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Sammanfattning 
 

Sociala mediers snabba utveckling och deras stadigt ökande användarsiffror bland framförallt unga vuxna 
gör att var och varannan högskolestudent i dag finns tillgänglig på ett antal sådana medier. Det största 
sociala mediet av dem alla, Facebook, har under de senaste åren utvecklats till en politisk mötesplats där 
politiker, partier och andra organisationer sprider sina politiska budskap. Tyngdpunkten i denna studie 
kommer att ligga på att undersöka vad som får högskolestudenter att klicka på respektive bortse från 
politiskt innehåll i sina Facebookflöden. 
 
Syftet med studien är ta reda på högskolestudenters inställning till och deras beteende rörande politiskt 
innehåll på Facebook. Då de är en grupp som i stor utsträckning använder sig utav Facebook, samt att 
politik i sociala medier är ett tämligen ungt fenomen så är det av intresse att undersöka vilka orsaker som 
leder till intresse respektive ointresse för politiska inlägg. 
 
En kvantitativ enkätundersökning genomfördes med 67 högskolestudenter från KTH för att samla in 
rådata. Vi kompletterade enkätundersökningen med en kvalitativ loggboksstudie som pågick i tre dagar. 
Resultaten från undersökningarna visar på att det finns många anledningar till varför högskolestudenter 
väljer att klicka på en länk med politiskt innehåll respektive bortse från den. Vi har från dessa resultat 
identifierat och fokuserat på de mest återkommande anledningarna till vad som leder till intresse 
respektive ointresse för politiska inlägg. 
 
Vi har dragit slutsatsen att deltagarna främst klickar på en länk med politiskt innehåll när de har ett 
egenintresse för det politiska ämnet i länken. Vidare klickar de även när de har en relation till det politiska 
ämnet, är sakpolitiskt intresserade av ämnet, har en vilja av att förstå andra politiska perspektiv (sett till 
sina egna) samt när de har en vilja att hålla sig uppdaterad. Skillnaden mellan dessa anledningar, som är 
nära besläktade med varandra, förklaras mer djupgående under diskussionsdelen. De centrala 
anledningarna till att de bortser från politiskt innehåll i sina Facebookflöden är; svårighet att relatera till 
det politiska ämnet, inget intresse för politik samt skepsis till informationskällan. 
  



 

Abstract 
 

The quick development of social media and their increased number of users, amongst mainly young 
adults, means that a lot of the university students of today are present there. During the last years, 
Facebook has developed into a political venue, where politicians, parties and other organizations are 
spreading their political messages. The main focus of this study will be to examine what makes university 
students click/ignore political content in their Facebook feed. 
 
The purpose of this study is to examine university students’ attitudes and their behaviours towards 
political content on Facebook. Since they, statistically, are a group of people that use Facebook in a great 
extension and since social media is a quite young phenomena, it is of great interest to find out reasons for 
interest/disinterest concerning political content on Facebook. 
 
A quantitative survey was conducted with 67 university students from KTH with the purpose of gathering 
raw data. We complemented the survey with a qualitative study that went on for three days. The results 
from our studies show that there are several reasons why university students choose to click/ignore a link 
with political content. From these results we have identified and focused on the most recurring reasons to 
what causes that leads to interest/disinterest for political links. 
 
We have come to the conclusion that the students foremost click on a link with political content when 
they have some sort of self-interest in the political content of the link. Furthermore, they also click when 
they have a relation to the political subject, are interested in a specific politic issue, have a will to 
understand other political perspectives (than their own) and when they have a will to simply keep 
themselves updated. The differences between these reasons, which are closely related, are explained 
furthermore in the discussion part. The main reasons to why they choose to ignore political content in 
their Facebook feeds are; trouble relating to the political subject, no interest for politics and scepticism 
towards the information source. 
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1. Inledning 
Detta avsnitt beskriver bakgrunden kring det ämne som vår studie behandlar. Vidare redogörs för 
studiens syfte, problemformulering, delfrågor samt avgränsningar. Avslutningsvis redogörs och förklaras 
centrala begrepp som är av vikt för studien. 
 

1.1 Bakgrund 
2014 innebär valår i Sverige. Den digitala utvecklingen går i rasande fart och alla svenska riksdagspartier 
finns sedan flera år tillbaka representerade på flertalet olika sociala medier. Marie Grusell, medieforskare 
vid Göteborgs Universitet, skriver i Svenska Dagbladet (2014) om hur politikerna inför det svenska valet 
2014 hoppas på att hitta nya röster via de sociala medierna. Hon menar dock att förhoppningarna som 
politiker bygger upp på de sociala medierna och deras potential att sprida politiska budskap är närmast en 
utopi. Större delen av de svenska väljarna befinner sig förvisso på sociala medier men väldigt få utav dem 
är intresserade av att diskutera politik där (Svenska Dagbladet, 2014). Unga vuxna som studerar en högre 
utbildning är en grupp som använder sociala medier dagligen och de håller på att bli en naturlig del utav 
vardagen för dessa människor (Gustafsson & Höglund, 2011). Men hur ställer de sig till politik på 
Internet? Kan Facebook verkligen få högskolestudenter intresserade av politik? 

Facebook är en av världens största tjänster inom sociala medier med över en miljard enskilda 
användarkonton (Facebook, 2014). Facebook startades med avsikten att koppla samman studenter på 
amerikanska universitet och underlätta kommunikation dem sinsemellan (Wikipedia, 2014). Användarna 
av tjänsten kan kommunicera med varandra på en rad olika sätt genom att exempelvis skicka privata 
meddelanden, skriva gästboksinlägg samt göra statusuppdateringar som hamnar i ens vänners flöden. Det 
fanns ingen uttalad grundläggande intention till att Facebook skulle införlivas med politik och politiska 
budskap. Att sidan senare har utvecklats till en plattform för politiska aktiviteter och debatter är inte 
särskilt förvånande då Facebook är ett öppet forum med så pass många användare att det blir intressant 
både för privatpersoner och för politiska organisationer att sprida sina politiska budskap via denna kanal. 
Våren 2014 finns alla Svenska riksdagspartier representerade på Facebook vilket tyder på att det finns ett 
intresse för politiska organisationer att synas här. 

Många tidigare studier kring politik och sociala medier har fokuserats kring det sociala nätverket Twitter. 
I Sverige är det dock få internetanvändare som nyttjar Twitter, endast 17 %, i jämförelse med många 
andra länder. Det är en signifikant skillnad mot andelen internetanvändare i Sverige som använder 
Facebook, den siffran uppgick samma år (2013) till 66 %. Enligt samma rapport använder 92 % av 
internetanvändarna i åldern 16-25 Facebook och för internetanvändare i åldern 26-35 används tjänsten av 
81 %. (Findahl, 2013) 

Det är tydligt att åldrarna som representerar studiens population, högskolestuderande unga vuxna, är 
överrepresenterade i användandet av Facebook. Dessutom är användandet av Facebook i Sverige 
betydligt mer utbrett än vad användandet av Twitter är (Findahl, 2013). Därför finner vi det intressant att 
bedriva vår studie om politik i sociala medier med fokus på det sociala nätverket Facebook. 

1.2 Syfte 
Syftet med den här studien är att ta reda på högskolestudenters inställning till politiskt innehåll i sociala 
medier samt undersöka deras beteende rörande detta material. Anledningen till att vi undersöker just 
högskolestudenter är att det är en grupp mestadels bestående av unga vuxna som är välrepresenterade på 
sociala medier, i synnerhet på Facebook (Findahl, 2013). Denna undersökning kan komma att vara av 
intresse för politiska organisationer som vill använda sociala medier som ett marknadsföringsverktyg för 
att öka det politiska intresset hos högskolestudenter. 
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1.3 Problemformulering 
Vad får högskolestudenter att klicka på respektive bortse från politiskt innehåll i sina Facebookflöden? 
 
Delfrågor 

• Medför politiskt intresse hos en högskolestudent ett intresse för politiskt innehåll i dennes 
Facebookflöde? 

• Ger ett större nätverk med fler vänner på Facebook användaren ett större intresse för politik? 

1.4 Avgränsningar 
Vi har begränsat vår studie till Facebook och material som länkas via hemsidan. Detta för att Facebook är 
det största sociala mediet i Sverige (Findahl, 2013) samt att det i grund och botten inte är skapat som ett 
renodlat forum för politik vilket gör att användarna av tjänsten kan ha många olika anledningar till 
använda tjänsten (Facebook, 2014). Det gör undersökningen bredare och involverar både personer med 
och utan politiskt intresse. 
 
Målgruppen för denna undersökning är som nämnts i problemformuleringen högskolestudenter, 
anledningen till detta är att det är en grupp som är välrepresenterad på Facebook och en stor andel utav 
dem besöker sidan dagligen (Findahl, 2013). De högskolestudenter som deltar i denna studie är samtliga 
studerande på KTH:s medieteknikprogram och kommer att benämnas som högskolestudenter eller 
studenter i denna uppsats. 
 
Vi kommer inte intressera oss för vilken specifik politisk och social bakgrund som deltagare i vår studie 
kommer ifrån eller vilken politisk ideologi de sympatiserar med. Vi kommer heller inte fokusera på de 
politiska partiernas marknadsföringsstrategier på Facebook. 
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1.5 Centrala begrepp 
I uppsatsen används ett antal ord som är tämligen nya, men även äldre, mer konventionella ord som i den 
här kontexten har en ny innebörd. Här nedan redogörs och förklaras dessa ord för att förtydliga för läsaren 
vad vi menar. Somliga uttryck tas även upp och förklaras för att ge läsaren en djupare förståelse för vad vi 
menar med dessa uttryck i denna studie. 
 
Politiskt deltagande - Med politiskt deltagande syftar vi till all form av skapande och tillskansande av 
politiskt innehåll på Facebook. Oavsett om användaren diskuterar politik, yttrar åsikter om politik, läser 
politiska inlägg eller klickar på en länk med politiskt innehåll så är denne, enligt vår definition, politiskt 
deltagande. 
 
Ord kopplade till Facebook: 
 
Gilla (eng. like) - En funktion som gör det möjligt för användaren att visa vilket material man uppskattar, 
detta sker genom en symbol föreställandes en knuten hand med tummen upp. Material som användaren 
Gillar kan vara exempelvis en bild, ett inlägg eller en länk. I denna studie kommer ordet Gilla med stor 
bokstav i början att syfta till funktionen gilla och inte verbet. 
 
Dela (eng. share) – En handling där du delar med dig av en uppdatering, länk eller någon typ av media. 
Oavsett om delningen delas för första gången eller delas vidare, så är det en delning. 
 
Flöde (eng. news feed) – Flödet är en del av Facebooks förstasida, den sidan du möts av när du som 
användare har loggat in. Här presenteras ett urval av vänners uppdateringar och delningar. Flödet 
uppdateras i realtid. 
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2. TEORI 
I detta avsnitt diskuteras för studien relevanta teorier. I de inledande styckena beskrivs sociala medier 
och ett antal ämnen knutna till dem. Kapitlet avslutas sedan med ett stycke om en för studien relevant 
teori vid namn filterbubblan. 

2.1 Sociala medier 
Sociala medier syftar löst till sociala nätverk på internet. Exempel på sociala medier är mikrobloggen 
Twitter och det sociala nätverket Facebook. Men hur definieras sociala medier? Det kan tyckas 
allmängiltigt vad sociala medier är för någonting men faktum är att det har framförts flera definitioner på 
vad sociala medier är de senaste åren, utan att någon riktigt har blivit allmänt erkänd. En definition som 
förts fram är att sociala medier består av tre stycken grundstenar, dessa kan begrundas i figur 1 nedan 
(Ahlqvist, Bäck, Halonen, Heinonen, 2008). 

 

 
Figur 1. Sociala mediers tre grundstenar (Ahlqvist, Bäck, Halonen, Heinonen, 2008). 
 

Med innehåll (eng. Content) syftas till att det är användarna som bidrar med innehållet. Det kan vara 
bilder och filmer eller annan media, oftast är det dock i form av text. Nätgemenskap (eng. Communities 
and networks) syftar till att användarna kan kommunicera och utbyta information sinsemellan och därmed 
vara sociala med varandra. Slutligen syftar webb 2.0 till de digitala teknikerna, webbteknologierna och 
applikationerna som medfört och underlättat att det numera är så enkelt att delta på internet. (Ahlqvist, 
Bäck, Halonen, Heinonen 2008) 

2.2 Deltagarkultur i sociala medier 
Traditionella medier fungerar till största del som envägskommunikation, exempelvis tryckta tidningar och 
television, där användaren kan betraktas som mottagare av den information som kablas ut. Internet och 
sociala medier har förändrat förutsättningarna för användarna och skapat möjligheter att gå från passiv 
mottagare till aktiv deltagare och medskapare av det material som produceras. (Jenkins, 2006) 
 
Användare av sociala medier kan välja att interagera och debattera med andra användare eller att stå 
utanför dessa debatter och enbart iaktta. Men vare sig de väljer att delta i de politiska debatterna eller ej så 
utsätts de ständigt för andra användares åsikter och uppdateringar genom sitt flöde som kontinuerligt 
uppdateras. Det betyder således att användaren av tjänsten är en deltagare även om denne inte aktivt 
bidrar med uppdateringar i flödet. Användare av sociala medier kan välja en mer passiv roll där de 
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exempelvis Gillar andras länkar och uppdateringar eller en mer aktiv roll där de själva bidrar med 
innehåll. (Gustafsson, 2012) 
 
Vad innebär det då att vara politiskt deltagande på sociala medier? Enligt nuvarande forskning inom 
området råder ingen akademisk konsensus kring definitionen av politiskt deltagande (Gustafsson, 2012; 
Tang & Lee, 2013). För att inte deltagarna i den här studien ska känna att deras definition av politiskt 
deltagande på sociala medier skiljer sig från en av oss snäv bestämd definition så kommer vi således ej i 
denna studie ge en smal definition av vad politiskt deltagande i sociala medier är. Vår definition 
(definierad i 1.5 Centrala begrepp) är väldigt bred och innefattar allt politisk deltagande på Facebook, 
oavsett om användaren bara läser material eller uttrycker åsikter om politik. Detta för att undvika att 
deltagarnas svar ska falla utanför ramarna för en smal definition, och att studien då ska gå miste om 
viktiga åsikter. 
 
Det råder en osäkerhet kring konceptualiseringen rörande användandet av sociala medier då 
användningsområdet är väldigt diversifierat. Detta har medfört spridda resultat hos tidigare forskning 
kring kopplingen mellan politiskt deltagande och sociala medier. Tidigare studier visar på att användandet 
av sociala medier på en individuell nivå bidrar till ökat samhällsenligt engagemang, men endast online. I 
enstaka fall ökar det även det politiska deltagandet, främst i form av ökad exponering för politik. (e.g., Gil 
de Zuniga, Jung, & Valenzuela, 2012; Gil de Zuniga, Puig-I-Abril, & Rojas, 2009; Valenzuela, Park, & 
Kee, 2009) 
 
Viss forskning visar också på att användare av sociala medier inte är mer benägna att rösta eller delta 
politiskt offline (Baumgartner & Morris, 2009). Som helhet är osäkerheten kring politiskt engagemang 
härlett från sociala medier för stor och det råder därmed delade meningar om effekten av kopplingen 
mellan sociala medier och politiskt deltagande (Tang & Lee, 2013). 
 

2.3 Politik på sociala medier 
Med Internet så skapades nya förutsättningar för kommunikation och med det förhoppningar om att denna 
informationskälla skulle fungera som ett verktyg för att stärka demokratin världen över (Peter Ferdinand, 
2000). I och med sociala mediers intåg på Internet så har dessa förhoppningar fått förnyade krafter. Men 
fungerar verkligen sociala medier som en politisk kanal och vilka använder sig utav dem i så fall? 
 
Något som konstaterats i tidigare studier är att det tycks finnas ett samband mellan utbildning och 
politiskt deltagande (Gustafsson & Höglund, 2011; Effing, van Hillegersberg, Huibers, 2011). När det 
kommer till politisk aktivitet i sociala medier är det framförallt den yngre generationen som är de allra 
mest aktiva jämfört med övriga åldersgrupper (Findahl, 2011). Som exempel på detta kan i Gustafsson 
och Höglunds (2011) studie rörande “Sociala medier och politiskt engagemang” konstateras att 33 % 
utav de som är födda efter 1977 skrivit under en politisk namninsamling via sociala medier medan endast 
11 % utav de födda 1945-1964 gjort detsamma. Tittar man sedan på siffrorna för samma fenomen 
gällande hög- kontra lågutbildade som deltog i studien så finns också en väsentlig skillnad. 20 % utav de 
högutbildade hade skrivit under en politisk namninsamling via sociala medier medan siffran för de 
lågutbildade var endast 2 % (Gustafsson & Höglund, 2011). 
 
Tittar man närmre på siffrorna från studien så visar sig även en skillnad mellan männen och kvinnorna i 
studien. Hos den yngre generationen, de som var mellan 16-29 år, visade sig kvinnorna vara mer benägna 
att både läsa och skriva politiska inlägg i sociala medier än vad männen var (Gustafsson & Höglund, 
2011). Detta gällde för både låg- och högutbildade inom denna åldersgrupp. Kvinnorna var även mer 
benägna att engagera sig politiskt utanför de sociala medierna än vad männen var.  
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Vad som verkar kunna konstateras, för både kvinnor och män oavsett ålder, är att en individ tycks vara 
mer benägen att engagera sig politiskt om denne är välutbildad. Det finns även tendeneser som tyder på 
att de som använder sig av och engagerar sig politiskt på sociala medier engagerar sig politiskt även 
utanför de sociala medierna men detta är än så länge mer osäkert och mindre statistiskt säkerställt. 
(Gustafsson & Höglund, 2011). 

2.4 Polarisering på sociala medier 
Användare av dagens sociala medier har möjligheten att själva välja innehåll i sina flöden, innehåll som 
korrelerar med deras politiska åsikter. Tidigare studier visar också på att när en individ får chansen att 
själv välja ut vilket medieinnehåll denne vill konsumera så styr dennes politiska åsikter i stor utsträckning 
detta val (Iyengar & Hahn, 2009; Stroud, 2008). Valfrihet av mediekonsumtion har pekats ut som en av 
anledningarna till starka åsiktspolariseringar bland användare av sociala medier (Gvirsman, 2014). Stroud 
(2010) demonstrerade i ett experiment att en grupp individer som utsatts för media innehållandes 
mestadels politiska åsikter som korrelerade med deras egna, hade blivit mer extrema i sina politiska 
åsikter efter experimentet. Den grupp som utsatts för mer blandat mediainnehåll var inte lika extrema i 
sina politiska åsikter efter experimentet. Gvirsman (2014) menar att den valfrihet av medieinnehåll som 
finns i dagens sociala medier visar på liknande tendenser hos sina användare, allt starkare polarisering 
utav politiska åsikter. 
 
Användarna av sociala medier tenderar att lägga till folk till sitt nätverk som de redan känner eller folk 
som är likasinnade (Boyd, 2008; Baumgartner & Morris, 2009). Politiska inlägg och budskap tenderar 
därför att enbart penetrera de sociala nätverk innehållandes folk som har ett stort politiskt intresse. Detta 
kan ses som ett problem i det hänseendet att de sociala medierna håller på att polarisera sina användare ur 
ett politiskt perspektiv och skapa två grupper av människor. Den ena gruppen är de som redan är insatta 
och politiskt intresserade offline, utanför de sociala medierna, som sedan bara tar debatten och de 
politiska inläggen vidare till nätet. Den andra gruppen är de som inte är politiskt insatta. Då dessa 
personer tenderar att lägga till likasinnade personer så är det mindre troligt att de utsätts för politiskt 
innehåll vilket ökar klyftorna mellan de politiskt insatta och de icke insatta (Prior, 2005; Pariser, 2011). 
Om de politiskt ointresserade ändock skulle nås av politiska budskap via deras sociala nätverk så finns 
amerikansk forskning som pekar på att de ändå skulle undvika den här informationen och på så sätt förbli 
icke insatta (Prior 2005). Allt eftersom det dagliga medieutbudet stadigt vuxit så har möjligheterna ökat 
för mediekonsumenterna att undvika nyheter, politik och annan information som de finner ointressant då 
de kan fylla sin tid med annan information som de finner mer intressant. Särskilt tydligt är detta bland de 
unga vuxna. (Prior 2005; Sunstein 2001) 

2.5 Teorin om Filterbubblan 
Eli Pariser (2011) beskriver i sin bok ”The Filter Bubble” termen filterbubblan och teorin kring detta 
begrepp. Han beskriver filterbubblan som ett resultat av de algoritmer de stora Internetjättarna Google 
och Facebook använder sig av när de sorterar och väljer ut vilken information som skall presenteras för 
användaren. Algoritmerna grundar sig på information de samlar in från internetanvändarens beteende. 
Inom detta inkluderas vad användaren söker på, klickar på, befinner sig för stunden etcetera. 
Algoritmerna väljer sedan, baserat på denna information, ut lämpligt innehåll som de tror att användaren 
vill se eller är intresserad av, genom ett slags automatiskt filter. Algoritmerna visar sig i Googles fall till 
exempel genom att olika användare får olika sökträffar trots att de gjort en sökning med samma sökord. I 
Facebooks fall så räknar dessa algoritmer exempelvis ut vilka delningar som ska visas för användaren i 
hens nyhetsflöde. (Pariser, 2011) 
  
Pariser (2011) utvecklar sitt resonemang och beskriver problematiken kring hur en användare blir mer 
instängd i sin egen bubbla för varje gång denne använder tjänsten i fråga. Det börjar till och med redan 
innan användaren börjar använda tjänsten. Alla människor filtrerar delar av sin vardag och kanske allra 
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mest vilka de väljer att vara vänner med. Vi tenderar att vara vänner samt umgås med de som har liknande 
värderingar och tankar som oss själva. Detta avspeglas självklart vid valet av vänner på sociala 
nätverkstjänster som exempelvis Facebook. Därigenom menar Pariser (2011) att de flesta uppdateringar 
som dyker upp i våra flöden redan är från likasinnade personer. Än mer instängd blir användaren när 
denne väljer att klicka på vänners länkar, besöker deras profiler, klickar på deras bilder och så vidare. Då 
kliver nämligen filtren på Facebook in och rangordnar vilka vänner och därigenom vilka vänners 
uppdateringar som ska presenteras för användaren i dennes Facebook-flöde. Detta innebär att för varje 
gång som användaren använder Facebook, så blir denne mer och mer instängd i sin egen, personligt 
filtrerade bubbla. Något som enligt Pariser (2011) bidrar till en djupare isolering i användarens egna 
tankar och värderingar. Användaren blir således mer och mer instängd i sin egen bubbla av information, 
härledd från filtrering, och därmed valet av termen filterbubblan. 
  
Följden av filterbubblan beskrivs som negativ av Pariser (2011) då den resulterar i att användaren 
nästintill aldrig utsätts för annorlunda innehåll som går emot dennes värderingar eller tankar, vilket 
förutom att avskärma användaren från andra åsikter och vinklingar än sina egna framförallt kan bidra till 
en skev bild av verkligheten. 
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3. Metod 
I detta avsnitt förklaras och motiveras de metoder som använts i undersökningen. Under varje avsnitt 
redogörs även hur själva genomförandet av metoden gick till. 

3.1 Litteraturstudier 
För att hitta relevant litteratur till studiens ämne användes sökmotorerna KTH Primo samt Google 
Scholar. Den litteratur vi fann under våra sökningar hjälpte oss att bygga upp en djupare förståelse kring 
vårt ämne. Trots att sociala medier är ett relativt nytt medium så fanns en hel del studier och relevanta 
artiklar inom ämnet för vår studie. Dock hade de flesta artiklar en annan infallsvinkel på ämnet än vår 
studie. 
 
Vi har i huvudsak använt oss utav kedjesökning för att finna artiklar och studier till vår litteratursökning. 
Med kedjesökning menas att författarna till texterna rekommenderar varandra i sina artiklar genom 
relaterade texter och citeringar (Rienecker, Jörgensen, 2004). 

3.2 Metodval 
För att på bästa sätt kunna besvara vår problemformulering har vi använt oss av både en kvantitativ och 
en kvalitativ metod, på engelska kallas det för mixed methods research (Onwuegbuzie, Burke Johnson, 
2004). Detta innebär att man använder både kvantitativa metoder och kvalitativa metoder för att ge en så 
bred bild som möjligt av det aktuella problemet. Tanken är att den kvalitativa datamängden ska 
komplettera den kvantitativa datamängden (eller vice versa) och på så vis öka kvaliteten på 
undersökningen. Man kan säga att man erkänner och diskuterar bristerna hos respektive metod och 
använder dem sedan tillsammans i ett främjande syfte för att komplettera varandra. Kvantitativa metoder 
tenderar att fokusera mer på siffror och stängda frågor. Kvalitativa metoder tenderar istället att fokusera 
mer på ord och öppna frågor, här sker datainsamlingen snarare genom observationer. (Onwuegbuzie, 
Burke Johnson, 2004) 

3.3 Enkät 
Den kvantitativa delen av vår undersökningsmetod bestod utav en enkät med 13 stycken frågor. Frågorna 
i enkäten var uppdelade i tre avsnitt; ett rörande respondenternas vanor på Facebook, ett rörande deras 
intresse för politik och ett rörande deras syn på politiska inlägg och politiskt innehåll på Facebook. Syftet 
med de tre olika avsnitten var att de tillsammans skulle inbringa lämplig data om högskolestudenterna för 
att kunna besvara vår problemformulering. Här nedan förklaras tankesättet kring de tre avsnitten och 
frågorna i enkäten. 
 
Det inledande avsnittet “Vanor på Facebook” berörde, precis som rubriken säger, respondenternas vanor 
på Facebook. När användaren loggar in på Facebook möts hen av ett flöde beståendes av inlägg och 
delningar från andra användare (användarens “vänner”). Flödet är sannolikt att uppdateras oftare om 
användaren har många vänner och användaren kan rent teoretiskt exponeras för fler politiska delningar än 
någon som har färre vänner. Samma resonemang förde vi också för hur frekvent användaren besöker och 
hur länge användaren är inne på Facebook. Någon som besöker Facebook ofta exponeras sannolikt oftare 
för politiska inlägg än någon som besöker Facebook mer sällan. 
 
Efterföljande enkätavsnitt om politik och sociala medier inleddes med frågor om respondenternas intresse 
för politik och huruvida de var politiskt engagerade i livet utanför Internet. Efter det övergick frågorna till 
att handla om politiskt innehåll på Facebook och respondenternas syn på detta. Motivet till en enkätdel 
om intresse för politik utanför Internet och en del om politiskt innehåll på Facebook var för att sedan 
kunna se om det fanns kopplingar mellan dessa intresseområden hos respondenterna. En utav våra 
delfrågor handlade om just detta. 
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Enkätundersökningen gav oss chansen att under ett kortare tidsspann undersöka en större grupp 
människor, inom vår målgrupp, än vad som varit möjligt vid en kvalitativ studie. Dock finns risken vid 
enkätundersökningar att de som är ointresserade av ämnet och dessutom tvingade att fylla i enkäten, 
vilket alla våra respondenter var (läs mer om detta i nedanstående avsnitt, 3.3.1), skyndar igenom enkäten 
utan att ge särskilt genomtänkta svar. Då vår problemformulering ämnade undersöka både vad som får 
högskolestudenter att klicka på politiskt innehåll i sina flöden och vad som får dem att bortse från det 
behövdes mer kvalitativ data för att kunna undersöka det senare. Något som vi ansåg vara svårare att 
samla in via en enkätundersökning, så i enlighet med Burk Johnson och Onwuegbuzies (2004) mixed 
methods research genomfördes en kompletterande kvalitativ studie för att komplettera med den data som 
behövdes för att kunna besvara vår problemformulering. 

3.3.1 Genomförande av enkäten 
Enkäten skickades ut till 74 personer den 20/03/14. Urvalet av studiedeltagare skedde genom en 
obligatorisk kurs på KTH:s Medieteknikprogram vid namn DM1578 Programintegrerande kurs där 
kursansvarig hade tilldelat dessa elever i obligatorisk uppgift att delta i vår studie. Som resultat av detta 
var deltagandet väldigt högt och när vi stängde vår enkät en vecka senare för insamling av data så hade 67 
personer deltagit vilket innebär en svarsfrekvens på 90,5%. 
 
Vad som skall tilläggas är att innan enkäten skickades ut till studenterna så hade kursansvarig för 
DM1578 Programintegrerande kurs gjort ett urval och endast tagit med studenter som hade ett Facebook-
konto, något som var ett krav för den här studien. 

3.4 Loggboksstudie 
Den kvalitativa datainsamlingen skedde genom en loggboksstudie. Studien var utformad enligt följande. 
Först skapades ett fiktivt Facebook-konto vid namn Kim Kexon, från detta konto publicerades dagligen 
fem stycken länkar med politiskt innehåll. De deltagande i studien fick instruktioner om att lägga till Kim 
Kexon som vän i sitt personliga nätverk. De skulle sedan dagligen besöka kontot och klicka på åtminstone 
en utav länkarna. Tillsammans med instruktionerna delades också en loggbok ut till alla studiedeltagande. 
I denna loggbok skulle de besvara tre frågor rörande vilka länkar de klickade respektive bortsåg från 
tillsammans med en kort motivering om varför. (De exakta frågorna publiceras tillsammans med svar i 
avsnitt 4.2). 
 
Innehållet i länkarna får anses som varierande både vad gäller sakpolitik och politiska ideologier. 
Nyhetskällorna till länkarna var sorterade efter politisk ideologi på ledarsidan: högerorienterad, 
vänsterorienterad och oberoende. Som källa för de högerorienterade länkarna valdes Dagens Nyheter 
(oberoende liberal), för de vänsterorienterade länkarna valdes Aftonbladet (socialdemokratisk) och för de 
oberoende länkarna valdes SVT (Nationalencyklopedin, 2014). SVT är till skillnad från Dagens Nyheter 
och Aftonbladet ingen tidning och har därför ingen ledarsida som de andra två men får ändå anses som en 
politiskt oberoende nyhetskälla (SVT, 2014). Studien pågick under tre dagar och varje dag publicerades 
fem länkar från samma nyhetskälla för att inte källan i sig skulle bli en anledning till varför de deltagande 
valde att klicka eller inte klicka på länken. När en användare publicerar en länk i sitt flöde på Facebook 
finns en funktion som möjliggör en förhandsvisning av det material man länkar till i sitt flöde. Det kan 
vara en bild från den tidningsartikel man länkat till eller en stillbild från ett klipp som man länkat till. För 
att inte låta de deltagande påverkas av visuella intryck som en iögonfallande bild eller en bekant logotyp 
så genomfördes studien utan förhandsvisning av grafiska inslag. Istället visades enbart rubriken 
tillsammans med ett kort textutdrag ur ingressen till den länkade nyhetsartikeln vilket kan ses i figur 2 
nedan. 
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Figur 2. En av de politiska länkar som postats via vårt fiktiva Facebookkonto 
 
Urvalet till fördjupningsstudien skedde genom den första metoddelen, enkätundersökningen, som 
avslutades med en fråga om respondenten kunde tänka sig att ställa upp i denna studie. Anledningen till 
att inte alla de deltagande i enkätstudien tvingades att ställa upp i loggboksstudien var den överhängande 
risken av att få allt för mycket textdata att hantera i efterhand. Dessutom ansåg vi att folk som på frivillig 
basis ställer upp i en sådan här studie är mer sannolika att ge utförliga och mer genomtänkta svar på de 
frågor som ställdes i loggboken. Frågorna från loggboksstudien var utformade på ett sådant sätt att de gav 
en större chans för de deltagande att ge mer utförliga svar angående de val de gjorde än vad frågorna i 
enkätstudien gjorde. Då studien pågick under tre dagar så gav den dessutom möjligheten att försöka 
analysera om det fanns svar som återkom oftare än andra och på så sätt försöka att uttyda vissa 
beteendemönster hos de deltagande. 
 

3.4.1 Genomförande av loggboksstudien 
Studien pågick under tre dagar mellan 2/4-4/4 och inkluderade 10 deltagare som anmält sig på frivillig 
basis i den tidigare enkätundersökningen. Från enkätundersökningen var det 18 personer som anmält sig 
frivilligt till studien. Instruktioner om studien skickades ut via e-post den 31/3, två dagar innan studiens 
början, till dessa 18 personer tillsammans med en digital loggbok. Utav dessa 18 personer valde 10 
personer att ställa upp i studien vilket ger en svarsfrekvens på 55,6%. Efter studiens sista dag skickades 
påminnelser ut till de deltagande om att skicka in sina loggböcker. Detta resulterade i att 9 personer av 10 
skickade in sina loggböcker. Den 10:e personen återkom aldrig med svar och räknas därmed som ett 
bortfall för studien. 
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4. Resultat 
I det första avsnittet av detta kapitel presenteras frågor från enkäten tillsammans med resultaten. I 
efterföljande avsnitt presenteras frågorna från de loggböcker som användes i loggboksstudien följt av 
svaren till respektive fråga. 

4.1 Enkätundersökning 
67 personer deltog i vår enkätundersökning, de deltagande i enkäten var högskolestudenter i åldersspannet 
19-30 år med en snudd på jämnfördelad könsfördelning, 52 % män och 48 % kvinnor. Snittåldern på de 
deltagande var 22,3 år. Samtliga utav de deltagande var studenter vid KTH:s Medieteknikprogram. 
 
Siffrorna ovanför alla staplar, de med avseende på y-led, i de figurer som följer i detta avsnitt är angivna i 
antal personer som kryssat för det specifika svaret. (I alla fall utom för figur 5 där y-ledden förklaras i 
figuren). 

4.1.1 Användarvanor på Facebook  
På frågan “Hur frekvent besöker du Facebook” svarade en majoritet, 57 %, av respondenterna att de 
besöker Facebook mer än 3 gånger per dag följt av 24 % som angav att de besöker sidan 2-3 gånger per 
dag. Vad som kan avläsas ur svaren är att samtliga respondenter besöker Facebook åtminstone en gång i 
veckan då ingen utav dem har valt alternativet någon gång per månad. Svaren framgår ur figur 3 nedan. 
 

 
Figur 3. Hur frekvent besöker respondenterna Facebook. 
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Under frågan hur mycket tid respondenterna dagligen spenderar på Facebook angav en majoritet, 72 %, 
att de spenderar mindre än 1 timme per dag på Facebook följt av alternativet 1-2 timmar per dag som 21 
% av respondenterna svarade. Alla svar framgår ur figur 4 nedan. 

 

 
Figur 4. Hur många timmar per dag spenderar respondenterna på Facebook. 
 
 
Slutligen under denna del av enkäten så undersöktes hur många vänner deltagarna har på Facebook. Som 
kan ses i figur 5 varierade svaren från 10 till 1050 med ett medianvärde kring 600 vänner. 
 

 
Figur 5. Visar antalet Facebookvänner hos respektive deltagare i enkätstudien. 
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4.1.2 Politiska vanor 
Enkätens andra avsnitt ställde frågor om deltagarnas intresse för politik. På frågan om hur pass politiskt 
intresserade de deltagande var på en graderad skala från 1-5, med 1 som lägst och 5 som högst, svarade 
större delen av respondenterna 2-4 med en majoritet på alternativ 3. Som går att se i figur 6 så fanns till 
varje alternativ en förklarande text för att respondenten lättare skulle kunna relatera till och placera in sig 
själv i skalan. Det totala snittet hos alla respondenter låg på 2,79. Anmärkningsvärt är att det var en 
märkbar skillnad mellan snittet på de kvinnor som deltog i studien jämfört med de män som deltog, 
snitten för de två grupperna låg på 2,94 respektive 2,53. 
 

 
Figur 6. Hur pass intresserade respondenterna är av politik. 
 
En klar majoritet av de deltagande, 64 %, angav på frågan om de var politiskt engagerade 
utanför Internet att de inte var det. 24 % angav att de skulle kunna tänka sig att bli politiskt 
engagerade. Endast 7 % hade varit politiskt engagerade och ännu färre, 4 %, var politiskt 
engagerade för närvarande. Svarsresultaten framgår i figur 7 nedan. 
 

 
Figur 7. Är respondenterna politiskt engagerade eller ej. 
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4.1.3 Politik på Facebook 
Tredje avsnittet av enkäten innehöll frågor rörande politiskt innehåll i respondenternas Facebookflöden 
och deras syn på detta. En klar majoritet, 87 %, angav att de inte följer några politiska personer eller 
organisationer på Facebook. Övriga 13 % angav att de följer ett fåtal sådana.  
 
Nästa fråga handlade om hur intresserade respondenterna ansåg sig vara av politiskt innehåll i deras 
Facebookflöden. Som framgår ur figur 8 så var frågan graderad från 1 till 5, med 1 som lägst och 5 som 
högst, där varje gradering hade en tillhörande förklaring för att lättare kunna relatera till och placera in sig 
själv i skalan. Snittet på alla respondenters intresse för politiskt innehåll i sina Facebookflöden låg på 
2,42. Även på denna fråga är det anmärkningsvärt att det finns en märkbar skillnad mellan kvinnor och 
män som deltog där snittet för de två grupperna låg på 2,56 respektive 2,21. 
 

 
Figur 8. På en skala från 1-5, hur pass intresserade anser sig respondenterna vara av politiskt innehåll i 
sina Facebookflöden. 
 
Vidare ställdes frågan vad som får personen att klicka på innehåll i sitt flöde. Ur figur 9 framgår att den 
mest genomgående anledningen hos deltagarna var då innehållet i länken intresserar dem, då angav 61 
utav respondenterna att de klickade på länken. Noterbart är att det var fördefinierade alternativ samt att 
det gick att kryssa för flera utav dessa alternativ. 
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Figur 9. Vad får respondenterna att klicka på en delning i deras flöden.  
 
Nästkommande fråga berörde samma sak men var specifik och frågade om vilken sorts politiska inlägg i 
deras flöden som tenderar att intressera dem. Anmärkningsvärt i svarsresultaten, som framgår i figur 10, 
är att det är precis samma procentfördelning, 24 %, mellan inlägg som går i linje med deltagarnas åsikter 
och inlägg som går emot eller utmanar deras egna åsikter. 26 utav respondenterna har kryssat för båda 
dessa alternativ. Även här var det fördefinierade alternativ där respondenterna kunde välja att kryssa för 
ett eller flera alternativ på frågan. Det fanns även alternativet fritextsvar där respondenten kunde fylla i ett 
eget alternativ, dessa svar representeras av övrigt i figur 10 nedan. 
 

 
Figur 10. Vilken sorts politiska inlägg/länkar som dyker upp i respondenternas flöden tenderar att 
intressera dem mest.  
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4.1.4 Öppna enkätfrågor 
Enkäten innehöll två stycken öppna textfrågor där respondenterna fick svara på frågorna med egna ord. 
Som följdfråga till “Följer du någon politiker/politiskt parti eller organisation/politisk sida på 
Facebook?” ställdes frågan “Om du svarat ja på frågan ovan, varför följer du denna/dessa politiska 
sidor?”. Utav av de 9 respondenter som svarat ja på första frågan ovan var det mest genomgående svaret 
att de vill hålla sig uppdaterade och hålla koll på vad som händer inom politiken. Exempel på detta följer 
nedan: 
 

“Jag gillar att ha koll på vad som händer, håller mig uppdaterad” 
 

En annan skrev: 
 

“Jag vill vara uppdaterad om vad som händer, det är ju valår.” 
 
Några andra iögonfallande svar som stack ut mer från mängden var en respondent som menade att 
anledningen till att hen följde de politiska sidor som hen gjorde var, utöver ovanstående anledning, som 
ett ställningstagande. En annan respondent angav att hen följde mer sakpolitiska sidor än partipolitiska. 
Detta för att, citat: 
 
“[...] jag följer dessa sidor för att de är inspirerande och ger mig en djupare förestående för ämnet. T.ex. 

feminism och miljöpolitik” 
 
Den andra öppna enkätfrågan var även den ställd som en följdfråga. Frågan var ”Vilken sorts politiska 
inlägg/politiska länkar som dyker upp i ditt flöde tenderar att intressera dig mest?” och som följdfråga 
till detta ställdes ”Om du valt något utav de fem första alternativen i föregående fråga, utveckla och 
motivera varför just dessa inlägg väcker ett större intresse hos dig.” (För att se vilka alternativ som fanns 
till frågan se under resultatdelen, figur 10). 

Den här frågan genererade stora mängder textdata då många respondenter formulerade tämligen utförliga 
svar. Det svar som återkom flest gånger var att respondenten ville se båda sidor av myntet, att det var 
viktigt att se på politiska frågor ur ett annat perspektiv än det man vanligtvis gör. Om man till exempel 
sympatiserade mer med en högerideologisk ställning i en politisk fråga så ville man ta reda på vad den 
vänsterideologiska ställningen var i samma fråga. Exempel på detta följer här nedan: 

”Man MÅSTE vara medveten om att det finns andra sätt att tänka och uppleva saker… OCH även att det 
finns folk som upplever saker på samma sätt som en.” 

En annan respondent skrev: 

”[…] även om jag är högerriktad så tycker jag att det är intressant (och viktigt) att sätta sig in i alla 
perspektiv, även de som inte överensstämmer med mina egna åsikter.” 

Ett annat svar som återkom ofta var att respondenten klickade på en länk eller delning då hen fann ämnet i 
länken eller delningen att vara av egenintresse. Då samtliga respondenter var högskolestuderande så 
tenderade länkar och inlägg rörande skolpolitik att intressera dem. Exempel på detta var: 

”[…] när det talades om att sänka studiebidraget, enligt mig befängt och relevant för mig som pluggar.” 
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En annan respondent skrev: 

”Jag intresserar mig oftast för saker som skulle kunna påverka mig som student, t.ex. var jag intresserad 
av de inlägg som handlade om att dom skulle sänka studiebidraget.” 

Det var väldigt spridda motiveringar bland respondenterna, somliga svar stack dock ut från mängden mer 
än andra. Ett sådant var när en utav respondenterna beskrev att denne intresseras av det politiska material 
som denne ansåg vara befängt och konsumerade detta material i ett underhållningssyfte. 

”Befängda artiklar är mest för nöjes skull, politik kan vara underhållande.” 

4.2 Loggboksstudie  
I loggboksstudien deltog 9 personer, varav 4 kvinnor respektive 5 män i åldrarna 21-30. Loggböckerna 
som de studiedeltagande tilldelades var utmärkta med en enskild sida för var dag som studien pågick. På 
varje sida fanns tre frågor som de deltagande skulle besvara i slutet av varje studiedag. De tre frågorna 
som stod skrivna i loggböckerna följer här nedan. 
 

1. Vilken/vilka länkar klickade du på? 
2. Motivera kortfattat varför du valde att klicka på just den/de länkarna? (Skriv en motivering för 

varje enskild länk om du klickat på flera). 
3. Finns det någon speciell motivering till varför du valde att INTE klicka på övriga länkar? (Skriv 

den verkliga anledningen, du får alltså t.ex. skriva att du inte orkade läsa igenom alla rubriker). 
 
Rubriker från de länkar som publicerades i studien via vår fiktiva persons Facebook-konto redovisas i 
tabell 1-3 här nedan. 
 
Tabell 1. 
Dag 1 – Dagens Nyheter 

● ”Moderaterna kampanjar för bättre skola” 
● ”Regeringen går emot sina miljömål och ökar utsläppen” 
● ”S: Ingen utbildning – inget socialbidrag” 
● ”Kvinnliga studenter förväntar sig lägre lön” 
● ”Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti” 

 
Tabell 2. 
Dag 2 - SVT 

● ”Åkesson: Löfven är feg” 
● ”Borg vill stärka försvaret” 
● ”Bryr sig EU om romska barn?” 
● ”Regeringen backar: Sänker inte studiebidraget” 
● ”S vill införa skolplikt till 18 år” 

 
Tabell 3. 
Dag 3 - Aftonbladet 

● ”Clöseriet” 
● ”Män är poddpackade – kvinnor smygsuper” 
● ”Med SD har vi fått nazister på köpet” 
● ”Vi måste prata om S” 
● ”Håll händerna på ratten, Reinfeldt” 
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Dag 1 
 
Rörande fråga 1 så kunde ur studiedeltagarnas loggböcker avläsas vissa trender för vilka länkar de 
deltagande valde att klicka på. Under dag ett så klickade sex utav de nio deltagarna på länken med 
rubriken ”Kvinnliga studenter förväntar sig lägre lön”. Den länk med färst antal klick var den med 
rubriken ”Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti” som endast en utav de studiedeltagande angav att 
de klickat på. 
 
Som svar på fråga 2 så var den mest återkommande anledningen hos de sex deltagare som hade klickat på 
just denna länk, ”Kvinnliga studenter förväntar sig lägre lön”, att de fann ett egenintresse i ämnet samt 
att de kunde relatera till rubriken då de själva är högskolestudenter. Samtliga av de fyra kvinnliga 
studiedeltagarna angav som motivering i sina svar att då de själva är kvinnliga studenter så kändes ämnet 
relevant vilket gjorde att de klickade på länken. En annan studiedeltagare som klickat på samma länk 
angav att han, utöver det faktum att han också var student och såg ett egenintresse i ämnet, ansåg rubriken 
vara intressant då han var intresserad av sakpolitiska frågor inom jämställdhet och feminism. 
 
När det gäller svaren rörande fråga 3 så var det svårare att hitta några gemensamma svar bland de 
studiedeltagande. Ett par utav dem angav att de var för trötta för att orka klicka på flera utav länkarna 
vilket gjorde att de bara klickade på en utav dem, vilket var ett minimum enligt instruktionerna för 
studien. Angående länken med rubriken ”Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti” så skrev fyra utav 
de studiedeltagande tämligen liknande svar. Nämligen att de var trötta på att läsa om 
Sverigedemokraterna. En utav de deltagarna ansåg att det redan publicerats allt för många liknande 
artiklar inom ämnet vilket gjorde att han inte fann något intresse av att klicka på länken då han redan 
ansåg sig veta vad den skulle innehålla. En annan deltagare skrev att han saknade en bild till respektive 
länkad artikel. Han menade att med den stora mängd information som dagligen delas på Facebook så 
krävs mer än en text för att fånga hans uppmärksamhet. 
 
Dag 2 
 
Under studiens andra dag var det inte någon länk som stod ut lika tydligt som första dagen sett till antal 
studiedeltagare som klickat på den. Den länk som flest klickade på var den med rubriken ”Regeringen 
backar: Sänker inte studiebidraget”. Fyra personer angav att de klickat på just den länken. De två länkar 
som färst personer klickat på var de med rubrikerna ”Borg vill förstärka försvaret” samt ”Bryr sig EU 
om romska barn?” där endast två personer angav att de klickat på respektive länk. Noterbart här är att det 
denna dag endast skiljer två klick mellan den mest populära länken respektive de mest impopulära 
länkarna bland de deltagande i studien. 
 
På frågan om varför den studiedeltagande klickat på respektive länk så var återigen det mest 
återkommande svaret bland de som klickat på den mest klickade länken att det var av egenintresse. Då 
rubriken indikerade att den länkade artikeln skulle handla om studiemedel så kände de studiedeltagande 
som klickat på länken att den kändes relevant då den riktade sig till deras målgrupp, d.v.s. studenter. Ett 
exempel på detta: 
 

”[…] för att den påverkar min framtidsekonomi, eftersom jag är student.” 
(Studiedeltagare 1). 

 
På frågan om varför de deltagande valt att inte klicka på de länkar som de inte klickat på så var det 
tämligen spridda svar. Ett svar som återkom något oftare än de andra var att de deltagande i studien hade 
svårt att relatera till ämnet i de rubriker som länkats den här dagen. En av studiedeltagarna skrev som 
motivering till varför han inte klickat på artikeln rörande EU: 
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”Orkade inte läsa samt för att EU:s arbete känns så ’långt bort’.” 
(Studiedeltagare 6). 

 
En annan studiedeltagande angav att han inte heller kunde relatera till innehållet i länkarna och tillade att 
de kanske hade kunnat vara av större intresse för honom om personen som delade länkarna skrev ett 
uttalande kopplat till innehållet i länken. ”Speciellt om det var en nära vän” tillade studiedeltagaren. 
 
Dag 3 
 
Även under den tredje dagen var det svårare än under den första att se någon tydligt utstående länk sett till 
flest antal klick. Den länk som flest klickade på under denna dag var den med rubriken ”Män är 
poddpackade – kvinnor smygsuper” och den länk med färst antal klick var den med rubriken ”Med SD 
har vi fått nazister på köpet”. Noterbart även här, precis som dagen innan, så skiljer det inte mer än två 
klick mellan mest populära respektive impopulära länken (fyra respektive två klick). 
 
En utav de studiedeltagande skrev som anledning till varför hon klickat på länken ”Poddpackade män – 
kvinnor smygsuper” att hon ansåg att rubriken var den mest uppseendeväckande. En annan av de 
deltagande skrev att rubriken indikerade att artikeln skulle handla om jämställdhet, ett sakpolitiskt ämne 
som han anger sig vara intresserad av och därför valde han att klicka på länken. En tredje skrev att han 
kunde relatera till den ingress som visas som en förhandsvisning av den länkade artikeln på Facebook. 
 

”Kunde relatera till ingressen […]. Det räckte för att jag skulle få ett personligt intresse och klicka på 
länken.” 

(Studiedeltagare 4). 
 
 
Bland de anledningar som framkom under denna dag till varför de deltagande valde att avstå från att 
klicka på somliga länkar så var en utav dem att de ansåg källan till länken, Aftonbladet, vara oseriös. En 
av de deltagande skrev att hon valde att avstå från länken ”Män är poddpackade – kvinnor smygsuper” 
därför att hon, av rubriken att döma, trodde att artikeln skulle presentera någon undersökning med 
generaliseringar av könsroller. Något som inte intresserade henne då hon ansåg att det var ett uttjatat 
ämne i media. 
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I tabell 4 och 5 här nedan sammanställs anledningar, från loggboksstudien, till varför studiedeltagarna 
valde att klicka respektive bortse från länkar. 
 
Tabell 4. 
Sammanfattning av anledningar till varför en studiedeltagande valde att klicka på en länk: 
 

● Egenintresse 
● Aktuellt ämne 
● Går att relatera till ämnet 
● Slående rubrik 
● Intresserad av den specifika politiska frågan i rubriken 
● Vill bli mer insatt i politiska frågor inför valet i höst 

 
 
 
Tabell 5. 
Sammanfattning av anledningar till varför de studiedeltagande valde att inte klicka på en länk: 
 

● Rubriken tilltalade dem ej alternativt var allt för vag för att skapa intresse 
● Rubriken sa tillräckligt vilket gjorde att den länkade artikeln kändes överflödig att läsa 
● Inte tillräckligt personligt ämne 
● Alltför uttjatat ämne som nämns i rubriken 
● De länkade artiklarna saknade en sammanhörande bild 
● Anser källan till länken vara allt för oseriös 
● Allt för anklagade och aggressiv ton i rubriken 
● Ingen ork 
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5. Diskussion 
I det här avsnittet diskuterar vi resultaten från uppsatsens två undersökningar samt hur val av metoder 
och avgränsningar påverkat dessa resultat. Diskussionen är uppdelad i ett antal underrubriker som sedan 
knyts samman i avsnittet Slutsats. 

5.1 Resultatdiskussion 
Resultaten från de två studierna pekar mot att det finns ett antal gemensamma anledningar som får 
högskolestudenter att klicka på politiskt material i sina Facebookflöden. Likväl finns också resultat som 
pekar mot att det finns gemensamma orsaker till vad som får dem att bortse från politiskt material i sina 
flöden. I de två avsnitt som följer tas dessa orsaker upp och diskuteras ur ett vidare perspektiv. Några utav 
orsakerna är nära besläktade med varandra, då ges en förklaring tillsammans med orsakerna om vad som 
är den vitala skillnaden dem emellan. 
 

5.1.1 Anledningar som får högskolestudenter att klicka på politiskt innehåll i sina 
Facebookflöden 
Det har funnits vitt skilda anledningar som fått högskolestudenter att klicka på och intressera sig för 
politiskt material på Facebook. De mest centrala anledningar som genomsyrat flest svar i denna studie är 
dock följande. 
 
Egenintresse 
Det känns inte mer än mänskligt att den första instinkt människan får vid ett personligt val av innehåll i 
media gör att han appelleras av information som påverkar han själv eller de i hans närmsta vänskapskrets. 
Frågan man måste ställa, och som många politiker och politiska organisationer ställer sig dagligen, är 
snarare hur man tar sig förbi individers egenintresse och får dem att engagera sig i något som inte direkt 
rör individen själv? Politiska budskap har definitivt förutsättningarna för att nå ut till en stor skara 
individer via Facebook, särskilt högskolestudenter då de är överrepresenterade där (Findahl, 2013). Men 
sett till de svar som framkommit i den här studien tillsammans med Eli Parisers (2011) teori om 
filterbubblan så är det inte helt säkert att politiska budskap som inte är av egenintresse för studenter når 
fram eller tas in av den enskilda studenten. Det skulle kunna innebära att det för politiska organisationer 
och partier kan bli svårt att nå ut med sina politiska budskap till denna målgrupp via Facebook så länge 
deras budskap inte berör just högskolestudenter. 
 
Relation till det politiska ämnet 
Skillnaden mellan den här anledningen och den ovanstående, som är nära besläktade, är huvudsakligen att 
med egenintresse menas i den här uppsatsen politisk information som påverkar individen direkt 
personligen. Det kan vara exempelvis information rörande beslut om förändring av studiemedel. Medan 
relation till det politiska ämnet inte behöver vara politisk information som påverkar individen direkt 
personligen men som ändå ligger nära dennes politiska intressen och/eller påverkar hen indirekt. Det kan 
exempelvis vara information om hur svenska skattepengar ska användas. Trots en nära relation till 
egenintresset ligger dock en betydande skillnad i att individen kliver ett litet steg utanför ”sig själv” och 
intresserar sig för något som inte direkt berör denne själv men som ändå intresserar hen. 
 
Sakpolitiskt intresse 
Material rörande somliga specifika sakpolitiska frågor som exempelvis jämställdhet och miljöfrågor 
tenderade att intressera studenterna mer än partipolitiskt material. Den politiska frågan i sig verkar vara 
viktigare för högskolestudenterna än vilket parti som yttrar sig inom frågan. Merparten utav våra 
respondenter följde inte ens några politiker eller politiska organisationer på Facebook. De brydde sig mer 
om vad som sades/skrevs än vem som sa/skrev de politiska inläggen. I dag finns så pass många kanaler att 
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yttra sina politiska budskap genom att man inte längre behöver gå via politiska partier för att göra sig 
hörd. Politiska bloggar och Youtube-kanaler som diskuterar specifika sakpolitiska frågor drivs ofta av 
privatpersoner utan anknytningar till specifika politiska partier och dessa länkas ofta via Facebook. 
 
Men sett till de svarsresultat om hur få av studenterna som faktiskt är eller har varit politiskt engagerade 
så verkar de politiska insikterna som högskolestudenterna får via dessa mediekanaler inte vara tillräckligt 
starka för att få dem att engagera sig i politiken utanför Facebook. Inläggen som studenterna tar del av via 
Facebook kan säkerligen påverka den enskilde studenten i form av nya insikter och allmänbildning inom 
det politiska ämnet. Men frågan är om Facebook verkligen kan påverka samhället i ett större sammanhang 
om studenterna inte engagerar sig politiskt utanför Internets gränser? Så länge högskolestudenter känner 
sig politiskt delaktiga genom att Gilla ett inlägg eller en länk på Facebook så kan denna nya form av 
digitala deltagarkultur (Gustafsson, 2012) i det långa loppet innebära ett problem för samhället. Det är 
trots allt inte på Facebook som politiska beslut tas så om högskolestudenter nöjer sig med att engagera sig 
politiskt via Facebook kan de gå miste om verkligt inflytande i politiska beslut. 
 
Vilja att ta del av andra politiska perspektiv 
Över en tredjedel av respondenterna i enkäten valde under frågan “Vilken typ av politiska inlägg tenderar 
att intressera dig?” att kryssa i båda två alternativen “De som är i linje med mina egna åsikter” och “De 
som går emot och utmanar mina egna åsikter”. Det kan tolkas som att dessa respondenter vill se båda 
sidor av myntet och utforska nya politiska perspektiv sett till sina egna. Vissa angav till och med i den 
efterföljande frågan att de ansåg att det var en skyldighet att kunna se på saker ur ett annorlunda politiskt 
perspektiv än det man själv sympatiserade med. Detta skulle kunna tyda på att högskolestudenterna anser 
det viktigt att inte snöa in i den s.k. filterbubblan (Pariser, 2011) och matas utav enbart de politiska åsikter 
som man själv sympatiserar med. De har dessutom inte bara angivit att de är medvetna om att det finns 
andra åsikter utan har även angivit att de tar del utav dessa via sina Facebookflöden vilket kan ses som att 
de aktivt jobbar för att inte fastna i sin egen filterbubbla. 
 
Svarsresultaten skulle kunna tyda på att de polariseringar av politiska åsikter som sociala medier tenderar 
att skapa enligt Gvirsman (2014) inte är lika stark hos högskolestuderande som hos andra grupper i 
samhället. Då våra svarsresultat visar på att en stor del utav dem väljer att ta del utav politiska åsikter som 
både korrelerar och går emot deras egna tyder detta på en vilja av att lyssna på andra sidan i den politiska 
debatten. Emellertid finns inget i våra svarsresultat som tyder på att den andra sortens polarisering som 
Prior (2005) talar om, den som bidrar till en grupp allt mer insatta och politiskt pålästa människor och en 
annan grupp allt mindre politiskt pålästa människor, kan varken bevisas eller motbevisas. Resultaten är 
allt för fluktuerande för att kunna dra några slutsatser kring detta. 
 
Vilja av att hålla sig uppdaterad 
Många av studenterna såg Facebook som en nyhetskälla där man tar del utav det senaste inom nyhetsväg, 
bland annat inom politiken. Med tanke på hur frekvent merparten av högskolestudenterna angivit att de 
besöker hemsidan och med tanke på den mängd information som dagligen delas via den så är det inte 
särskilt konstigt att många ser den som en nyhetskälla. Frågan är bara hur högskolestudenterna påverkas 
utav detta sett ur ett längre perspektiv. 
 
Tidigare har nyheter, och i vårt fall nyheter rörande politik, publicerats via klassiska mediekanaler som 
tidningar, radio och TV som alla har flera led som måste passeras innan en nyhet får publiceras. 
Mottagaren utav nyheterna kommer, oavsett politiska intressen och sympatier, att utsättas för nyheter som 
både går med och emot mottagarens politiska sympatier och intressen. När politiska nyheter publiceras 
via Facebook utav dess användare så finns inga ansvariga utgivare som kontrollerar vad du publicerar 
eller att det som skrivs i publikationerna tar hänsyn till båda sidor i den politiska debatten. Det skulle 
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kunna innebära att vissa användare av Facebook utsätts för en slags filtrering utav den politiska 
information som de exponeras för beroende på vad deras vänner väljer att publicera för politiskt material. 
 
Dock är politisk filtrering något som existerat i många medier långt före Facebooks tid. Frågan som dock 
blir intressant ur ett längre perspektiv är hur högskolestudenters, som spenderar en stor del av sin tid på 
Facebook (Gustafsson & Höglund, 2011), förmåga att kritiskt granska politiska nyheter påverkas av att 
dagligen matas av selekterade nyheter som inte alltid tar hänsyn till båda sidor i den politiska debatten. 
 

5.1.2 Anledningar som får högskolestudenter att bortse från politiskt innehåll i sina 
Facebookflöden 
De mest centrala anledningar, som framkommit ur denna studie, till att högskolestudenter bortser från 
politiskt material i sina Facebookflöden är följande. 
 
Svårighet att relatera till det politiska ämnet 
Politiska frågor som känns allt för avlägsna har ofta svårt att engagera folk, detta gäller inte bara 
högskolestudenter utan även den bredare massan. Ett exempel på detta skulle kunna vara att titta på det 
svenska valdeltagandet vid det senaste riksdagsvalet 2010 och jämföra dessa siffror med det svenska 
valdeltagandet i det senaste EU-parlamentsvalet 2009 där siffrorna är 84,6 % respektive 45,5 % 
(Valmyndigheten 2010; Valmyndigheten, 2009). Trots att vi är medlemmar i EU och att det är ett politiskt 
organ som påverkar oss i allra högsta grad så är alltså det svenska folket mindre benägna att rösta när det 
gäller EU-politik. Under våra undersökningar har det framkommit att vissa ämnen, som t.ex. EU, känns 
allt för avlägset för studenterna och att man därför har svårt att relatera till det politiska ämnet vilket gör 
att man bortser från det i sitt flöde. 
 
Just EU är ett intressant exempel på politiskt material som inte intresserar studenterna då detta ändå är ett 
politiskt organ som i allra högsta grad kan påverka studenterna själva vilket torde innebära att de borde ha 
ett egenintresse för detta ämne. Många frågor rörande universitet och högskolor har varit aktuella flera 
gånger i EU. Vad som dock ska tilläggas angående vår undersökning är att det politiska material som 
publicerats via vår loggboksstudie rörande EU inte hade någon specifik koppling till just skolpolitik. Det 
kan med andra ord tolkas som att studenterna inte hade något direkt egenintresse för detta material vilket 
gör att man inte ska dra allt för stora slutsatser från detta delresultat. 
 
Inget intresse för politik 
En stor del utav de deltagande i studien angav att de inte hade något intresse för politik och därav inte 
intresserade sig för politik på Facebook. Ett annat delresultat som presenterades i resultatdelen var att det 
fanns en märkbar skillnad mellan kvinnor och män i vår studie sett till deras intresse för politik. Samma 
sak gällde för de båda gruppernas intresse för politik i sina Facebookflöden. I båda fallen var intresset 
större hos kvinnorna i vår studie. Det är något som överensstämmer med det som Gustafsson & Höglund 
(2011) också uppmärksammar i sin rapport där de undersöker ett stort antal högskolestudenter och deras 
vanor rörande politik i sociala medier. I sin undersökning pekar deras siffror också på ett större intresse 
för politik på Facebook bland de kvinnliga studenterna än hos de manliga. 
 
Något annat som framgick i våra resultat var att ett intresse för politik inte nödvändigtvis behöver 
innebära ett intresse för politiska inlägg i sitt flöde. Som diskuterats tidigare i uppsatsen är Facebook inte 
ett renodlat politiskt forum vilket gör att de som använder tjänsten har vitt skilda anledningar till vad de 
vill få ut av den, därför kan politiskt innehåll göra vissa studenter irriterade och nästintill än mindre 
intresserade av politik. Detta skulle kunna göra att Facebook faktiskt minskar intresset för politik bland 
högskolestuderande då många anser sig vilja fylla sina flöden med andra, mer triviala inlägg. 
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Skepsis till informationskällan 
De gånger då källan till det politiska material som länkats via Facebook ansågs vara alltför oseriös eller 
icke trovärdig gav detta upphov till att högskolestudenterna bortsåg från detta material i sina flöden. 
Källkritik är något som är av extra stor vikt när det gäller information som sprids via sociala medier då 
dessa medier saknar ansvariga utgivare för den information som publiceras. På sätt och vis kan man säga 
att de sociala medierna ställer högre krav på användarna än vad de klassiska medierna (exempelvis TV 
och tidningar) gör vad gäller granskande av vem som är källan till den information man tar del av. 
 
Något som hade varit intressant att undersöka hade varit hur studenterna i vår studie skiljer på politiskt 
material som de tillskansar sig via sociala medier jämfört med mer traditionell media. Hur pass stor tillit 
har högskolestudenterna till information som de tar del av från Facebook? Vill studenterna ens ta del av 
politik via Facebook eller föredrar de andra medier när det kommer till politik? En annan sak som varit 
intressant att jämföra, då alla de deltagande i vår studie var högskolestudenter, hade varit hur 
utbildningsnivån spelar roll när det gäller just källkritik. Enligt Gustafsson & Höglund (2011) så är 
högutbildade människor mer benägna än lågutbildade att delta politiskt på sociala medier, men deras 
studie tar aldrig upp något om de deltagandes förmåga att kritiskt granska den politiska information som 
de tar del av via sociala medier. 
 

5.2 Delfrågor 

5.2.1 Medför politiskt intresse ett intresse för politiskt innehåll i sitt Facebookflöde? 
I studiens enkät ställdes en fråga om respondenternas intresse för politik och en om deras intresse för 
politiskt innehåll i sina Facebookflöden. Om man enbart tittar på rådata från enkäten så ligger snittet på 
respondenternas politiska intresse på 2,79 och snittet för intresset av politiskt innehåll i deras 
Facebookflöden på 2,42. Det kan vid en första syn med blotta ögat tyckas vara en liten skillnad; endast 
0,37; mellan de två alternativen. Men tas det i beaktning att skalan på båda dessa frågor endast hade 5 
svarsgraderingar samt det faktum att 67 personer deltog i enkäten så bör denna skillnad ändå noteras. 
Kopplas dessutom de fria textsvaren till detta resultat inser man att ett intresse för politik inte 
nödvändigtvis behöver leda till intresse för politiskt innehåll i sitt Facebookflöde. 
 
Vad som gick att utläsa på individnivå av resultaten var att det var väldigt få fall där Facebook fungerat 
som ett verktyg för att öka det politiska intresset hos dem som ansåg sig vara ointresserade av politik. 
Detta går i linje med det som Baumgartner & Morris (2009) skriver om i sin rapport, nämligen att politisk 
information tenderar att enbart penetrera de sociala nätverk innehållandes redan politiskt insatta personer. 
 

5.2.2 Ger ett större nätverk med fler vänner på Facebook användaren ett större 
intresse för politik? 
Enligt resultaten från våra undersökningar finns inga indikationer på att ett större nätverk med fler vänner 
på Facebook ökar intresset för politik hos användaren. De siffror som vi fått fram i vår enkätundersökning 
allt för varierande och osäkra för att kunna dra några slutsatser kring denna fråga. För att med större 
säkerhet kunna svara på denna fråga hade en längre studie varit att föredra, förslagsvis en med två 
målgrupper baserat på politiskt intresse samt hur stort nätverk man har på Facebook där man sedan kunnat 
jämföra resultaten grupperna emellan. 
 
Vårt resonemang om att ett större nätverk på Facebook, rent teoretiskt, gör det möjligt för användaren att 
exponeras för fler politiska delningar och annat politiskt material motsägs egentligen utav den rapport, 
skriven av Baumgartner och Morris (2009), som vi tar upp under teoridelen. I den påstår de att folk på 
sociala nätverk tenderar att lägga till likasinnade personer i sina personliga nätverk vilket även är i 
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enlighet med Eli Parisers (2011) teori om filterbubblan. Är då personen i fråga själv ointresserad av 
politik torde denne i så fall att lägga till likasinnade människor på sitt Facebook-konto. Således kommer 
personen inte utsättas för särskilt många politiska inlägg vilket borde göra denne persons intresse för 
politik oförändrat. 

5.3 Metodkritik  

5.3.1 Avgränsningar 
 
Facebook 
I avsnitten inledning samt bakgrund motiveras valet av Facebook som fokus för denna studie. Här 
diskuteras istället följderna av denna avgränsning. Vad har det betytt för resultatet av den här studien att 
vi valde att studera just Facebook?  
 
En av metoderna i den här studien var en enkätundersökning. Vi strävade i vår enkätundersökning efter 
att ha så många deltagare som möjligt för att samla in en stor mängd kvantitativ data. Det föll sig därför 
naturligt att avgränsa studien till Facebook då vi med enkelhet fick ihop en stor skara människor på kort 
tid som ställde upp på enkäten. Ju fler deltagare vi hade i enkätundersökningen, desto mer statistiskt 
tillförlitligt blev resultatet av den. För vår studie blev det därför något positivt att vi valde att avgränsa oss 
till Facebook, då det gav oss fler respondenter i vår kvantitativa del av undersökningen. Hade vi istället 
valt något annat socialt nätverk så hade vi med största sannolikhet behövt ändra våra metodval till att 
bestå av mer kvalitativa undersökningar, då det förmodligen hade visat sig problematiskt att få ihop en 
stor skara människor på kort tid som använder tjänsterna i fråga. 
 
Medieteknikstudenter 
De deltagande i den här studien studerar alla på KTH:s program medieteknik. De har under sin studietid 
läst kurser som behandlar sociala medier, kritiskt tänkande samt kommunikation och informationssystem. 
De besitter därav ett större kunnande inom dessa områden och är troligtvis mer medvetna när de använder 
Facebook än i jämförelse med en person som inte studerat dessa ämnen. De kan därför inte anses vara 
representativa för sin åldersgrupp utan endast för de som är lika insatta inom dessa områden. 
 
De här personerna har för vana att kritiskt granska sig själva och andra och har lärt sig att reflektera över 
sin egen medieanvändning. För vår studie borde detta innebära att vi får en högre kvalitet på svaren som 
är självtolkande och reflekterande, och således ge oss ett mer relevant resultat för studien som helhet. 
 
Urval av studiedeltagare 
Respondenterna i den här studien är alla deltagare i en kurs på KTH vid namn “DM1578 - 
Programintegrerande kurs i medieteknik”. I den här kursen ingick det våren 2014 att de deltagande i 
kursen skulle delta i andra studenters kandidatexamensarbeten. Detta var ett obligatoriskt moment. Med 
andra ord hade deltagarna i denna studie inget annat val än att ställa upp och medverka om de ville bli 
godkända i det här momentet i kursen. Har detta haft någon inverkan på denna studie och i så fall hur då? 

En aspekt av detta som är positiv för denna studie är att vi har fått ett urval av normalt politiskt 
intresserade personer. Med normalt politiskt intresserad syftar vi till att ett urval på 67 personer där inte 
nivån på deras politiska intresserade har tagits hänsyn till borde leverera ett politiskt intresse som är i nivå 
med det generella politiska intresset för den aktuella målgruppen. Detta är positivt av den anledningen att 
det ger en mer rättvis bild av vår målgrupp, högskolestuderande.  

Hade vi istället valt att ha med endast politiskt intresserade personer i den här studien hade det för det 
första resulterat i att studien bestått av färre deltagare, vilket hade inneburit andra metodval för att 
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säkerställa kvalitén på studien. Vi hade även varit tvungna att ändra på vår problemformulering något då 
en studie med enbart politiskt intresserade ger ett resultat som endast är representativt för det urvalet. 

Slutsatsen av detta är att det för denna studie var positivt att det var obligatoriskt för studiedeltagarna att 
medverka då det gav en mer rättvis bild utav vår problemformulerings målgrupp. 

5.3.2 Utformning av loggboksstudien 
 
Skillnad mot verkligheten 
Facebook är designat med ett interaktivt flöde som ständigt uppdateras i realtid. Detta innebär att om vår 
fiktiva person exempelvis lägger upp en länk tidigt på morgonen, så är risken stor att de användare som 
inte är inloggade just då kommer att missa att denna länk har lagts upp. 
 
Då vi var intresserade av att samla in kvalitativ data utifrån vad användarna väljer att klicka på/bortse 
ifrån så valde vi att instruera deltagarna att dagligen besöka vår fiktiva persons Facebook-profil. Detta 
gjordes för att undvika att de helt skulle missa de länkar som vi postat. Vi ansåg att risken för detta var 
allt för stor med tanke på hur mycket information som dagligen passerar genom användarnas flöden. 
Metodvalet påverkade definitivt vårt resultat och det får anses ha en förstärkande effekt då vi medvetet 
styrt våra studiedeltagare. Det går att argumentera för att detta är negativt men i vårt fall var det en 
nödvändighet för att få fram någon analyserbar data överhuvudtaget. 
 
När vi gjorde det här valet var vi medvetna om att vi gick ifrån den verkliga situationen som sker när en 
användare klickar eller inte klickar på en länk i sitt flöde, därmed kan inte loggboksstudien beskrivas 
undersöka just detta. Loggboksstudien undersöker varför du som användare väljer att klicka på en länk 
och bortser från andra länkar samtidigt som du befinner dig i Facebook-miljö. Vår tanke med detta är att 
användarbeteendet och de omedvetna tankegångarna som en användare har på Facebook ska infinna sig 
och på så vis mer efterlikna en verklig situation än en experimentell situation. 
 

Antalet deltagare 
Med ovanstående resonemang om risk att missa länkar som läggs upp i flödet så skulle ett större antal 
deltagare behövas för att säkerställa att vi fick in tillräcklig med kvalitativ data vid ett mer 
verklighetstroget experiment (det vill säga ett där vi inte uppmanat deltagarna att gå in på en specifik 
Facebook-profil utan enbart läst av länkar från sitt dagliga flöde). Hade vi valt att utföra ett sådant 
experiment hade detta kunnat medföra en väldigt stor resultatosäkerhet då vi exempelvis en dag kunnat få 
in 10 kvalitativa svar och en annan dag 0 kvalitativa svar. För att kompensera för detta skulle vi behövt 
utföra experimentet under en längre period. Då vi istället valde att instruera våra deltagare att besöka vår 
fiktiva persons Facebook-konto så ansåg vi det nog med de 10 personer som deltog i experimentet för att 
få fram tillräckligt med kvalitativ data att analysera. 
 

De 9 deltagande i loggboksstudien deltog på frivillig basis och fick förfrågan om studien som avslutande 
fråga i vår enkätundersökning. En svaghet med detta är att vi riskerade att få in många likartade svar sett 
till dem som redan presenterats i enkätundersökningen. Dessutom skulle ett sådant urval kunna ge en 
missvisande bild då de som ställde upp i loggboksstudien gjorde det på frivillig basis till skillnad från 
enkätundersökningen som var obligatorisk för alla de 67 deltagarna. Då studien endast pågick i 3 dagar så 
ser vi det som positivt att ha haft 9 stycken positivt inställda deltagare med för att optimera mängden 
kvalitativ data. Vi resonerar som så att någon som är positivt inställd till att delta i en studie är mer 
benägen att skriva utförliga svar än någon som är negativt inställd till att delta i studien.  
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Tidsspann 
Loggboksstudien pågick i tre dagar, vilket kan tyckas vara allt för kort tid. Anledningen till detta var att vi 
hade deadlines att följa som ej tillät oss att utföra en loggbokstudie under en längre period. För att få fram 
ett så tillförlitligt resultat som möjligt hade vi helst sett att det gick att bedriva en liknande undersökning 
under minst ett antal veckor. Kontentan av detta blir att längden på loggboksstudien påverkat våra resultat 
i en negativ bemärkelse, då det medfört en större osäkerhet kring resultatet än om loggboksstudien hade 
pågått en längre period. 
 

5.4 Avslutande diskussion 
Som listats tidigare i detta diskussionsavsnitt så tycks det finnas ett antal gemensamma anledningar som 
svar till vår problemformulering. De gemensamma nämnare som vi pekar ut som orsaker till varför 
högskolestudenter intresserar sig för eller bortser från politiskt material i sina Facebookflöden är dock 
generaliserade till en viss grad. De gemensamma orsaker som vi i slutändan kommit fram till är ett 
resultat av de tolkningar som vi gjort av våra korsanalyser 
 
Vi har i resultaten från våra undersökningar även funnit tendenser till att högskolestudenterna tycks 
använda Facebook på ett sätt som går emot de åsiktspolariseringar som Gvirsman (2014) talar om. Med 
detta menas att de intresserar sig för politiska åsikter från båda politiska block för att undvika en allt för 
snäv syn på politik. Som konklusion utav ovanstående diskussionsavsnitt, med en viss grad av 
generalisering, kan sägas att det finns ett antal gemensamma anledningar till att högskolestudenter 
intresserar sig för eller bortser från politiskt innehåll i sina Facebookflöden. 
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6. Slutsats 
I den sista delen av denna uppsats dras slutsatser kring det som tagits upp i diskussionsavsnittet med 
utgångspunkt i uppsatsens problemformulering. Tillsammans med detta presenteras förslag på eventuell 
framtida forskning inom området. 
 
Med utgångspunkt i vår diskussionsdel så tar vi vår problemformulering i beaktning; Vad får 
högskolestudenter att klicka på respektive bortse från politiskt innehåll i sina Facebookflöden? Med hjälp 
av de resultat som inbringats under denna studie kan vi dra slutsatsen att det finns ett antal gemensamma 
orsaker som svar på vår frågeställning. Enligt vår studie så är de mest centrala anledningarna till att 
högskolestudenter klickar på politiskt innehåll i sina Facebookflöden; egenintresse, relation till det 
politiska ämnet, sakpolitiskt intresse, vilja av att förstå andra politiska perspektiv samt vilja av att hålla 
sig uppdaterad. De mest centrala anledningarna till att de bortser från politiskt innehåll i sina 
Facebookflöden är; svårighet att relatera till det politiska ämnet, inget intresse för politik samt skepsis till 
informationskällan. 
 
En annan slutsats som kan dras ur vår studie är att ett intresse för politik hos högskolestudenterna inte 
nödvändigtvis behöver leda till ett intresse för politik på Facebook hos dem. Något som betyder att 
politiska organisationer som vill nå ut med sina budskap till denna grupp i framtiden måste ha mer 
utarbetade strategier för att faktiskt få sociala medier att fungera som ett politiskt 
marknadsföringsverktyg. Hur dessa strategier borde utformas är i dag svårt att säga då vår studie endast 
undersöker mottagarsidan, högskolestudenterna, och inte utsändarna, de politiska organisationerna.  
 
Ett förslag till framtida forskning inom området skulle vara att undersöka hur just politiker och politiska 
organisationer jobbar för att nå ut till högskolestudenter via sociala medier. Det hade varit intressant att 
kombinera en sådan studie med vår studie för att se hur sådana strategier kan optimeras i syfte att nå ut till 
högskolestudenter. Då politik på sociala medier ännu är ett relativt ungt fenomen så hade det varit 
intressant att se om politiska organisationer gör någon skillnad på sin marknadsföring via just sociala 
medier jämfört med andra medier. 
 
Ur ett medietekniskt perspektiv kan denna studie komma att vara av intresse för forskning inom områden 
som bland annat människa-, datorinteraktion och interaktiv medieteknik för att undersöka hur sociala 
medier på bästa sätt kan utformas och användas för att få högskolestudenter att engagera sig politiskt. Om 
man kan få högskolestudenter att engagera sig politiskt med hjälp av sociala medier så skulle det kunna 
gagna samhället i ett större perspektiv än bara det medietekniska. 
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BILAGA 3 
 
Instruktioner för loggboksstudien 
 
Loggboksstudie (2-4/4) 
 
Tack för att du valt att ställa upp i vår studie, vi är oerhört tacksamma över detta. Studien 
kommer pågå i 3 dagar, onsdag-fredag (2-4/4) och uppgifterna tar ungefär 10 minuter per dag. 
 
OBS! Ni är helt anonyma i denna studie då vi inte kommer att publicera era namn någonstans 
i vårt arbete. Anledningen till att vi vill att ni skriver ner era namn och e-postadresser är att vi 
vill koppla era svar från den här studien till vår tidigare enkät som ni alla fyllt i. 
 
Instruktioner 
 
Steg 1. 
Gå in på Facebook och bli vän med vår imaginära person Kim Kexon. 
(Vi kommer att ta bort kontot direkt efter studiens slut och kommer inte att posta något som inte 
har med studien att göra. Hittar du inte kontot så hör av dig till oss). 
 
Steg 2.  
Denna imaginära person kommer att posta 5 st länkar varje dag på sin Facebooksida. Din uppgift 
är att gå in på Kim Kexons profil och klicka på åtminstone 1 länk/dag som på något sätt fångar 
ditt intresse (du får så klart klicka på mer än 1 länk om du vill). 
 
Steg 3. 
Öppna det bifogade dokumentet och fyll i frågorna. Spara. 
 
 
Repetera steg 2 och 3 för var dag I studien. 
 
 
Maila sedan din loggbok till oss på samlind@kth.se eller andpat@kth.se . 
Har du några frågor eller något som krånglar med studien så hör av dig så snabbt som möjligt till 
oss. Antingen per mail eller på något utav våra telefonnummer. 
 
Samuel Lindberg: 076-03 06 476 
Andreas Patriksson: 070-56 58 693 
 
// Andreas och Samuel. 
 
 
 
 
  



 42 

BILAGA 4 
 
Loggbok 
 
 

Namn: 
E-post: 

Dag X 
 
 

Vilken/vilka länkar klickade du på? 
 
 
 
 
 

Motivera kortfattat varför du valde att klicka på just den/de länkarna? (Skriv en 
motivering för varje enskild länk om du klickat på flera). 
 
 
 
 
 
 
Finns det någon speciell motivering till varför du valde att INTE klicka på övriga länkar? 
(Skriv den verkliga anledningen, du får alltså t.ex. skriva att du inte orkade läsa igenom 
alla rubriker). 
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