att hitta nya medier att använda. Det tar tid att lära sig ett 

verktyg och hur man ska utnyttja det till sin fördel. 

Skillnaden mellan Klimataktions och TS användande av sociala medier ligger allra främst i 

hur genomtänkta strategier man har och vad man lägger fokus på. Eftersom TS har en uttalad 

önskan om att koppla ihop människor i samma region och få dem att skapa lokala nätverk har 

de en annan inställning och andra behov än vad Klimataktion har. För TS del har även 

behovet av en strategi varit större i och med att närvaron på internet och i sociala medier 

nästan är en förutsättning för att rörelsen ska spridas.  

Skillnaderna blir extra tydliga när man ser till gruppernas sätt att utnyttja Facebook. 

Klimataktion har med ett fåtal officiella sidor och en handfull grupper sett till att synas i folks 

flöden medan TS utnyttjar Facebooks potential som kommunikationsmedel genom att 

uppmuntra medlemmarna att skapa egna grupper. Att gå med i en grupp är visserligen lika 

enkelt som att gilla en sida men i en grupp kan det utvecklas ett socialt tryck som gör det 

svårare att komma undan med att inte göra någonting, och därmed ökar möjligheten att ta sig 

runt slöfocksaktivismen. TS nämner inte heller slöfocksaktivism som ett problem. Dock 

skulle man vara helt i händerna på Facebook om man inte hade sin ning-sida. För en rörelse 

som TS är det således väldigt värdefullt att även ha tillgång till en fristående plattform.  

I Klimataktions fall är rörelsen inte lika känslig för förändringar i verktygen. Med ett större 

behov av att nå ut till stora grupper med mer generell information kan dessutom nyhetsbrev 

och hemsida fungera bättre än Facebook.  

En del av TS framgång på nätet beror naturligtvis på att Hinton, som personligen är mycket 

engagerad i sociala medier, är en av de drivande krafterna bakom deras närvaro på nätet. 

Precis som Horn säger är det människorna som utgör rörelsen som avgör vad som händer med 

den.  

Det är uppenbart att skillnaden mellan de två rörelserna till största delen beror på olikheterna i 

deras uppbyggnad och arbetssätt. Rörelsen med fokus på att förändringen ska komma 

uppifrån, genom politiska beslut, använder sociala medier mer som en megafon, som ett 

effektivt sätt att nå många med sitt budskap medan rörelsen som likt Pauli anser att 

förändringen börjar med individen använder dem för att knyta samman människor. 
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5.4 Rörelsernas nätverk 

Som synes i tabell 1 finns youtube, Twitter och Facebook med i samtliga undersökta 

organisationers nätverk. De tre kan betraktas som de största sociala medierna både då 

undersökningen gjordes och nu, så det är inte så förvånande. Det som sticker ut är att LO inte 

har några bloggar i sitt nätverk. Det beror troligen på att de är en stor organisation som inte 

bara funnits länge utan även har ekonomiska medel att ta till för kommunikation. Många av 

förbunden under LO har egna tidningar, de har egna sidor osv. Nätverket för LO är även det 

tätaste av nätverken. Även här är det föga förvånande då det till största delen består av 

organisationer som ryms under LO:s paraply. Det gäller särskilt de närmaste grannarna i 

nätverket. Twitter och Facebook är inte heller särskilt stora i LO:s nätverk jämfört med de 

andra nätverken.  

För Equmenia och Unf kan man också se en tydlig förtätning i nätverket kring den undersökta 

organisationen. I båda dessa nätverk har organisationens huvudfråga en tydlig plats. Det syns 

särskilt på bloggarna i Equmenias nätverk som har ord som ”vagatro” och 

”equmeniapraktikant” i url:en. Twitter och Facebook är större i båda dessa nätverk än de är 

för LO. Länkarna till nyhetssajter går till artiklar som rör huvudfrågan (i stor utsträckning 

sådana som uttrycker samma åsikt som organisationen). 

Klimataktion och TS nätverk är båda markant mindre täta än de andra organisationernas. De 

har inte heller någon tydlig kärna. Glesheten hos just dessa tyder på att organisationens ålder 

har betydelse för hur nätverket ser ut. Klimataktion har många nyhetssajter (t ex SVT play, 

Aftonbladet och DN) i sitt nätverk, fler än något av de andra nätverken. Dock ligger 

nyhetssajterna i periferin, mycket längre bort från Klimataktion än de sajter som sysslar med 

Klimataktions huvudfråga (dvs. avhandlar klimatkrisen och vetenskap). Facebook och Twitter 

är ganska stora i nätverket men inte direkt kopplade till Klimataktion.  

Att nätverket är något tätare för TS än för Klimataktion kan bero på att TS medlemmar i 

större utsträckning har möjlighet att lägga upp länkar än vad Klimataktions medlemmar har. 

Det är till största delen länkar som utgår från startpunkten i TS nätverk och de flesta är av 

typen hjärtliga länkar. Ganska få kan tolkas som kritiska länkar. Facebook och Twitter är 

ganska små i TS nätverk, men direkt kopplade till någon av startpunkterna.  
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Allmänt framgår det att nätverket beror mer på organisationens arbetssätt än på dess 

huvudfråga. Att just Klimataktion är de som har flest länkar till externa nyhetssajter stämmer 

väl överens med deras uttalade mål att påverka politiker och privatpersoner i klimatfrågan och 

att skapa opinion.  Nätverken förstärker alltså min uppfattning att Klimataktion har ett 

arbetssätt som liknar de klassiska organisationernas mer än TS arbetssätt. 

5.5 Vidare forskning 

Som nämnts tidigare är detta en kvalitativ undersökning med ett litet underlag. Den har gett 

intressanta indikationer som det skulle vara värdefullt att följa upp genom att undersöka 

ytterligare några rörelser. Med bara två exempel är det lätt att kontrastera dem mot varandra 

och svårt att upptäcka eventuella mönster i deras närvaro på sociala medier. Sedan 

intervjuerna och trålningarna genomfördes har det gått drygt fyra år och det har hänt väldigt 

mycket i det digitala landskapet under den tiden. En undersökning idag skulle behöva ta 

hänsyn till att smartphones numera finns i var och varannan ficka. Det har dykt upp nya 

sociala medier som Instagram och Vine. Har det förändrat sociala rörelsers 

kommunikationssätt? 

Min undersökning visar att de som är tongivande inom Klimataktion och Transition Sweden 

är övertygade om att sociala medier är viktiga verktyg för deras framgång, men vad säger 

medlemmarna? Är de lika övertygade om att rörelserna behöver sociala medier för att 

fungera? Forskningen inom detta område har bara börjat, och om utvecklingen av sociala 

medier fortsätter som hittills kommer intresset för forskning om deras betydelse bara att öka. 
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Bilaga A: Frågor till Transition Sweden (TS) 

Frågorna är viktade (på nivå ett, två eller tre) utifrån hur viktigt det är att jag får svar på dem. 

Ordningen på de olika områdena motsvarar hur viktiga dessa är. Möjliga följdfrågor finns 

under huvudfrågan, markerade med indrag. 

• Personuppgifter (namn, ålder mm om ej anonym) 

• Får jag spela in intervjun? 

• Vill du vara anonym? 

• Kort beskrivning: jag gör det här för att jag vill undersöka hur nya sociala rörelser 

använder sociala medier. Det är alltså TS och sociala medier jag är intresserad av, inte 

din inställning/användning som privatperson. 

Allmänt sociala medier och internet: 

• (1)Vilka sociala medier använder TS? 

• (1)Till vad använder ni (de olika soc medier som nämns i frågan innan)? 

• (2)Nämn de största fördelarna ni ser med att använda sociala medier. 

• (1)Vilka nackdelar ser/upplever ni med att använda sociala medier? (hur använder ni 

INTE vissa sociala medier. Mål - verktyg) 

• (1)Hur viktigt tror du att internet är för er utbredning och medlemsvärvning? 

Varför? 

• (2)Har ni fattat medvetna beslut kring soc medier eller ”bara blev det så”? 

Framtiden: 

• (1)Finns det några sociala medier som ni inte använder idag som du tror att ni skulle 

ha nytta av?  

Vilka? 

• På vilket sätt skulle de kunna användas? Dvs finns det saker ni skulle vilja göra som  

inte är möjliga med de verktyg ni använder nu? 
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• (2)Varför använder ni inte dessa då? 

• (1)Hur tror du att ert använda av sociala medier kommer att se ut de närmsta 2-3 åren? 

Förändring? 

• (2)Ni använder ju plattformen NING. Finns det behov som den plattformen inte 

täcker? Vilka? 

Kommunikation: 

• (1)Vilka andra kanaler (post, reklam, mail, affischer, möten mm) använder ni för att 

sprida information och ert budskap? 

• (3)Vilken är er huvudsakliga kommunikationskanal? 

• (2)Finns det någon skillnad mellan hur ni kommunicerar med folk inom rörelsen resp. 

med folk utanför den?  

Vilken?  

Varför? 

Ning: 

• (3)Hur kommer det sig att ni valde plattformen NING? 

• (3)Vilka funktioner i NING anser du är viktigast för TS? 

• (3)Att skicka mail och kommunicera via nätet kan spara på transporter och papper 

men datorer drar el och produktionen är resursintensiv. Hur ser ni på den 

motsättningen? 
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Bilaga B: Frågor till Klimataktion 

Frågorna är viktade (på nivå ett, två eller tre) utifrån hur viktigt det är att jag får svar på dem. 

Ordningen på de olika områdena motsvarar hur viktiga dessa är. Möjliga följdfrågor finns 

under huvudfrågan, markerade med indrag. 

• Personuppgifter (namn, ålder mm om ej anonym) 

• Får jag spela in intervjun? 

• Vill du vara anonym? 

• Kort beskrivning: jag gör det här för att jag vill undersöka hur nya sociala rörelser 

använder sociala medier. Det är alltså TS och sociala medier jag är intresserad av, inte 

din inställning/användning som privatperson. 

Allmänt sociala medier och internet: 

• (1)Vilka sociala medier använder Klimataktion? 

• (1)Till vad använder ni (de olika soc medier som nämns i frågan innan)? 

• (2)Nämn de största fördelarna ni ser med att använda sociala medier. 

• (1)Vilka nackdelar ser/upplever ni med att använda sociala medier? (hur använder ni 

INTE vissa sociala medier. Mål - verktyg) 

• (1)Hur viktigt tror du att internet är för er utbredning och medlemsvärvning? 

Varför? 

• (2)Har ni fattat medvetna beslut kring soc medier eller ”bara blev det så”? 

Framtiden: 

• (1)Finns det några sociala medier som ni inte använder idag som du tror att ni skulle 

ha nytta av?  

Vilka? 

• På vilket sätt skulle de kunna användas? Dvs. finns det saker ni skulle vilja göra som  

inte är möjliga med de verktyg ni använder nu? 
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• (2)Varför använder ni inte dessa då? 

• (1)Hur tror du att ert använda av sociala medier kommer att se ut de närmsta 2-3 åren? 

Förändring? 

Kommunikation: 

• (1)Vilka andra kanaler (post, reklam, mail, affischer, möten mm) använder ni för att 

sprida information och ert budskap? 

• (3)Vilken är er huvudsakliga kommunikationskanal? 

• (2)Finns det någon skillnad mellan hur ni kommunicerar med folk inom rörelsen resp. 

med folk utanför den?  

Vilken?  

Varför? 
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