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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att kartlägga vilka slags miljöfrågor som Sveriges största
demokratiskt uppbyggda miljöorganisation, Naturskyddsföreningen, presenterar i inlägg av
slacktivistisk karaktär på sin Facebooksida. Vidare syftar denna studie till att få en förståelse
för hur Naturskyddsföreningen, i inlägg av slacktivistisk karaktär, uppmuntrar till och
initierar slacktivism vid presentationen av vissa slags miljöfrågor. Studiens syfte har legat till
grund för följande frågeställningar: 1) Vilka slags miljöfrågor presenteras i inlägg av
slacktivistisk karaktär på Naturskyddsföreningens Facebooksida? och 2) Hur presenteras
vissa slags miljöfrågor i inlägg av slacktivistisk karaktär?
Den första frågeställningen besvaras med en kvantitativ innehållsanalys för att
kartlägga förekomsten av olika typer av miljöfrågor i inlägg av slacktivistisk karaktär. Den
andra frågeställningen besvaras med en kritisk diskursanalys som, genom att se till ordval och
grammatik, synliggör inläggens underliggande premisser.
Baserat på studiens huvudsakliga resultat kan vi konstatera att miljöfrågorna ‘Mat &
livsmedel’ och ‘Skog- & naturvård’ förekommer mest frekvent i inlägg av slacktivistisk
karaktär. Resultaten påvisade även att dessa inlägg hade en högre grad av spridning än inlägg
av icke-slacktivistisk karaktär. I bakgrund mot studiens första teori, dagordningsteorins första
nivå, kan vi dra slutsatsen att Naturskyddsföreningen erhåller potential att inom mindre
nätverk kunna påverka dagordningen angående vilka miljöfrågor som anses vara viktiga inom
dessa nätverk.
Vidare visade resultaten att Naturskyddsföreningen, genom ordval och formuleringar,
inkluderar andra diskurser inom slacktivistdiskursen och således spelar på rådande
samhälleliga värderingar (att god hälsa är viktigt), normer (att engagera sig i och bry sig om
miljöfrågor) och strukturer (etablerade lagar och regler) för att individualisera miljöfrågor
såväl som lösningar i form av slacktivistiska uppmaningar. I bakgrund mot studiens andra
teori, dagordningsteorins andra nivå (framing), är det möjligt att dra slutsatsen att
Naturskyddsföreningen använder sig av en slags framing genom att inkludera andra
diskurser. I likhet med frames kan dessa påverka vår uppfattning av miljöfrågan och främja
den presenterade lösningen - en slacktivistisk uppmaning.
Nyckelord: Slacktivism, Facebook, Naturskyddsföreningen, organisationskommunikation,
miljö.

Abstract
Title: Save the environment? Click here!
Authors: Emma Bäckström & Julia Zabielski
Tutor: Jakob Svensson
Purpose: The purpose of this study is to map out what kind of environmental issues that the
environmental organization, Naturskyddsföreningen, present through slacktivist posts on their
Facebook page. Furthermore, the study aims to gain an understanding of how
Naturskyddsföreningen, in their slacktivist posts, initiate and encourage slacktivism. Our two
research questions are: 1) What kind of environmental issues are presented in slacktivist posts
on Naturskyddsförening’s Facebook page? 2) How are some environmental issues presented
in slacktivist posts?
Method/Material: The first research method used in this study was a quantitative content
analysis with the objective to map out what kind of environmental issues that were presented
in slacktivist posts. The material for this method consisted of 169 Facebook posts published
by Naturskyddsföreningen. A critical discourse analysis was used on 5 slacktivist posts to get
somewhat of a clue about how Naturskyddsföreningen present some environmental issues in
a slacktivist way.
Main results: One of the main results shows that the kind of environmental issues that are
most frequently presented through slacktivist posts concerns ‘Food & groceries’ and ‘Forest
& nature conservation’. The results also show that slacktivist posts was spread by shares and
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Förord
Genom föreläsningen “Social media & political participation” av Jakob Svensson vid
terminens början väcktes ett gemensamt intresse för deltagande på sociala medier. Efter
denna föreläsning pratade vi om hur både vi själva och personer i vår närhet visade stöd för
olika samhällsfrågor på Facebook, utan något vidare engagemang utanför det sociala mediet.
Vi kände alltså båda två att vi kunde relatera till ämnet i stort, både som åskådare och
deltagare, men visste inte att fenomenet hade ett namn. Jakob, som senare kom att bli vår
handledare, introducerade begreppet ’slacktivism’ för oss och vi var beslutsamma om att det
var detta fenomen vi ville skriva om i vår kandidatuppsats.
Vi vill därför först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Jakob som
inspirerat oss och som tålmodigt svarat på våra otaliga mail. Vi vill också tacka PG Holmlöv
för att han bistått med oumbärlig kvantitativ kunskap. Slutligen vill vi be samtliga på
institutionen för informatik och media om ursäkt för ett ihärdigt dörrknackande,
massmailande och oväntade besök.
Uppsatsen har från början till slut skrivits och utförts gemensamt då vi både ville att
uppsatsen skulle ha en enhetlig känsla, samt att vi strävat efter en rättvis arbetsfördelning
under uppsatsens gång.
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1. Inledning
I detta kapitel ges en introduktion till fenomenet slacktivism där studiens definition av
begreppet presenteras och en distinktion görs mellan slacktivistiskt och icke-slacktivistiskt
engagemang. Vidare presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställning.
Vidare definieras studiens huvudbegrepp och slutligen redogörs uppsatsens disposition.

1.1 Introduktion
1.1.1 Slacktivism
Begreppet ’slacktivism’ är en sammanslagning av de engelska orden ‘slacker’ (slöfock) och
‘activism’ (aktivism) (Breuer & Farooq, 2012) och har genom åren definierats på flera olika
sätt av forskare inom diverse forskningsdiscipliner.
Av The Oxford Dictionary har slacktivism definierats som aktiviteter utförda via
internet, i stöd för en samhällsfråga, som kräver lite tid och engagemang (Oxford
Dictionaries, 2015). Exempel på en sådan aktivitet är att gå med i grupper på sociala medier i
stöd för en samhällsfråga (ibid.).
En av de mest framstående akademiska definitionerna av begreppet formulerades av
forskaren Evgeny Morozov. Han definierar slacktivism som en slags aktivism som fordrar
liten eller ingen ansträngning från ”aktivisten” och att det endast är en uppvisning av
symboliskt stöd för en fråga, snarare än faktiskt meningsfullt stöd som kräver någon
ansträngning eller vidare insats (Morozov, 2011). Morozov menar vidare att slacktivism är att
förenkla verkligheten och dess, av naturen, komplexa problem (ibid.).
I denna studie använder vi Morozovs definition som utgångspunkt när vi definierar
fenomenet och begreppet slacktivism. Slacktivism definieras därför som en slags aktivism
som fordrar liten eller ingen ansträngning från “aktivisten” och som därmed förenklar
verkligheten och dess, av naturen, komplexa problem. Vi väljer dock, i motsats till Morozov
(Morozov, 2011), att inte ta någon ställning till huruvida slacktivism är meningsfullt eller
endast symboliskt stöd.
1.1.2 Slacktivistiskt respektive icke-slacktivistiskt engagemang
En distinktion behöver göras angående vad som är slacktivistiskt respektive ickeslacktivistiskt engagemang. Detta för att kunna operationalisera studiens syfte: att kartlägga
vilka slags miljöfrågor som Sveriges största demokratiskt uppbyggda miljöorganisation,
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Naturskyddsföreningen, presenterar i inlägg av slacktivistisk karaktär och vidare att få en
förståelse för hur Naturskyddsföreningen, i inlägg av slacktivistisk karaktär, uppmuntrar till
och initierar slacktivism.
Den utformade distinktionen mellan slacktivistiskt respektive icke-slacktivistiskt
engagemang är baserad på delar ur en litteraturöversikt på fenomenet slacktivism som
presenteras i nästa kapitel (se avsnitt 2.2 Forskningsbakgrund). Genom denna
litteraturöversikt var det möjligt att identifiera ett antal aktiviteter som genom tidigare
forskning definierats som slacktivistiska. De exempel på slacktivistiska aktiviteter som
presenteras nedan är formulerade ur ett individperspektiv, vilket innebär att de berör
aktiviteter som utförs av den enskilda individen. Dessa exempel är alltså formulerade ur ett
individperspektiv snarare än ett organisationsperspektiv och är således inte baserade på vad
organisationer gör för att uppmuntra till slacktivistiska aktiviteter. Dessa exempel används
trots detta som en slags utgångspunkt i vår definition av vad ett Facebookinlägg av
slacktivistisk respektive icke-slacktivistisk karaktär är.
Forskaren Henrik Serup Christensen exemplifierar slacktivistiska aktiviteter som att
byta profilbild på Facebook, att gå med i en Facebookgrupp eller att delta i tillfälliga
bojkottkampanjer såsom Earth Hour (Christensen, 2011). Forskarna Anita Breur och Bilal
Farooq menar att utvecklingen av internet och sociala medier har lett till att slacktivistiska
aktiviteter har blivit alltmer sammankopplade med de egenskaper och funktioner som finns
till förfogande på dagens sociala medier (Breur & Farooq, 2012). Funktioner såsom att gilla,
dela och att använda hashtaggar har blivit ett allt vanligare tillvägagångssätt för individer när
det kommer till att visa sitt stöd för en samhällsfråga (ibid.). Med utgångspunkt i dessa
exempel och vår valda definition av fenomenet slacktivism definieras ett inlägg av
slacktivistisk karaktär som ett inlägg där individer uppmanas till att gilla, dela, klicka,
hashtagga eller utföra annan småskalig aktivitet som varken fordrar någon ekonomisk eller
fysisk ansträngning av individen. Ett exempel på en uppmaning till en sådan småskalig
aktivitet på Naturskyddsföreningens Facebooksida är att individer uppmanas att dra för
gardinerna på natten för att spara på koldioxid. Denna uppmaning kräver varken någon
ekonomisk eller vidare fysisk ansträngning.
Inlägg av icke-slacktivistisk karaktär är inlägg av mer informerande karaktär,
antingen utan någon uppmaning eller med uppmaning till ekonomisk eller fysisk
ansträngning. Inlägg av informerande karaktär utan någon uppmaning är exempelvis inlägg
som innehåller information om Europeiska Unionens klimatmål eller vilka varor som är
märkta med miljömärkningen Bra Miljöval. Inlägg med uppmaning till ekonomisk eller
8

fysisk aktivitet kan till exempel vara inlägg där individer uppmanas till att donera pengar eller
att delta i en demonstration.

1.2 Problemformulering
I det svenska samhället är det idag en av tre svenskar som har känt eller känner klimatångest
(Dagens Nyheter, 2015-03-24). Denna typ av ångest grundar sig i en oro för klimatet och den
mänskliga aktivitet som påverkar vår miljö (ibid.). Detta kan vara en bidragande orsak till att
Sverige är ett av de länder i Europa vars befolkning är mest engagerad i miljöfrågor
(Europeiska kommissionen, 2014). Med internets framfart och samhällets digitalisering har
stora delar av traditionellt engagemang och aktivism förflyttats från gatorna till internet och
de sociala medierna (Castells, 2012). Dessa sociala medier har gett upphov till en större
spridning av aktivism (ibid.), samtidigt som en del av aktivismen utvecklats till så kallad
‘slacktivism’. Uttrycket slacktivism är en sammanslagning av orden ‘slacker’ (slöfock) och
‘activism’ (aktivism) (Breuer & Farooq, 2012) och är en slags aktivism på internet som
fordrar mycket liten eller ingen ansträngning från aktivistens sida (Morozov, 2011). Denna
typ av aktivism är mycket kontroversiell och omstridd, där forskare inom ämnet är uppdelade
i två läger (Kristofferson, Peloza & White, 2014). På ena sidan återfinns bland andra
sociologen Manuel Castells som har en optimistisk inställning till nätaktivism och menar att
den kan ge olika samhällsrörelser en större spridning och därigenom bidra till ett större
engagemang (Castells, 2012). På den andra sidan finns forskaren och författaren Evgeny
Morozov, som istället menar att nätkampanjer som uppmuntrar till slacktivism förenklar
problemens komplexa natur och får dem att framstå som något som kan lösas genom ett
klick, vilket de flesta problem inte kan (Morozov, 2011). Mellan dessa två läger kan man
finna ett fåtal forskare som är förhållandevis neutrala, däribland Henrik Serup Christensen
som menar att det krävs mer forskning på området för att kunna dra några slutsatser om
huruvida slacktivism är av godo eller ondo (Christensen, 2011). De flesta forskare på området
tycks även närma sig ämnet normativt, det vill säga att de på förhand avgjort huruvida
slacktivism är av godo eller ondo för att därefter, genom sin forskning, validera dessa
uppfattningar.
Därtill finns det i tidigare forskning ett stort fokus på individens roll i och motiv till
att delta i slacktivistiska aktiviteter. Morozov menar att deltagandet grundar sig i individens
lathet och behov att göra gott (Morozov, 2011), medan forskarna Kirk Kristofferson,
Katherine White och John Peloza hävdar att individen deltar för att på ett enkelt sätt bekräfta
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sina egna värderingar och reproducera en särskild bild av sig själva gentemot andra
(Kristofferson, White & Peloza 2014).
Detta fokus på huruvida slacktivism är av godo eller ondo och individens roll och
motiv utelämnar vilken roll organisationer spelar i att initiera och uppmuntra till slacktivism.
Vidare utelämnas även vilka slags frågor eller problem som av organisationer identifieras
som lämpliga för slacktivistiskt engagemang och därtill hur denna slacktivistiska
framställning ser ut. Denna lucka i forskningsområdet avser vi bidra till med denna studie.

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att kartlägga vilka slags miljöfrågor som Sveriges största
demokratiskt uppbyggda miljöorganisation, Naturskyddsföreningen, presenterar i inlägg av
slacktivistisk karaktär på sin Facebooksida. Vidare syftar denna studie till att få en förståelse
för hur Naturskyddsföreningen, i inlägg av slacktivistisk karaktär, uppmuntrar till och
initierar slacktivism vid presentationen av vissa slags miljöfrågor.

1.4 Frågeställning
Utifrån studiens syfte har följande deskriptiva frågeställningar formulerats:
● Vilka slags miljöfrågor presenteras i inlägg av slacktivistisk karaktär på
Naturskyddsföreningens Facebooksida?
● Hur presenteras vissa slags miljöfrågor i inlägg av slacktivistisk karaktär?

1.5 Huvudbegrepp
I detta avsnitt presenteras och definieras ett antal återkommande huvudbegrepp.
Facebook - En webbplats avsedd för nätverksbyggande och social gemenskap
(Nationalencyklopedin, 2015b). Facebook ger användarna möjlighet att skapa personliga
profiler som knyts samman genom olika nätverk (ibid.). Dessa nätverk byggs till stor del upp
genom att man som användare skickar så kallade “vänförfrågningar” till andra användare,
som dessa sedan godkänner eller nekar (ibid.). Interaktionen på Facebook sker genom text
och bild och kan vara synlig för samtliga inom ett nätverk genom så kallade Facebookinlägg
på användarens profilsida (ibid.). I detta fall blir inlägget synligt i ett gemensamt
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informationsflöde på startsidan (ibid.). Alternativet är interaktion som sker privat mellan
sändaren och mottagaren genom meddelanden likt e-post (ibid.).
Gilla - Att gilla ett inlägg är en funktion som på ett lätt sätt förmedlar att man tycker att
innehållet i inlägget är intressant eller bra (Facebook.com, 2015a). När du gillar ett inlägg
kan andra inom ditt nätverk se detta och upphovsmannen till inlägget får en avisering (notis)
om att du gillat dennes inlägg (ibid.).
Dela - Att dela är en funktion som gör det möjligt att sprida inlägg, bilder eller annat innehåll
till andra inom ett nätverk (Facebook.com, 2015b). Genom att dela någonting blir innehållet
synligt för andra användare inom ditt nätverk (ibid.).
Hashtagga - Att hashtagga någonting innebär att man använder symbolen # tillsammans med
ett ämnesnamn eller en fras i ett inlägg (Facebook.com, 2015c), exempelvis #klimatmaxa.
Den använda hashtaggen blir då klickbar och innehållet blir då synligt om andra användare
söker på hashtaggen i Facebooks sökfält (ibid.). Funktionen används alltså för att strukturera
och samla innehåll inom samma ämne (ibid.).
Miljöfrågor - Frågor som berör samspelet i en omgivning där människor, djur och växter
verkar tillsammans (Nationalencyklopedin, 2015c). Mer specifikt berör miljöfrågor hur
människans aktiviteter och handlingar på olika sätt påverkar och orsakar problematik för
miljön på vår planet (ibid.). Exempel på miljöfrågor är skogsskövling och giftiga utsläpp
(ibid.).
Symboliskt stöd - En typ av stöd som innefattar slacktivistiska aktiviteter som kräver liten
eller ingen ansträngning från “aktivisten” (Christensen, 2011). Exempel på en aktivitet där
symboliskt stöd uppvisas är att byta profilbild på Facebook i stöd för en särskild
samhällsfråga (ibid.), såsom att lägga regnbågsflaggan som filter på sin profilbild i stöd för
legalisering av äktenskap mellan HBTQ-personer.
Frames – Ett teoretiskt begrepp för kommunikativa inramningar av exempelvis
samhällsfrågor där vissa aspekter uppmärksammas och betonas på ett särskilt sätt, medan
andra aspekter utelämnas (Entman, 1993). Dessa inramningar kan påverka mottagarens
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uppfattning av samhällsfrågan, dess bakomliggande orsaker, den moraliska bedömning som
görs av frågan och även vilka lösningar som är att föredra (ibid.).
Diskurs - En diskurs kan beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”
(Jørgenssen Winther & Phillips, 2000:7). En diskurs är således en samlad uppsättning av
ordval, meningar, grammatiska grepp, representationer och bilder som skapar en uppfattning
av en person, händelse eller samhällsfråga (Burr, 2003).

1.6 Val av källor
Merparten av uppsatsens källor består av vetenskapliga forskningsartiklar. Samtliga av dessa
har hittats via de två databaserna Scopus och Communication and Mass Media Complete som
tillhandahåller referentgranskade forskningsartiklar. Vid sökningen efter uppsatsens valda
forskningsartiklar har sökord såsom slacktivism, online activism, environmental activism +
internet, social movement + internet och activism + Facebook använts. En stor del av dessa
forskningsartiklar har legat till grund för uppsatsens bakgrundskapitel där en bakgrund till
ämnet slacktivism och tidigare forskning på området presenteras.
Uppsatsens källor består också av tryckt litteratur. Denna litteratur har hittats via
referenser i forskningsartiklar på ämnet slacktivism, samt självständigt eller i samråd med en
bibliotekarie via Uppsala universitetsbibliotek. Stora delar av den tryckta litteraturen som
utgör uppsatsens källor ligger till grund för uppsatsens teori- och metodkapitel. Detta grundar
sig i en vilja att använda teorier och metoder som är historiskt väletablerade och formulerade
av erkända forskare och författare.
För att förklara och definiera begrepp i uppsatsen används främst det elektroniska
uppslagsverket Nationalencyklopedin och den elektroniska ordboken Oxford Dictionaries. Vi
bedömer dessa källor som tillförlitliga då de finns tillgängliga som rekommenderade
databaser hos Uppsala universitetsbibliotek.
Slutligen utgörs ett antal källor av hemsidor och tidningsartiklar. Vid användandet av
den här typen av källor har vi varit vaksamma och kritiskt reflekterat kring tillförlitligheten
hos dessa.

1.7 Disposition
Uppsatsen är disponerad över sex kapitel. Kapitel 1 utgörs av en inledning bestående av en
introduktion, studiens problemformulering, syfte, frågeställning, huvudbegrepp och en kort
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reflektion kring valet av källor. Därefter följer kapitel 2 som utgörs av en bakgrund till ämnet,
samt en redogörelse av tidigare forskning på området. Förhoppningen är att uppsatsens två
första kapitel ska skänka läsaren en förståelse för studien och dess relevans. I kapitel 3
presenteras studiens teoretiska ramverk. I kapitel 4 redogör vi för och motiverar studiens
metodval, som sedan efterföljs av ett avsnitt där urval och material integrerats med varandra.
I detta kapitel presenteras även genomförandet av studiens två metoder, följt av etiska
överväganden och den analysmodell som ligger till grund för nästa kapitel. Kapitel 5 utgörs
av en systematisk presentation och redogörelse av studiens två frågeställningar, åtföljda av
resultat och analys integrerade med varandra. Vi väljer alltså att inte separera resultat- och
analyskapitel, utan integrerar dem då vi dels anser att detta bidrar till mindre repetition av
kvantitativ data, dels för att resultaten från den kritiska diskursanalysen är svåra att separera
från analysen. Uppsatsen avslutas i kapitel 6 som utgörs av fyra avsnitt. En sammanfattning
av studien och dess slutsatser och en avslutande diskussion kring studiens forskningsmässiga
och samhälleliga relevans följs sedan av kritiska reflektioner och förslag till framtida
forskning.
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2. Bakgrund
I detta kapitel presenteras studiens ämnesbakgrund, samt en forskningsbakgrund
sammanställd genom en litteraturöversikt utförd på fenomenet slacktivism.

2.1 Ämnesbakgrund
I detta avsnitt presenteras de historiska utgångspunkter som ligger till grund för studiens
definition av begreppet och fenomenet slacktivism. Vidare motiveras även studiens fokus på
miljörörelsen och därefter ges en kort redogörelse av den studerade organisationen
Naturskyddsföreningen.
2.1.1 Slacktivismens historia
Det råder något delade meningar om när begreppet ‘slacktivism’ myntades och av vem, men
flera forskare har erkänt amerikanerna Dwight Ozard och Fred Clark som dess upphovsmän
(Christensen, 2011). Ozard och Clark hävdar själva att de redan 1995, vid ett seminarium på
The Cornerstone Festival i Illinois, använde begreppet för första gången (ibid.). Ozard ska ha
använt begreppet ‘slacktivism’ som en förkortning för orden ‘slacker’ (slöfock) och
‘activism’ (aktivism) när han beskrev småskaliga aktiviteter utförda av ungdomar, såsom att
plantera ett träd (ibid.). Ozard och Clark hävdar att begreppet vid denna tid hade en positiv
mening och positiva konnotationer (ibid.).
Begreppet fick dock inte någon större spridning förrän flera år senare. År 2002 skrev
journalisten Barnaby J. Feder en artikel i The New York Times där han, på grund av att en
stor mängd digitala namninsamlingar cirkulerade, använde begreppet ‘slacktivism’ (The New
York Times, 2002-05-29). Vid denna tidpunkt beskrevs slacktivism som individens behov av
att göra någonting bra utan att behöva lämna bekvämligheten i hans eller hennes fåtölj (ibid.).
Fem år senare, år 2009, uppstod en debatt när journalister och forskare började
argumentera för eller emot slacktivism i tidningar och akademiska bloggar världen över.
Bland annat hävdade mediestrategikern Jye Smith, i The Sydney Morning Herald, att den
snabba utvecklingen av sociala nätverk och dess förmåga att lätt dela innehåll skulle bli
alltmer användbart för att öka medvetenheten kring samhällsfrågor och att det i det långa
loppet skulle leda till samhällsförändringar (The Sydney Morning Herald, 2009-10-01). I sin
vetenskapliga blogg förkastade forskaren Evgeny Morozov denna optimistiska syn och
menade att slacktivism är aktivism för en lat generation och att det endast skapar en illusion
av att göra någonting meningsfullt, trots att det inte har någon verklig inverkan på samhället
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(Foreign Policy, 2009-05-19). Den en gång positiva mening som begreppet slacktivism hade
när det myntades har sedan dess förändrats (Breuer & Farooq, 2012). Begreppet har övergått
till att, i en allt högre utsträckning, framkalla mer negativa konnotationer där slacktivism av
många ses som en handling grundad i individens lathet (ibid.).
2.1.2 Sociala medier & miljöorganisationer
I likhet med hur slacktivism förändrats genom åren har förutsättningarna för hur
organisationer kommunicerar med sina publiker förändrats. Forskaren Manuel Castells menar
att dagens högteknologiska samhälle kräver en ny typ av kommunikation från ideella
organisationer för att nå ut till individer och grupper (Castells, 2007). Denna kommunikation
benämns som ‘nätverkskommunikation’ och anses, av Castells, vara oumbärlig för
organisationer i deras förkovring och ekonomiska utveckling i samhället (ibid.). Det
teknikskifte som ägt rum har alltså resulterat i att villkoren för hur organisationer i dagens
samhälle marknadsför sig och når ut till allmänheten har förändrats (Wikström, Lundqvist &
Beckérus, 1998). Samspel via sociala medier har blivit allt viktigare och möjligheterna för
ideella organisationer att, till ett lågt pris, påverka och instruera mottagarna har ökat med de
sociala mediernas framväxt (ibid.).
Specifikt miljösektorn inom ideella organisationer har förändrats drastiskt sedan
utvecklingen av sociala medier, bland annat gällande hur icke-statliga miljöorganisationer för
kampanjer och sprider information (Katz-Kimchi & Manosevitch, 2015). I många fall är
sociala medier idag den huvudsakliga plattformen för dessa organisationer att organisera
demonstrationer, men används även för att marknadsföra organisationen som helhet och dess
pågående kampanjer (ibid.). Vidare gör de sociala medierna det möjligt att paketera
komplexa miljöproblem på ett vardagligt och lättförståeligt sätt, exempelvis genom
Youtubevideos (ibid.).
För att främja ett miljövänligt tänkande och beteende är det av stor vikt att öka
allmänhetens kännedom och kunskap om miljöfrågor (Ballew, Omoto & Winter, 2015).
Emellertid upplever många av världens invånare att de är osäkra, maktlösa och illa utrustade
när det kommer till att agera mot komplexa miljöproblem, såsom klimatförändringar (ibid.).
Likväl är individuellt och kollektivt agerande nödvändigt för att bevara naturmiljöer och för
att minska miljöproblemen (ibid.). Internet och sociala medier kan därför ses som en
uppsättning kommunikativa och organisatoriska verktyg som erhåller allt mer
uppmärksamhet för deras potential att öka miljömedvetenhet och hållbara beteenden hos
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allmänheten (ibid.). Funktioner såsom att gilla och dela finns tillgängliga i flera av dagens
sociala medier, bland annat på Facebook, och har blivit viktiga för miljöorganisationer i en
allt större utsträckning (ibid.). Detta då dessa funktioner gör det möjligt att spela på normer
för att influera individer till att agera och handla på ett sätt som främjar miljön (ibid.). När en
stor grupp individer exempelvis gillar eller delar ett Facebookinlägg som berör en viss
miljöfråga sänder detta ut signaler till övriga individer att denna miljöfråga är viktig och att
man som en “god människa” bör vara av samma åsikt (ibid.). Således kan agerande som
främjar miljön utföras för att stärka eller förbättra bilden av sig själv inför andra eller på
grund av uppfattningar av vad andra gör och föreställningar om vad som är socialt eller
politiskt “korrekt” (ibid.).
Enligt en rapport om klimatfrågan, sammanställd av EU-kommissionen, anser 9 av 10
européer att de rådande klimatförändringarna är ett allvarligt problem (Europeiska
kommissionen, 2014). Rapporten visar också att Sverige är ett av de länder i Europa vars
befolkning är mest engagerad i miljöfrågor (ibid.). Detta engagemang kan grunda sig i att fler
än var tredje svensk, alltså 37 % av Sveriges befolkning, har känt skuld för sin miljöpåverkan
och upplevt klimatångest (Dagens Nyheter, 2015-03-24). Denna typ av ångest innebär en oro
för klimatet och den mänskliga aktivitet som påverkar vår miljö, hälsa och framtid (ibid.).
Detta indikerar att det råder en viss norm i dagens samhälle som innebär att man ska bry sig
om och engagera sig i miljöfrågor.
Miljöorganisationernas ökade användning av sociala medier och den rådande normen
att bry sig om och engagera sig i miljöfrågor, samt den ökade oron för miljön i Sverige, har
motiverat oss att rikta in denna studie på miljörörelsen. Vi har därför valt att studera
Naturskyddsföreningen som är den största demokratiskt uppbyggda miljöorganisationen i
Sverige.
2.1.3 Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen grundades i Sverige år 1909 och är en partipolitiskt och religiöst
obunden ideell organisation som arbetar med naturskydd och miljövård
(Naturskyddsföreningen, 2015a). Idag är Naturskyddsföreningen Sveriges största
demokratiskt uppbyggda miljöorganisation med över 221 000 registrerade medlemmar
(ibid.). Detta innebär att organisationen är uppbyggd av 270 lokala föreningar, så kallade
’kretsar’, som finns runtom i Sveriges kommuner (ibid.). Dessa kretsar är självständiga
verksamheter och jobbar främst med att påverka sina respektive kommuners lokala
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miljöarbete (ibid.). För att bistå med hjälp till kretsarna finns även 24 etablerade länsförbund
som arbetar med mer länsövergripande miljöfrågor (ibid.). Medlemmar och ombud från
organisationens lokala kretsar och länsförbund samlas vartannat år för en riksstämma, där
beslut sedan fattas på riksnivå (ibid.). Genom denna typ av uppbyggnad menar
Naturskyddsföreningen att varje enskild medlem ges chans att vara med och påverka
organisationens arbete och prioritering av miljöfrågor (ibid.).
Naturskyddsföreningen verkar för att skydda och vårda naturen, samt för att väcka
människors intresse och kärlek för naturen (Naturskyddsföreningen, 2015b). Organisationens
värdegrund sammanfattas i tre meningar: 1. Att rädda naturens liv. 2. Att främja människors
hälsa. 3. Att verka för global solidaritet (ibid.). Arbetet med värdegrunden sker lokalt,
nationellt och globalt genom organisationens prioriterade arbetsområden: klimat, hav & fiske,
mat & livsmedel, jordbruk, energi, transporter, miljögifter och skog- & naturvård
(Naturskyddsföreningen, 2015c).

2.2 Forskningsbakgrund
En litteraturöversikt på fenomenet slacktivism har gjort det möjligt att identifiera flera
genomgående aspekter av forskningsområdet. De två mest framstående aspekterna som
kommer att presenteras här är dels frågan kring huruvida slacktivism är av godo eller ondo,
dels det fokus på den enskilda individen som förekommer i tidigare forskning.
2.2.1 Slacktivism: av godo eller ondo?
En av de mest framträdande aspekterna på forskningsområdet berör frågan huruvida
slacktivism är av godo eller ondo. Den utförda litteraturöversikten har gjort det möjligt att
identifiera tre olika läger och förhållningssätt till slacktivism: ett optimistiskt, ett
pessimistiskt och ett mer “neutralt”. Det “neutrala” lägret definieras dock som ett läger med
en förhållandevis positiv inställning till fenomenet slacktivism, men som menar att dess
framgång är beroende av särskilda villkor och omständigheter. Samtliga tre läger och deras
respektive förhållningssätt kommer att presenteras nedan.
2.2.2 Optimism
På den optimistiska sidan finns bland andra forskaren och sociologen Manuel Castells som
menar att slacktivism kan bidra till att öka spridningen av budskap från samhällsrörelser och
därigenom öka samhälleligt engagemang i det långa loppet (Castells, 2012). Castells
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poängterar även vikten av traditionella former av aktivism såsom demonstrationer och att
ockupera fysiska platser, men menar att internet och sociala medier numera fungerar som
oumbärliga verktyg för att organisera och mobilisera människor i samhället (ibid.).
I enlighet med Castells ståndpunkt hävdar forskarna Anita Breuer och Bilal Farooq att
det är möjligt att åstadkomma samhällsförändring genom slacktivism på sociala medier
(Breuer & Farooq, 2012). Detta var en slutsats de kom fram till efter att ha studerat den
brasilianska anti-korruptionskampanjen Ficha Limpa (ibid.). Studien visade ett märkbart
samband mellan den stora spridningen av kampanjen på sociala medier och ett ökat politiskt
deltagande (ibid.). I likhet med Castells menar Breuer och Farooq att internet och sociala
medier idag, framför allt annat, är avgörande för att sprida budskapet från samhällsrörelser
(ibid.).
Fler forskare som stämmer in i detta resonemang är Shari Veil, Jenna Reno, Rebecca
Freihaut och Jordan Oldham som genom en studie om Kraft Foods belyser slacktivismens
förmåga att åstadkomma förändring i samhället (Veil m fl, 2015). Händelseförloppet som
studerades började med att en enskild kund kritiserade innehållet i en produkt ur Kraft Foods
sortiment på deras Facebooksida (ibid.). Detta var startskottet för en internetbaserad protest
där en stor mängd missnöjda kunder började mobilisera sig mot Kraft Foods, för att därefter
publicera ett stort antal kritiska kommentarer och inlägg på företagets Facebooksida (ibid.).
Protesten på Facebooksidan satte Kraft Foods rykte på spel och tvingade dem att ändra
innehållet i deras produkter (ibid.). Forskarna bakom studien menar att protestens framgång
beror på internets frihet (ibid.). Detta då händelseförloppet belyser hur en liten slacktivistisk
handling på internet och sociala medier, såsom att publicera en kommentar på Facebook, kan
göra skillnad om tillräckligt många individer utför handlingen (ibid.).
I en studie ledd av forskaren Cat Jones visade det sig att små slacktivistiska aktiviteter
och handlingar främjar aktivism offline i verkliga livet (Jones, 2015). Studiens resultat
indikerar att en småskalig aktivitet, som att på sociala medier dela en video i stöd för en
särskild samhällsfråga, har en stor inverkan på individen och dennes ambitioner att engagera
sig ytterligare (ibid.). Att dela en video relaterad till en samhällsfråga gör att individer, enligt
studien, i större utsträckning är benägna att ta reda på mer om det aktuella problemet (ibid.).
Jones hävdar att detta är en slags ingång till traditionell aktivism då det leder till ett större
engagemang som kan resultera i att individen deltar i demonstrationer eller donerar pengar
(ibid.).
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2.2.3 Neutral
Henrik Serup Christensen, som är förhållandevis neutral i konflikten, menar att det inte finns
några vetenskapliga bevis för att aktivism online varken skulle ha en gynnsam eller skadlig
inverkan på aktivism offline (Christensen, 2011). Christensen hävdar att, på grund av internet
och sociala medier, har spridningen av information förenklats och således lett till att mängden
potentiella aktivister har ökat (ibid.). Christensen menar att detta i teorin bör förstärka
aktivism offline, men framhåller att det krävs mer forskning på ämnet för att kunna dra några
slutsatser om huruvida symboliskt stöd online har någon verklig inverkan
samhällsförändringar och samhället i stort (ibid.).
I likhet med Christensen är forskarna Jennifer Earl och Katrina Kimport försiktiga
med att dra några slutsatser om hur slacktivism kommer att påverka samhället i det långa
loppet (Earl & Kimport, 2011). De menar dock att internet och sociala medier, på grund av de
låga kostnaderna för att använda dem, kan agera som användbara verktyg för att hjälpa
traditionella samhällsrörelser att förbättra deras räckvidd, informationsöverföring och
organisering (ibid.). De nya digitala medierna ger alltså inga garanterade utfall, men används
de på rätt sätt kan de, enligt Earl & Kimport, fungera som en hävstång för vidare engagemang
och deltagande (ibid.).
Forskaren Joel Penney ansluter sig till Christensen genom ett mer neutralt
ställningstagande till fenomenet slacktivism efter att ha studerat symboliskt stöd på sociala
medier genom jämställdhetskampanjen “Red Equal Sign” på Facebook (Penney, 2015).
Penney menar, likt Christensen, att de människor som annars inte engagerar sig i
samhällsfrågor får en chans att på ett enkelt sätt delta genom slacktivism på internet och
sociala medier (ibid.). Symboliskt stöd för en samhällsfråga på sociala medier bör därför inte
betraktas som meningslös slacktivism men är heller inte att föredra i samma utsträckning som
offline aktivism (ibid.). Detta då dess faktiska inverkan på samhället i det långa loppet inte
ännu kan fastställas (ibid.).
Forskarna Gregory D. Saxton och Lili Wang för liknande resonemang kring
slacktivism och menar att de olika faktorer som avgör dess framgång är många, däribland
‘the social network effect’ som genom stöd i deras studier förklaras som att donationer som
ges via sociala medier är mindre i både summor och i frekvens, än de som ges utanför sociala
medier (Saxton & Wang, 2013). Trots detta framhåller de att en liten donation är bättre än
ingen alls och att det därför är svårt att avgöra slacktivismens inverkan på traditionell
aktivism och samhället som helhet (ibid.).
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2.2.4 Pessimism
Den mer pessimistiska sidan på forskningsfältet företräds i huvudsak av forskaren Evgeny
Morozov som menar att slacktivism är att förenkla och förmildra komplexa problem till
lösbara genom en mycket liten, ofta meningslös, handling (Morozov, 2011). Morozov menar
även att personer som utför slacktivistiska aktiviteter och handlingar får en ogrundad och
falsk känsla av rättfärdigande, vilket innebär att dessa personer känner att de redan gjort sitt
och att det därför hämmar vidare ambitioner att delta i mer meningsfulla former av aktivism,
såsom att protestera (ibid.).
År 2014 genomfördes en studie om slacktivism av forskarna Kirk Kristofferson,
Katherine White och John Peloza där de ämnade undersöka om det fanns någon skillnad i
symboliskt stöd som uttrycks offentligt respektive privat (Kristoffersson, White & Peloza,
2014). Studien visade att individer som uttryckte symboliskt stöd privat genom att skriva
under en anonym namninsamling var mer benägna att engagera sig vidare och då med mer
meningsfullt stöd, genom att till exempel skänka pengar (ibid.). Individer som däremot
uttryckte sitt stöd offentligt genom att gå med i Facebookgrupper i stöd för en samhällsfråga
var mindre benägna att engagera sig vidare i samhällsfrågan (ibid.). Författarna till studien
menar, i likhet med Morozov, att detta tyder på att slacktivism och slacktivistiska aktiviteter
är symboliskt stöd visat offentligt som kan avleda individen från vidare engagemang och stöd
(ibid.).
Vidare opponerar sig inte Morozov mot de förmågor som sociala medier och internet
besitter som gör det möjligt att på ett snabbt och smidigt sätt sprida information (Morozov,
2011). Han erkänner att dessa förmågor, från en optimistisk ståndpunkt, erbjuder ett billigt
och lätt tillvägagångssätt för att formera internetbaserade grupper (ibid.). Men detta är inte
nödvändigtvis en fördel enligt Morozov (ibid.). Castells och Christensens ställningstaganden
till slacktivism antyder att ju fler personer som till exempel går med i Facebookgrupp, desto
bättre vad gäller spridningen av information och skapandet av mer meningsfullt stöd.
Morozov tar avstånd från detta koncept som bygger på ‘ju fler, desto bättre’ (ibid.). Istället tar
Morozov stöd i psykologistudier som visar att människor som arbetar mot ett mål i grupp kan
vara mindre effektiva än den enskilda individen och dess arbete (ibid.). Anledningen till detta
är att individer i grupp tenderar att förlita sig för mycket på att andra gruppmedlemmar
arbetar aktivt mot målet, vilket då leder till att vi som individer blir passiva och lata (ibid.).
Morozov konkretiserar detta fenomen med att sjunga ‘Ja må du leva’ och att applådera
(ibid.). Som enskilda individer är vi fullt kapabla att sjunga ‘Ja må du leva’ för full hals eller
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att ljudligt klappa händerna men eftersom dessa aktiviteter oftast genomförs i grupp tenderar
vi att förlita oss på att även andra ska sjunga och klappa (ibid.). Detta gör att vi varken
sjunger eller applåderar så högt som vi faktiskt kan (ibid.). Morozov menar att denna logik
även går att applicera på Facebookgrupper som är relaterade till en särskild samhällsfråga
(ibid.). När flera individer utför samma aktivitet, att gå med i och vara medlem i en
Facebookgrupp, är det omöjligt att uppskatta deras individuella insatser för samhällsfrågan
(ibid.). Detta leder i sin tur till att de enskilda individerna blir lata och slutar bidra då de inte
riskerar att bli ertappade och tillrättavisade (ibid.).
2.2.5 Individuellt fokus
Någonting som framgick i den utförda litteraturöversikten var att majoriteten av litteraturen
behandlade individens roll i fenomenet slacktivism och därtill deras motiv till att delta i
slacktivistiska aktiviteter. Detta fokus på individens roll inom slacktivism avser dennes
slacktivistiska handlingar såsom att gå med i Facebookgrupper eller att visa andra typer av
symboliskt stöd (Kristofferson, White, Peloza, 2014). Evgeny Morozov menar att individens
motiv att delta i slacktivistiska aktiviteter grundar sig i en kombination av individens lathet
och dennes behov av att göra gott (Morozov, 2011). Denna kombination resulterar i att
individen deltar i mycket småskaliga aktiviteter som inte kräver någon vidare ansträngning
och som därmed heller inte gör någon skillnad (ibid.). I motsats till Morozov hävdar
forskarna Sujin Choi och Han Woo Park att individens motiv handlar om ett behov av att
känna tillhörighet och gruppsolidaritet, någonting som kan åstadkommas genom att delta i
eller utföra slacktivistiska aktiviteter (Choi & Park, 2014). Kirk Kristofferson, Katherine
White och John Peloza hävdar istället att individer deltar slacktivistiska aktiviteter för att
bekräfta de egna värderingarna och för att reproducera en särskild bild av sig själva inför
andra (Kristofferson, White, Peloza, 2014).
De metoder som användes till att undersöka dessa aspekter var därtill ofta enkäter och
intervjuer som då användes för att förstå hur individer väljer att delta i olika slacktivistiska
aktiviteter och även varför de gör detta (Breuer & Farooq, 2012; Meyer & Workman Bray,
2013; Jones, 2015).
2.2.6 Den inomvetenskapliga luckan
Sammanfattningsvis verkar det, mellan samtliga tre läger, råda en viss konsensus i att internet
och sociala medier är användbara för att på ett enkelt sätt sprida information eller budskap
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från samhällsrörelser. Däremot går åsikterna isär och varierar från att vara högst optimistiska
till högst pessimistiska vad gäller slacktivismens effektivitet och påverkan på traditionell
aktivism och samhället i stort. Slutsatser kring individens motiv att delta i slacktivistiska
aktiviteter varierar också, från att grunda sig i lathet till att vilja uppfylla ett behov av
tillhörighet och gemenskap.
I nuläget består forskningsfältet av studier som undersökt huruvida slacktivism är av
godo eller ondo och därtill varför individer väljer att delta i slacktivistiska aktiviteter. Därmed
utelämnas vilken roll organisationer spelar i att bereda möjlighet för slacktivism genom att
initiera och uppmuntra till de slacktivistiska aktiviteter som den enskilda individen sedan
utför. Vidare har typen av frågor som lämpar sig för slacktivism och hur framställningen av
dessa frågor ser ut inte uppmärksammats inom fältet. Det är därför av stor relevans att belysa
denna aspekt av fenomenet då företag och organisationer kan sägas ha en central roll både
vad gäller fenomenets uppkomst och fortsatta förekomst. Det är alltså denna aspekt som
ligger till grund för de individfokuserade aspekter som tidigare forskning på området berör.
Denna identifierade inomvetenskapliga lucka i forskningsfältet ligger till grund för denna
studie.
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3. Teori
Studiens teoretiska ramverk består av dagordningsteorins första och andra nivå. Teorins
första nivå, som handlar om hur media sätter dagordningen för vilka frågor som vi ska anse
vara viktiga (McCombs, 2014), är som teoretisk ingång och bakgrund relevant för uppsatsens
första frågeställning: Vilka slags miljöfrågor presenteras i inlägg av slacktivistisk karaktär på
Naturskyddsföreningens Facebooksida?
Teorins andra nivå, som handlar om att media även sätter dagordningen för hur vi
tänker om olika samhällsfrågor (McCombs, 2014), är av relevans för studiens andra
frågeställning: Hur presenteras vissa slags miljöfrågor i inlägg av slacktivistisk karaktär?
Nedan följer en mer utförlig redogörelse av teorins två nivåer och deras relation till
studiens frågeställningar och ämne.

3.1 Dagordningsteorins första nivå
Dagordningsteorin har sin grund i Walter Lippmanns bok “Public Opinion” från 1922 där han
i inledningskapitlet, “The World Outside and the Pictures in our Heads”, presenterar en teori
om hur en slags pseudomiljö skapad av media, snarare än den kringliggande miljön, påverkar
vad allmänheten tänker på (McCombs, 2014). Trots att Lippmann inte använde sig av
begreppet “dagordningsteori” anser forskaren Maxwell McCombs att det är Lippmanns teori
som ligger till grund för dagordningsteorin (ibid.).
Lippmanns teori utvecklades och namngavs 1968 av forskarna Maxwell McCombs
och Donald Shaw utifrån deras studie om mediernas påverkan på väljare inför presidentvalet
samma år (McCombs, 2014). Studien, som utfördes i Chapel Hill, North Carolina, påvisade
en uppseendeväckande samstämmighet mellan de samhällsfrågor som lokala medier lyft fram
mest och som de viktigaste och de frågor som väljarna i sin tur uppfattade som viktiga (ibid.).
Därmed bekräftades Lippmanns nästan 50 år gamla teori och gavs namnet dagordningsteorins
första nivå (ibid.).
Sedan 1968 har teorin utvecklats av en mängd olika forskare och idag har över 400
empiriska studier med utgångspunkt i dagordningsteorin publicerats (McCombs, 2014). Från
att teorin främst behandlat politiska frågor har den under sina över 50 år kommit att behandla
en stor mängd olika ämnen, däribland miljöfrågor och hur dessa konkurrerar med varandra
men även med andra samhällsfrågor för att få vara en del av medias agenda (ibid.).
Teorins första nivå kommer att användas som en slags en teoretisk ingång och
bakgrund till de resultat som besvarar studiens första frågeställning. Slacktivism som
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förekommer på sociala medier, däribland Facebook, kan ses som ett försök från
organisationers sida att påverka dagordningen. Detta då slacktivism, enligt denna studies
definition, handlar om uppmaningar till att på olika sätt klicka, gilla och dela inlägg som
berör samhällsfrågor. När individer följer sådana uppmaningar på sociala medier såsom
Facebook blir detta synligt för andra inom dennes nätverk och detta skulle då kunna påverka
dagordningen för vilka frågor som anses vara viktiga inom detta nätverk. För att kunna
använda denna teori i sin helhet krävs dock, i likhet med Maxwell McCombs och Donald
Shaws första studie, att mottagarnas uppfattningar av de viktigaste frågorna studeras. Detta
kräver stora resurser och en stor mängd material som vi inte har att tillgå i denna studie,
vilket innebär att det inte är möjligt att dra några slutsatser huruvida vissa miljöfrågor faktiskt
sätts på dagordningen inom nätverken på Facebook. Istället kommer alltså första nivån av
dagordningsteorin användas som en teoretisk ingång och bakgrund som kan bidra med en
ökad förståelse för vilken potentiell påverkan Naturskyddsföreningen, genom inlägg av
slacktivistisk karaktär, skulle kunna ha på dagordningen inom de mindre nätverken.
Inom dagordningsteorin har också flera nya kommunikationskoncept och teorier vuxit
fram, bland annat dagordningsteorins andra nivå (McCombs, 2014). Medan
dagordningsteorins första nivå alltså handlar om hur media sätter dagordningen för vilka
frågor som ska anses vara viktiga, innebär dagordningsteorins andra nivå att media även
sätter dagordningen för hur vi tänker om olika samhällsfrågor (ibid.).

3.2 Dagordningsteorins andra nivå
Dagordningsteorins andra nivå berör alltså hur media, genom beskrivningar som cirkulerar i
media, kan påverka och sätta dagordningen för hur vi tänker om och känner för olika
samhällsfrågor, händelser eller personer (McCombs, 2014). Inom teorins andra nivå finns
flera koncept, där de mest framträdande är koncepten om attribut och framing (ibid.). Bägge
koncepten fokuserar på hur samhällsfrågor, händelser eller personer presenteras och därtill i
vilken utsträckning som detaljer eller aspekter i presentationen påverkar våra tankar och
känslor om det aktuella ämnet (ibid.). I många avseenden är de två koncepten mycket lika,
men skiljer sig åt vad gäller omfattningen på denna påverkan (ibid.).
Dagordningsteorins andra nivå, genom konceptet om attribut, fokuserar på sakfrågans
eller objektets attribut (McCombs, 2014). Attribut, i detta sammanhang, innebär de
egenskaper eller aspekter av en person, händelse eller samhällsfråga som uppmärksammas
och betonas av mediernas dagordning (ibid.). Dessa attribut påverkar hur mottagarna tänker
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kring och talar om personen, händelsen eller samhällsfrågan (ibid.). Exempelvis kan ett
objekt, en politiker, attribueras som envis och en sakfråga, arbetslösheten, attribueras som
allvarlig.
Attribuering av samhällsfrågor är särskilt vanligt när det gäller ekonomi som är och
har varit ett återkommande samhällsproblem i flera länder under de senaste årtiondena
(McCombs, 2014). Ekonomin har genom åren attribuerats av media på flera olika sätt, från
attribut som ‘inflation’ till ‘arbetslöshet’ och ‘budgetunderskott’ (ibid.). Enligt Maxwell
McCombs är dagens miljöfrågor likvärdiga med ekonomin, detta då dessa två områden
innehar liknande bredd och komplexitet (ibid.). Miljöfrågor kan förankras lokalt såväl som
globalt och kan framställas mycket abstrakt eller väldigt konkret (ibid.). Attributen för
samhällsproblem, såsom dagens komplexa miljöfrågor, är det som definierar dem och som i
sin tur sätter perspektivet för hur allmänheten ska uppfatta dem (ibid.). Det är även dessa
attribut som talar om vilka eventuella lösningar på problemen som är att föredra (ibid.).
Dagordningsteorins andra nivå, genom konceptet om framing, är ett något mer
omfattande koncept (McCombs, 2014). Grundaren till konceptet om framing, sociologen och
antropologen Erving Goffman, skrev 1974 boken “Frame Analysis: An essay on the
Organization of Experience” där framing beskrivs som mediers och organisationers medvetna
eller omedvetna inramning av nyheter och samhällsfrågor (Goffman, 1974). Genom att enbart
belysa en liten aspekt av vad som är viktigt för en situation eller för ett problem förenklas
verkligheten och detta påverkar i sin tur hur mottagarna reagerar på och tolkar den aktuella
situationen eller problemet (ibid.). Konceptet har sedan 1974 vidareutvecklats av bland andra
media- och kommunikationsforskaren Robert Entman som definierar framing på följande
sätt:
”to frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a
communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal
interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described”
(Entman, 1993: 52).

Centralt i Entmans definition är alltså att framing handlar om att uppmärksamma och betona
vissa aspekter av verkligheten på ett särskilt sätt, medan andra aspekter utelämnas (Entman,
1993). I likhet med attribut kan frames främja en särskild definition av ett problem, samt en
särskild lösning eller ett specifikt sätt att hantera det uppmärksammade problemet (ibid.).
Genom att ett politiskt parti exempelvis ramar in och betonar arbetslösheten i samhället i
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relation till invandring kan en särskild lösning främjas - att stoppa invandringen. I motsats till
konceptet om attribut fokuserar dock konceptet om framing även på hur olika frames kan
påverka mottagaren till en särskild uppfattning om orsaker till problemet eller vilken moralisk
bedömning mottagaren ska göra av problemet (ibid.). Med andra ord kan etiska normer för
vad som är bra och dåligt, rätt eller fel, framgå genom olika frames som i sin tur påverkar
mottagaren (McCombs, 2014).
Framing av ett problem manifesteras ytterligare genom särskilda ordval,
meningsuppbyggnader och andra språkliga egenskaper som förser mottagaren med tematiskt
laddad fakta (Entman, 1993). Tematiskt laddad fakta är i detta sammanhang ensidig
information som är färgad av avsändaren och dennes bedömning av problemet (ibid.). Hur
denna framing av problem ter sig styrs alltså i stor utsträckning av den förförståelse och
kulturella bakgrund som upphovsmannen bakom en text har, men även av rådande normer
och samhälleliga värderingar (ibid.).
Alla samhällsfrågor och problem, däribland miljöfrågor, kan alltså sägas bli inramade
på olika sätt av media och organisationer. Miljöfrågor, i likhet med många andra
samhällsfrågor, är både komplexa och mycket omfattande. Det kan då krävas att den aktuella
miljöfrågan på olika sätt förenklas genom en eller flera inramningar, där vissa mindre
aspekter av problemet betonas. Då vi ämnar få en förståelse för hur vissa slags miljöfrågor
presenteras i inlägg av slacktivistisk karaktär är det av relevans att se till de inramningar som
Naturskyddsföreningen använder i dessa inlägg. På vilka sätt ramas miljöfrågorna in och hur
kan detta tänkas påverka mottagarens uppfattning och moraliska bedömning av miljöfrågan?
Dessa inramningar kan, enligt Robert Entmans definition, påverka mottagarens sätt att tänka
och agera för att lösa eller hantera problemet. Naturskyddsföreningen har alltså möjlighet att
genom omedvetna eller medvetna inramningar främja slacktivism och de slacktivistiska
aktiviteter de uppmanar till i inlägg av slacktivistisk karaktär. I denna studie kommer därför
Robert Entmans definition av framing användas som teoretisk utgångspunkt för
dagordningsteorins andra nivå.
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4. Metod & material
I detta kapitel presenteras studiens metodval, urval och material. Därefter redogörs hur
studien har genomförts, samt etiska reflektioner och överväganden som beaktats under
arbetets gång. Avslutningsvis presenteras studiens analysmodell där operationaliseringen av
teorierna förklaras och vidare hur resultatpresentationen integrerats med analysen.

4.1 Metodval
I denna studie används både en kvantitativ och kvalitativ metod, men i två separata steg.
Detta innebär att vi använder oss av analysstrategin ‘sequential explanatory strategy’ (Hjerm,
Lindgren & Nilsson, 2014). Denna strategi förordar att data från den kvantitativa metoden
samlas in och analyseras först, för att därefter samla in och analysera kvalitativ data (ibid.).
Syftet med denna strategi är att kunna ta avstamp i resultaten från den kvantitativa metoden
för att sedan gå vidare med datainsamlingen för den kvalitativa metoden (Creswell, 2009).
Nedan presenteras och motiveras studiens valda metoder: kvantitativ innehållsanalys och
kritisk diskursanalys.
4.1.1 Kvantitativ innehållsanalys
En kvantitativ innehållsanalys kan undersöka bildliga, skriftliga och muntliga framställningar
och kräver att tillräckligt många analysenheter inkluderas för att kunna dra några generella
slutsatser om ett material (Esaiasson m fl, 2012). Fördelar med metoden är att den kan
behandla stora mängder data, vilket gör det möjligt att utläsa mönster, förekomster och
genomgående teman i ett stort material (ibid.). En kvantitativ innehållsanalys kan därmed
vara lämplig när forskaren ämnar att i olika kategorier kartlägga och synliggöra exempelvis
frekvens och utrymme i ett material för respektive kategori (ibid.). Den främsta fördelen med
den kvantitativa innehållsanalysen är således möjligheten att kunna gå igenom mycket stora
mängder data på kort tid, vilket gör att datamängden blir stor nog för att kunna utläsa mönster
(ibid.). Denna metod är därför lämplig för att kunna besvara studiens första deskriptiva
frågeställning: Vilka slags miljöfrågor presenteras i inlägg av slacktivistisk karaktär på
Naturskyddsföreningens Facebooksida? Frågeställningen kräver kartläggning och
klassificering då den söker svar på förekomsten av innehållsliga kategorier, i detta fall
miljöfrågor, i Facebookinlägg av slacktivistisk karaktär publicerade av
Naturskyddsföreningen. Vi ämnar alltså först och främst kategorisera och kvantifiera vilka
inlägg som är av slacktivistisk respektive icke-slacktivistisk karaktär och vidare vilka slags

27

miljöfrågor som förekommer och presenteras i dessa respektive inlägg. Detta för att
synliggöra eventuella mönster för vilka typer av miljöfrågor som presenteras genom inlägg av
slacktivistisk karaktär där mottagaren uppmanas att dela, gilla, klicka, hashtagga eller utföra
andra småskaliga aktiviteter. På grund av den begränsade tid som finns till vårt förfogande är
den kvantitativa innehållsanalysen och dess förmåga att på ett snabbt och systematiskt sätt gå
igenom en stor mängd material en än mer lämplig metod.
Medan den kvantitativa innehållsanalysen används för att besvara studiens första
frågeställning och studerar materialets manifesta nivå, kommer den kritiska diskursanalysen
att användas för att besvara studiens andra frågeställning och därmed studeras även
materialets latenta nivå.
4.1.2 Kritisk diskursanalys
Samhällskritik och vetenskap förenas inom den kritiska diskursanalysen när man väljer att se
meningsskapandet som sker i text, bilder och tal som diskurser (Ekström & Larsson, 2010).
En diskurs är således en samlad uppsättning av ordval, meningar, grammatiska grepp,
representationer och bilder som skapar en uppfattning av en person, händelse eller
samhällsfråga (Burr, 2003). Diskurser konstituerar alltså vår verklighet (ibid.). Dessa
diskurser hjälper i sin tur individer att orientera sig i vardagen och att förstå världen som vi
lever i (Börjesson & Palmblad, 2007). Centralt för den kritiska diskursanalysen är att inte
endast se till vad en text säger, utan även dess kontext och de sociala, kulturella, ekonomiska
och politiska premisser som texten är uppbyggd av (Ekström & Larsson, 2010). Metoden gör
det möjligt att synliggöra hur författare och upphovsmän bakom en text använder språket, i
form av ordval och grammatiska grepp, för att skapa en särskild mening som gör att
mottagarna påverkas att tänka på ett särskilt sätt kring en viss person, händelse eller
samhällsfråga (Hansen & Machin, 2013). Därigenom tillskriver den kritiska diskursanalysen
maktaspekter och underliggande agendor en central roll (ibid.).
Studiens andra frågeställning: Hur presenteras vissa slags miljöfrågor i inlägg av
slacktivistisk karaktär? söker svar på hur Facebookinlägg av slacktivistisk karaktär är
konstruerade. Med andra ord, hur slacktivistdiskursen ser ut och vad den bygger på för
sociokulturella och kontextuella premisser. Metoden är därför användbar för denna studie då
den kan synliggöra framing och vilka slags inramningar som används på vissa slags
miljöfrågor i inlägg av slacktivistisk karaktär.
Vi ämnar alltså använda en kritisk diskursanalys fem Facebookinlägg som genom den
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kvantitativa innehållsanalysen har kodats som inlägg av slacktivistisk karaktär (se avsnitt
4.2.2 Avgränsning & material). Dessa kommer att analyseras med Norman Faircloughs
tredimensionella modell som analysverktyg. Modellen består av de tre dimensionerna diskurs
som text, diskursiv praktik och slutligen social praktik (se Figur 1 under 4.5.3 Diskurs som
text, diskursiv praktik & social praktik) (Fairclough, 1992).

4.2 Urval & material
4.2.1 Val av medium
Naturskyddsföreningen använder sig av ett flertal olika medium för att nå ut till allmänheten,
däribland Facebook, Twitter och Instagram. Facebook är det medium där
Naturskyddsföreningen har flest följare, ca 144 000 stycken (Facebook.com, 2015d), i
jämförelse med deras Twitter- och Instagramkonton, där de har ca 16 800 stycken
(Twitter.com, 2015) respektive ca 7200 stycken följare (Instagram.com, 2015). Detta innebär
att deras Facebooksida är, sett till dess publik, den överlägset största
kommunikationsplattformen för Naturskyddsföreningen. Vid valet av medium som skall
undersökas i studien har en effektorienterad urvalsprincip använts. Denna typ av
urvalsprincip innebär att valet av medium baseras på vilket som är det största och mest
använda av organisationen och det är därför fördelaktigt att överväga faktorer såsom av
vilken storlek mediets publik är (Ekström & Larsson, 2010). Detta innebär att
Naturskyddsföreningens Facebooksida, baserat på denna urvalsprincip, tycks vara det mest
lämpliga. Vidare, vid valet av medium, bör den innehållsliga utformningen och dess
egenskaper beaktas (Hansen & Machin, 2013).
Vad gäller den innehållsliga utformningen och dess egenskaper, så skiljer sig
Facebook, Twitter och Instagram åt. En funktion som både Facebook och Twitter har är
delnings- och retweetfunktionen som gör det möjligt att med ett klick sprida inlägg och
tweets publicerade av Naturskyddsföreningen. Genom dessa funktioner sprids alltså inlägg
och tweets inom det sociala mediet. Instagram har en liknande funktion, men inlägget sprids
då inte inom Instagram utan via Facebook eller Twitter. Funktionen att dela innehåll är av
stor vikt vid valet av medium då uppmaningar till att dela utgör en del av studiens definition
av vad som karaktäriserar ett inlägg av slacktivistisk karaktär (se avsnitt 1.1.2 Slacktivistiskt
respektive icke-slacktivistiskt engagemang). Därför kan Naturskyddsföreningens
Instagramkonto, med en för studien olämplig innehållslig utformning, uteslutas.
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Vidare finns det även skillnader i Facebooks och Twitters innehållsliga utformning.
På Facebook är det möjligt att skriva långa inlägg, till skillnad från Twitter där inläggen är
begränsade till 140 tecken och således tycks användas för att sprida mindre nyheter och
hänvisningar till Naturskyddsföreningens hemsida. Hemsidan å sin sida saknar funktioner
såsom att gilla och dela och har inte samma interaktiva egenskaper som Facebooksidan, utan
innehåller främst artiklar och generell information om organisationen och deras arbete. Detta
gör att hemsidan, till skillnad från Facebooksidan, saknar möjligheten att uttrycka personliga
uppmaningar. Med de olika mediernas innehållsliga utformning och egenskaper i beaktning
tycks Facebooksidan återigen vara det mest lämpliga mediet att undersöka i studien.
4.2.2 Avgränsning & material
Vid kvantitativa innehållsanalyser är det viktigt att, för objektivitetens och validitetens skull,
ha tydliga urvalsdefinitioner och därmed se till att samtliga forskare går igenom samma
material (Esaiasson m fl, 2012). För att stärka validiteten i denna studie har urvalet avgränsats
och definierats i flera steg till det material som är relevant för vår studie och dess syfte. För
att den kvantitativa innehållsanalysen ska vara genomförbar i förhållande till uppsatsens
givna tidsram och optimal för dess syfte är det inte möjligt att studera allt material som finns
tillgängligt på Naturskyddsföreningens Facebooksida. En yttre avgränsning har därför
upprättats som innebär att det endast är de inlägg som är publicerade av
Naturskyddsföreningen själva som kommer att ligga till grund för den kvantitativa
innehållsanalysen. Denna avgränsning har gjorts baserat på studiens formulerade syfte: att
kartlägga vilka slags miljöfrågor som Naturskyddsföreningen presenterar i inlägg av
slacktivistisk karaktär och därtill hur organisationen uppmuntrar till och initierar slacktivism
vid presentationen av vissa slags miljöfrågor. Det är alltså Naturskyddsföreningens egna
inlägg som utgör den kvantitativa innehållsanalysens population.
Populationen, som avser det återkommande fenomen och de analysenheter som
undersökningen ämnar uttala sig om (Esaiasson m fl, 2012), måste på förhand avgränsas
ytterligare då det ofta är mycket svårt att undersöka hela populationen genom ett så kallat
totalurval (Ekström & Larsson, 2010). När man studerar ett vidare ämne eller ett
samhällsfenomen i stort kan det vara svårt att hitta en given tids- och rumsavgränsning
(ibid.). Denna svårighet blir än mer påtaglig vid studier som ämnar undersöka
internetinnehåll då avsaknaden av tids- och rumsmässiga ramar gör det svårt att på förhand
förutse materialets omfattning (ibid.). Detta innebär att det är av stor vikt att man avgränsar
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sitt material med noggrann eftertanke (ibid.). Fenomenet slacktivism i inlägg publicerade av
Naturskyddsförening på deras Facebooksida har ingen given tids- och rumsavgränsning då
det inte berör en specifik händelse och behöver därför avgränsas på annat sätt. För att få en så
representativ bild som möjligt av Facebooksidans inlägg, med den snäva tidsramen i åtanke,
väljer vi att analysera inlägg under en tvåårsperiod, mellan 2013-12-04 och 2015-12-04.
Denna tidsperiod utgör en tredjedel av den tid som Facebooksidan funnits. På grund av den
begränsade tid vi har till vårt förfogande kommer heller inte samtliga inlägg publicerade av
Naturskyddsföreningen att undersökas under denna tidsperiod, utan endast var tredje. Detta
tillvägagångssätt är också lämpligt då man vill skapa en bredd i innehållsanalysen och
undvika överrepresentation av vissa ämnen (Østbye m fl, 2004), i detta fall pågående
miljökampanjer. Detta urval har mynnat ut i ett material bestående av 169 analyserade inlägg.
Då innehåll på internet är flyktigt och föränderligt är det viktigt att på något sätt
“frysa” det studerade materialet (Ekström & Larsson, 2010). Detta kan göras med flera olika
metoder och ska göras i enlighet med materialets format och de egenskaper i materialet som
undersöks (ibid.). Då analysenheterna i studiens kvantitativa innehållsanalys är
Facebookinlägg, vars text och stillbilder analyseras, behöver ingen hänsyn tas till ljud eller
rörlig bild. Vi väljer därför att ta så kallade “skärmdumpar” på varje inlägg som ingår i
analysen. Dessa kommer sedan även att användas vid genomförandet av studiens andra
metod, kritisk diskursanalys, och finns tillgängliga på begäran.
Vid urvalet för den kritiska diskursanalysen har vi valt att utgå från de olika typerna
av slacktivistiska uppmaningar som formulerats i definitionen av vad ett inlägg av
slacktivistisk karaktär är (se avsnitt 1.1.2 Slacktivistiskt respektive icke-slacktivistiskt
engagemang). Dessa uppmaningar är: uppmaning till att 1. dela, 2. gilla, 3. klicka, 4.
hashtagga och 5. utföra annan småskalig aktivitet. Vi kommer alltså att välja ett inlägg per
typ av slacktivistisk uppmaning, vilket innebär att totalt fem inlägg kommer att analyseras i
den kritiska diskursanalysen. Valet av inlägg per typ av slacktivistisk uppmaning har gjorts
baserat på vilket inlägg som har flest gillningar och delningar för respektive typ av
uppmaning. I de fall då de mest gillade och delade inläggen för respektive typ av
slacktivistisk uppmaning innehåller fler än en typ av uppmaning så kommer vi att välja vilken
av dessa uppmaningar som det aktuella inlägget kommer att representera. Detta innebär att
det inlägg som representerar respektive typ av uppmaning inte nödvändigtvis är det inlägg
med flest gillningar och delningar. Denna typ av avgränsning och urval har alltså mynnat ut i
ett material bestående av fem inlägg, varav tre behandlar miljöfrågor relaterade till ‘Mat &
livsmedel’ och resterande två behandlar ‘Klimat’ och ‘Skog- & naturvård’.
31

Att endast analysera fem inlägg av slacktivistisk karaktär är givetvis inte
representativt för samtliga inlägg av slacktivistisk karaktär, utan kan endast ses som en slags
fingervisning om hur Naturskyddsföreningen presenterar vissa typer av miljöfrågor i dessa
inlägg av slacktivistisk karaktär.

4.3 Genomförande
I detta avsnitt presenteras genomförandet av den kvantitativa innehållsanalysen och dess
analysenheter, variabler, variabelvärden och kodschema, samt en redogörelse för metodens
tolkningsregler och interkodarreliabilitet. Därefter följer genomförandet för studiens andra
metod, kritisk diskursanalys, med en redogörelse av dess på förhand bestämda analysverktyg
och analysbegrepp.

4.3.1 Analysenheter, variabler, variabelvärden & kodschema
Datainsamlingen för en kvantitativ innehållsanalys som sker i en komplex verklighet ska
kunna förenklas och sammanfattas i en slags datamatris (Esaiasson m fl, 2012). Detta görs
möjligt genom att först och främst tydligt definiera undersökningens analysenheter, för att
därefter bestämma variabler och de variabelvärden som de valda variablerna ska inneha
(ibid.). Variabler ses alltså som egenskaper hos analysenheterna, som kan variera med hjälp
av variabelvärden (ibid.). Analysenheterna i denna studie har i föregående avsnitt (se avsnitt
4.2.2 Avgränsning & material) definierats som inlägg publicerade av Naturskyddsföreningen
på deras officiella Facebooksida. Vidare har undersökningens analysenheter, variabler och
variabelvärden sammanställts i ett kodschema (se Bilaga 1. Kodschema).
Studiens kodschema inleds med så kallade formvariabler (Esaiasson m fl, 2012).
Formvariabler avser variabler som ger grundläggande information om analysenheterna
(ibid.). Formvariablerna i studiens kodschema berör bland annat information om vilket datum
inlägget publicerats. Detta för att göra det möjligt att som kodare kunna återgå till något eller
några av de analyserade inläggen på ett lätt och smidigt sätt. Vidare berör formvariablerna
om inlägget innehåller några stillbilder eller rörliga bilder. Dessa har inkluderats som ett slags
mindre komplement till studiens andra metod, för att även kunna ge läsaren en inblick i det
bildliga innehållet i inläggen av slacktivistisk respektive icke-slacktivistisk karaktär.
Slutligen berör formvariablerna hur många gillningar, delningar och kommentarer inlägget
fått. Detta är intressant för studiens första frågeställning när denna ska besvaras i bakgrund
mot dagordningsteorins första nivå.
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Därefter följer kodschemats innehållsliga variabler som avser information om vad
analysenheterna innehåller eller inte (Esaiasson m fl, 2012). Dessa variabler berör vad
eventuella stillbilder föreställer, vilken typ av slacktivistisk eller icke-slacktivistisk
uppmaning som Facebookinlägget eventuellt innehåller, vilken typ av miljöfråga som
uppmärksammas i inlägget och vilket geografiskt område som inlägget behandlar eller riktar
sig till.
Tabell 1. Variabler för stillbildens motiv
Natur & miljö

Naturbov

Människa

Djur

Mat & livsmedel

Illustration

Genom en överblick på Naturskyddsföreningens Facebooksida var det möjligt att utläsa några
vanligt förekommande typer av stillbilder som gjorde det möjligt att utforma ett antal
variabler för vilka motiv eventuella stillbilder i inläggen kan ha. Dessa variabler blev: ‘Natur
& miljö’, ‘Naturbov’, ‘Människa’, ‘Djur’, ‘Mat & livsmedel’ och slutligen ‘Illustration’.
Tabell 2. Variabler för typ av uppmaning
Uppmaning till att dela

Uppmaning till annan småskalig aktivitet

Uppmaning till att gilla

Uppmaning till ekonomisk donation

Uppmaning till att klicka

Uppmaning till fysisk ansträngning

Uppmaning till att hashtagga

Ingen uppmaning

Studiens definition av vad som karaktäriserar ett slacktivistiskt inlägg (se avsnitt 1.4.2
‘Facebookinlägg av slacktivistisk eller icke-slacktivistisk karaktär’) har operationaliserats till
fem variabler. ‘Uppmaning till att dela’, ‘Uppmaning till att gilla’, ‘Uppmaning till att
klicka’, ‘Uppmaning till att hashtagga’ och ‘Uppmaning till annan småskalig aktivitet’. För
inlägg som inte innehåller någon av dessa uppmaningar, alltså inlägg av icke-slacktivistisk
karaktär, finns tre andra variabler som operationaliserats utifrån vad som karaktäriserar ett
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icke-slacktivistiskt inlägg. Dessa variabler är: ‘Uppmaning till ekonomisk donation’,
‘Uppmaning till fysisk ansträngning’ och ‘Ingen uppmaning’.
Tabell 3. Variabler för typ av miljöfråga
Klimat

Jordbruk

Mat & livsmedel

Transporter

Energi

Skog- & naturvård

Miljögifter

Övrigt

Hav & fiske

De variabler i kodschemat som berör vilken typ av miljöfråga som behandlas i inlägget har
operationaliserats utifrån Naturskyddsföreningens uttalat prioriterade arbetsområden. Dessa
arbetsområden och således även variabler är: ‘Klimat’, ‘Hav & fiske’, ‘Mat & livsmedel’,
‘Jordbruk’, ‘Energi’, ‘Transporter’, ‘Miljögifter’ och ‘Skog & naturvård’
(Naturskyddsföreningen, 2015c). För inlägg som inte behandlar någon konkret miljöfråga
utan exempelvis innehåller högtidshälsningar eller information om organisationens ledning
skapades variabeln ‘Övrigt’.
Tabell 4. Variabler för geografisk plats
Europa

Asien

Afrika

Oceanien

Nordamerika

Antarktis

Sydamerika

Obunden till geografisk plats

Vad gäller de variabler som berör vilken geografisk plats inlägget behandlar eller riktar sig
till har dessa baserats på världsdelar, detta då Naturskyddsföreningen hävdar att de arbetar
globalt (Naturskyddsföreningen, 2015d). Vidare lämpar sig världsdelar bättre som variabler
då de ger en större överblick än länder, som istället skulle innebära en ohanterlig mängd
variabler. Variablerna är alltså ‘Europa’, ‘Afrika’, ‘Nordamerika’, ‘Sydamerika’, ‘Asien’,
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‘Oceanien’ och ‘Antarktis’. I tillägg till dessa variabler fann vi det relevant med en variabel
för inlägg som behandlade eller riktade sig specifikt till Sverige då Naturskyddsföreningen är
en svensk organisation. Därför skapades variabeln ‘Nationellt (Sverige)’. Inlägg som inte
behandlade eller riktade sig till någon plats kodades enligt variabeln ‘Obunden till geografisk
plats’.
Samtliga variabler i kodschemat förklaras och definieras närmare i studiens
tolkningsregler (se Bilaga 2. Tolkningsregler).
Det är av största vikt att variabelvärden i ett kodschema är tydligt åtskilda från
varandra och att det finns ett enda variabelvärde för varje variabel i varje enskild analysenhet
(Esaiasson m fl, 2012). Kodschemats innehållsliga variabler är utformade på så vis att dess
variabelvärden är tydligt åtskilda från varandra, detta genom att använda de två
variabelvärdena “ja” respektive “nej”. Detta innebär exempelvis att vi som kodare av
materialet inte behöver välja om ett Facebookinlägg antingen behandlar en miljöfråga
relaterad till ‘Mat & livsmedel’ eller ‘Jordbruk’, utan istället kan inlägget kodas med
variabelvärdet “ja” på flera typer av miljöfrågor som inlägget behandlar. Detta är fördelaktigt
för denna undersökning då miljöfrågor lätt kan överlappa varandra och vi undviker därmed
också huvudandelsprincipen som skulle tvinga oss kodare att göra en bedömning av vilken
typ av miljöfråga som är mest dominerande i inlägget (Esaiasson m fl, 2012). Detta
underlättar i sin tur för den kvantitativa innehållsanalysens intersubjektivitet, alltså att
materialet kodas och tolkas likvärdigt av samtliga kodare, då man som enskild kodare slipper
göra en individuell bedömning av vad som dominerar i inläggen (ibid.).
Kodschemat fördes in som en kodblankett i bearbetningsprogrammet Microsoft Excel,
där inläggen kodades och slutligen omvandlades till statistiska diagram.
4.3.2 Tolkningsregler & interkodarreliabilitet
I den kvantitativa innehållsanalysen är ett visst mått av tolkning oundvikligt. Reliabiliteten
stärks genom att säkerställa att kodningen blivit korrekt utförd (Ekström & Larsson, 2010).
För att minimera tolkningsutrymmet är det av största vikt att kodschemat är mycket tydligt
och täcker in samtliga möjliga kategorier (ibid.). Emellertid kan tolkningsfrågan och
problematik kring objektivitet i kvantitativa innehållsanalyser sträcka sig längre än så i och
med att det alltid förekommer ett visst mått tolkning som avspeglar sig i hur kodschemat är
utformat, vilket kan innebära att det kan bli svårt för andra forskare att återskapa samma
studie (ibid.). Detta är dock något vi ämnar förebygga med hjälp av tydligt definierade
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tolkningsregler (se Bilaga 2. Tolkningsregler) som kan säkerställa hög intersubjektivitet,
alltså att materialet har kodats och tolkats likvärdigt av samtliga kodare (Esaiasson m fl,
2012).
Vidare genomfördes ett reliabilitetstest för att säkra interkodarreliabiliteten.
Reliabilitetstestets syfte är, med andra ord, att ytterligare försäkra en likvärdig tolkning av
materialet och att synliggöra eventuella meningsskiljaktigheter som kan medföra att
kodningen utförs på olika sätt av olika kodare (Esaiasson m fl, 2012). På grund av uppsatsens
givna tidsram är ett reliabilitetstest av matematisk karaktär svårt att genomföra då dessa är
både omfattande och tidskrävande (ibid.). Istället kodades 25 Facebookinlägg enskilt för att
därefter byta analysenheter med varandra och koda det som den andre precis kodat. Slutligen
så gjordes en jämförelse av resultaten från kodningarna som utförts för att synliggöra
eventuella meningsskiljaktigheter i tolkande och kodande. Här uppkom vissa
meningsskiljaktigheter gällande huruvida exempelvis användandet av en hashtagg i ett inlägg
skulle kodas som ‘Uppmaning till att hashtagga’ eller om det uttryckligen skulle stå att
mottagarna av inlägget skulle använda denna hashtagg. En diskussion kring detta ledde fram
till beslutet att Naturskyddsföreningen uttryckligen skulle uppmana mottagaren att dela, gilla,
klicka, hashtagga eller utföra annan småskalig aktivitet. Denna och andra
meningsskiljaktigheter diskuterades och löstes alltså gemensamt, för att därefter utveckla och
specificera tolkningsreglerna ytterligare.
Inledningsvis, under den första hälften av den på förhand bestämda tidsperioden,
utfördes kodningen av materialet gemensamt. Detta tillvägagångssätt skulle kunna, trots
tydligt definierade tolkningsregler och ett utfört reliabilitetstest, bidra till en än mer likvärdig
tolkning och kodning. Därefter, på grund av studiens snäva tidsram, kodades varsin halva av
resterande material.
4.3.3 Diskurs som text, diskursiv praktik & social praktik
När resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen sammanställts och analyserats kunde
den kritiska diskursanalysen påbörjas. Denna metod genomfördes gemensamt från början till
slut.
För att utföra den kritiska diskursanalysen har Norman Faircloughs tredimensionella
modell använts som analysverktyg. Denna modell består av tre dimensioner: text, diskursiv
praktik och social praktik (Fairclough, 1992).
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Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell

(Fairclough, 1992:73)
Den kritiska diskursanalysens första steg är en regelrätt textanalys där ordval, grammatiska
grepp och andra språkliga egenskaper analyseras för att kunna utläsa hur den aktuella
diskursen realiseras i text (Fairclough, 1992). Innan utförandet av det första steget i den
kritiska diskursanalysen, textanalys, sammanställdes tre teoretiska begrepp (modalitet, tilltal
& expressiva värderingar) som agerar som ytterligare analysverktyg. Att på förhand
bestämma sig för ett antal analysverktyg är av fördel för undersökningens reliabilitet då det
ökar möjligheterna till hög intersubjektivitet, alltså att analysen kan återskapas av andra
forskare och att innehållet då tolkas likvärdigt av dessa (Bergström & Boréus, 2000). Detta är
dock någonting som vi anser är svårt att uppnå eftersom den kritiska diskursanalysen, trots på
förhand bestämda analysverktyg, påverkas av den förförståelse och de värderingar som den
aktuella forskaren har (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Vi är alltså medvetna om att de
valda analysverktygen inte gör att materialet tolkas helt objektivt, men dessa kan åtminstone
bidra till att minimera subjektiviteten i den mån det är möjligt. För att säkerställa
undersökningens validitet, att vi mäter det vi vill mäta, är det i en kritisk diskursanalys viktigt
att visa på hög grad av transparens (Bergström & Boréus, 2000). Detta kan med fördel göras
genom att, i analysen, använda direkta citat från texten som undersökts (ibid.). Genom att
peka på konkreta citat i relation till våra valda analysbegrepp stärks transparensen och således
även validiteten i vår undersökning.
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Det första teoretiska begreppet är modalitet som avser med vilken grad av säkerhet
någonting uttrycks (Fairclough, 1989). Graden av säkerhet benämns som hög eller låg
affinitet (ibid.). Exempelvis har meningen “ekologiska livsmedel är bra” hög affinitet, medan
meningen “vi anser att ekologiska livsmedel är bra” har låg affinitet. Diskursens skapande av
sociala relationer påverkas av modaliteten då den sätter författaren bakom texten i en position
där denne kan tala om för mottagaren vad som är tillåtet eller ej (Fairclough, 1989). Med
andra ord kan en författare av en text, med hjälp av modala uttryck, påverka mottagaren till
att göra bedömningar av vilka handlingar som är okej eller inte, samt vad som måste eller ska
göras (ibid.). Vi kommer därför i synnerhet se till modala ordval såsom “måste”, “behöver”
och “ska”. Detta analysbegrepp är användbart i denna studie då de inlägg som vi med hjälp
av den kritiska diskursanalysen ämnar undersöka innehåller en slags aktivism. I likhet med
traditionell aktivism uppmanas mottagaren till att göra någonting i inläggen av slacktivistisk
karaktär. Dessa uppmaningar tycks ofta motiveras med en mening med hög affinitet såsom
“det här måste vi förändra, dela filmen”.
Det andra teoretiska begreppet är tilltal vilket syftar på hur författaren bakom en text
vänder sig till mottagarna. Tilltalas dessa med pronomenet “du” eller “vi”? Medan
pronomenet “du” skapar en känsla av individualism skapar pronomenet “vi” en känsla av
inkludering och kollektiv (Hansen & Machin, 2013). Genom att se till Facebookinläggets
tilltal kan man utläsa om Naturskyddsföreningen ger slacktivistiska uppmaningar och riktar
sig till den enskilda individen eller om de försöker skapa en känsla av kollektiv.
Expressiva värderingar är det tredje teoretiska begreppet och åsyftar ordval som med
en positiv eller negativ laddning implicit förmedlar textförfattarens egna värderingar om den
lilla del av verkligheten den beskriver (Fairclough, 1989). Att se till de ordval i
Facebookinlägget som uttrycker implicita värderingar, i positiv eller negativ bemärkning, gör
det till exempel möjligt att utläsa huruvida de slacktivistiska uppmaningarna ges i relation till
en fördel eller nackdel. Meningen “klicka för naturen så gör du en hjälteinsats” har till
exempel en positiv laddning där mottagaren kan bli en hjälte, medan meningen “klicka här,
om du inte vill att mer regnskog ska skövlas” har en negativ laddning där mottagaren
uppmanas att göra någonting för att inte vara skyldig till mer regnskogsskövling.
De resultat som utvinns ur textanalysen kan ses som en inledande beskrivning av
slacktivistdiskursen och används sedan som underlag för de resterande dimensionerna:
diskursiv praktik och social praktik (Fairclough, 1992).
Den andra dimensionen i Faircloughs modell och således det andra steget i studiens
kritiska diskursanalys är den diskursiva praktiken. Med diskursiv praktik avser Fairclough
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hur en text har producerats och konsumerats (Fairclough, 1992). Produktionen av en text kan
dels präglas av rutiner och särskilda arbetssätt, men även av vad som kallas intertextualitet
(ibid.). Intertextualitet kan te sig på två olika sätt och Fairclough benämner dem som manifest
intertextualitet och konstitutiv intertextualitet (ibid.). Manifest intertextualitet innebär att det
finns andra texter som är konkret närvarande i den analyserade texten, till exempel kan dessa
vara närvarande genom citat eller referat (ibid.). Konstitutiv intertextualitet, även kallat
interdiskursivitet, avser istället dolda influenser från andra diskurser som visar sig genom
textens stil och ordval (ibid.). Dessa kan bidra till att upprätthålla och förstärka den diskurs
som de existerar inom (ibid.) I studiens kritiska diskursanalys väljer vi att ha ett särskilt fokus
på Facebookinläggens interdiskursivitet, detta då vi vill synliggöra vilka eventuella diskurser
som upprätthåller och förstärker slacktivistdiskursen i de analyserade inläggen.
Konsumtionen av en text berör hur texten konsumeras och uppfattas av dess
mottagare (Fairclough, 1992). Denna aspekt av den diskursiva praktiken kan därför ses som
mottagarorienterad (Bergström & Boréus, 2000) och därmed är aspekten mindre relevant för
denna studie då vi inte ämnar belysa hur mottagarna tolkar och uppfattar Facebookinläggen
av slacktivistisk karaktär. Istället lägger vi alltså fokus på aspekten för produktion i den
diskursiva praktiken. Den diskursiva praktiken i de analyserade texterna kan i sin tur
reproducera eller strukturera om den sociala praktiken (Winther Jørgensen & Philips, 2000).
Den tredje dimensionen i Faircloughs modell, det tredje och sista steget i studiens
kritiska diskursanalys, är social praktik (Fairclough, 1992). Detta steg handlar om hur den
aktuella diskursen som studeras, i detta fall slacktivistdiskursen, är kopplad till ett större
samhälleligt och socialt sammanhang (Winther Jørgensen & Philips, 2000). I detta skede
kommer vi att sätta den diskursiva praktiken, alltså produktionen av Facebookinläggen, i
relation till rådande sociala normer, ordningar och strukturer. Vi kommer att göra detta
genom att noga granska och diskutera den diskursiva praktik som vi identifierat i föregående
steg.

4.4 Etiska reflektioner & överväganden
I vetenskapliga studier där forskning bedrivs på internet kommer det att uppstå ett antal etiska
överväganden och ställningstaganden att reflektera kring och ta hänsyn till (Buckanan &
Markham, 2012). Organisationen Association of Internet Researchers (AoIR) har därför,
genom sin etiska kommitté, under flera år sammanställt etiska riktlinjer och
rekommendationer för forskning som bedrivs på internet (ibid.). Beroende på vilken roll
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internet spelar i en studie uppstår olika etiska dilemman (ibid.) och det är därför omöjligt att
fastställa några generella eller universella etiska regler för alla kontexter (Ess, 2002). Detta
innebär att man som forskare hela tiden måste göra egna etiska bedömningar av den utförda
studien (ibid.). För att främja ett etiskt tänkande och för att utveckla förmågan till att göra
etiska bedömningar i studiens kontext kan det krävas viss vägledning från de med mer
erfarenhet än oss själva (ibid.).
Denna studie klassas enligt AoIR:s kriterier som internetforskning då den omfattar en
undersökning som använder sig av innehållsanalys för att studera innehåll på internet i form
av text och bilder i Facebookinlägg (Buckanan & Markham, 2012). Detta har motiverat oss
att etiskt reflektera kring vår studie i vägledning av och med utgångspunkt i AoIR:s riktlinjer
och rekommendationer för etisk forskning bedriven på internet. Vi kommer därför i huvudsak
att fokusera på två av de tre etiska dilemman som enligt AoIR är de mest framträdande inom
internetforskning: mänskliga subjekt och privat/offentligt (Buckanan & Markham, 2012).
4.4.1 Mänskliga subjekt
Då all digital information i något skede involverar individuella personer på ett eller annat sätt
är det många gånger väsentligt att överväga de principer som är relaterade till forskning på
mänskliga subjekt (Buckanan & Markham, 2012). Detta bör göras även om det inte
omedelbart är uppenbart för oss hur och när dessa personer är involverade i vår forskning
(ibid.). Vid studier där man, likt denna, undersöker hela eller delar av mänsklig interaktion på
mötesplatser på internet är det alltså av relevans att reflektera kring eventuella risker som
man som forskare kan utsätta personer för (Ess, 2002). Detta då den mest grundläggande
etiska skyldigheten man har som forskare är att inte göra någon skada (ibid.). I denna studie
har vi därför, både före, under och efter forskningen, ställt oss följande fråga: Vilken
potentiell skada eller risk utsätter vi personer för genom vår forskning?
Vi undersöker, som tidigare nämnt, en del av mänsklig interaktion. Del, i detta
avseende, innebär att vi endast undersöker hur Naturskyddsföreningen kommunicerar till sina
följare i inlägg på deras Facebooksida. Därmed utelämnas det i denna studie hur individer
kommunicerar till organisationen, exempelvis genom kommentarer i de analyserade inläggen.
Vi undersöker alltså hur en enskild organisation kommunicerar, snarare än enskilda individer.
Detta innebär dock inte att inga individer varit involverade i den del av interaktionen som vi
studerar. Den är, i allra högsta grad, mänsklig och producerad av en eller flera individer som
arbetar inom organisationen. Dessa individer är dock anonyma och oidentifierbara eftersom
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de inte representerar sig själva, utan organisationen som helhet. I enlighet med AoIR:s
riktlinjer ses därför organisationen som författare till materialet som undersöks, snarare än de
enskilda individerna. Detta innebär att vi, vid citering av text i de undersökta inläggen,
kommer att tillskriva dessa till Naturskyddsföreningen som organisation.
Trots att studien behandlar en organisation snarare än enskilda individer reflekterades
det kring huruvida studien på något sätt kan skada organisationen och dess rykte. I studiens
formulerade definition av slacktivism tas ingen ställning till huruvida slacktivism är av godo
eller ondo. Studien har alltså inte för avsikt att värdera huruvida inläggen av slacktivistisk
karaktär är av godo eller ondo. Naturskyddsföreningen som organisation och deras arbete
kommer därför inte att värderas som positivt eller negativt.
4.4.2 Privat/offentligt
Individuella och kulturella definitioner och förväntningar på privatliv på internet är tvetydiga,
omstridda och föränderliga (Buckanan & Markham, 2012). Detta innebär att människor kan
verka i offentliga rum, men med starka uppfattningar av och förväntningar på att få vara
privata (ibid.). Det är därför av största vikt att reflektera kring aspekten privatliv som finns på
den internetbaserade mötesplats där undersökningen utförs, med särskild hänsyn till de
förväntningar och den konsensus som finns bland de som verkar på platsen (ibid.). Vi har
genom följande fråga reflekterat kring aspekten privat/offentligt i vår studie: Kan personer
som verkar på den internetbaserade mötesplatsen tro/anta att deras kommunikation är
privat?
Om den internetbaserade mötesplatsen är svår att få tillgång till, används av ett fåtal
personer och tycks innehålla privat eller personlig information, har man som forskare ett antal
skyldigheter (Ess, 2002). Man ska då informera och ha samtycke från de personer som
studeras och dessa ska försäkras anonymitet (ibid.). Den internetbaserade mötesplats som
studeras i denna studie är en officiell Facebooksida, tillhörande Naturskyddsföreningen.
Facebooksidan har ca 144 000 följare och är en offentlig grupp (Facebook.com, 2015d),
vilket innebär att även personer som inte aktivt följer Naturskyddsföreningen via sidans följfunktion har tillgång till allt material och innehåll på sidan. Mötesplatsen har alltså en stor
följarskara och är tillgänglig för allmänheten i stort. Detta ser vi som klara tecken på att
Facebooksidan inte skulle vara ämnad för privat kommunikation.
Då vi valt att endast studera inlägg publicerade av Naturskyddsföreningen själva är
innehållet varken av privat eller personlig karaktär. Istället är dessa inlägg avsedda för att nå
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ut offentligt, vilket blir än mer tydligt i de inlägg av slacktivistisk karaktär där mottagarna
uppmanas att sprida inläggen vidare på olika sätt. När den eller de som studeras kan ses som
författare eller upphovsmän till ett innehåll som har för avsikt att vara offentligt har man som
forskare inte samma etiska skyldigheter gentemot dessa (Ess, 2002). Det är då inte längre ett
krav att informera, få samtycke och att försäkra anonymitet (ibid.). Vi anser därför att det inte
är nödvändigt att kontakta Naturskyddsföreningen för att informera dem om att deras inlägg
på den officiella Facebooksidan kommer att studeras. Därtill finns heller ingen anledning att
anonymisera organisationen eftersom de har för avsikt att verka offentligt med
kommunikationen som distribueras på Facebooksidan.
I de skärmdumpar som tagits på varje enskilt inlägg är ett fåtal kommentarer från
enskilda individer synliga. Vid eventuell begäran av dessa skärmdumpar kommer
kommentarerna, med dess avsändares namn och bild, att censureras.

4.5 Analysmodell
Studiens första frågeställning (Vilka slags miljöfrågor presenteras i inlägg av slacktivistisk
karaktär på Naturskyddsföreningens Facebooksida?) kommer att agera som nästa kapitels
första undersökningstema och är relaterat till studiens första teori - dagordningsteorins första
nivå. Denna teori har operationaliserats till ett antal variabler i studiens kodschema (se Bilaga
1. Kodschema) som genom den kvantitativa innehållsanalysen indikerar vilka typer av
miljöfrågor som mest frekvent presenteras i inlägg av slacktivistisk karaktär. De
huvudsakliga variablerna blir därför de som berör vilken typ av miljöfråga som
uppmärksammas i inlägg av slacktivistisk karaktär, men även i vilken utsträckning dessa
inlägg sprids eftersom en hög grad av spridning leder till att inläggen sätts på dagordningen
inom olika nätverk. I detta undersökningstema kommer alltså resultaten från den kvantitativa
innehållsanalysen att presenteras för att besvara den första frågeställningen och dessa resultat
kommer därefter att analyseras i relation till dagordningsteorins första nivå.
Studiens andra frågeställning (Hur presenteras vissa slags miljöfrågor i inlägg av
slacktivistisk karaktär?) kommer att agera som det andra undersökningstemat och är relaterat
till studiens andra teori - dagordningsteorins andra nivå (framing). Teorin har först och främst
operationaliserats till tre analysverktyg (modalitet, tilltal och expressiva värderingar) som alla
kan bidra till skapandet av en slags frame för vissa typer av miljöfrågor i inlägg av
slacktivistisk karaktär. Dessa analysverktyg som ser till inläggens ordval och formuleringar
gör det möjligt att identifiera andra diskurser som betonas inom slacktivistdiskursen, vilka
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också påverkar hur man som mottagare uppfattar den uppmärksammade miljöfrågan. Genom
att sätta dessa diskurser i relation till rådande normer, ordningar och strukturer kan vi få en
fingervisning om hur Naturskyddsföreningen väljer att rama in vissa typer av miljöfrågor i
inlägg av slacktivistisk karaktär och således påverkar mottagarens uppfattning av
miljöfrågorna. Detta eftersom diskurser, i likhet med olika frames, konstituerar vår verklighet
och uppfattning av världen (Burr, 2003). I detta undersökningstema kommer alltså resultaten
från den kritiska diskursanalysen att presenteras i enlighet med Faircloughs tredimensionella
modell och dess steg: text, diskursiv praktik och social praktik. I det tredje steget, social
praktik, analyseras resultaten i relation till dagordningsteorins andra nivå (framing).
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5. Resultat & analys
I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras och analyseras i enlighet med studiens
formulerade analysmodell (se avsnitt 4.5 Analysmodell).

5.1 Vilka slags miljöfrågor presenteras i inlägg av slacktivistisk karaktär
på Naturskyddsföreningens Facebooksida?
Studiens första ansats, med utgångspunkt i studiens första frågeställning, är att kartlägga vilka
typer av miljöfrågor som presenteras i inlägg av slacktivistisk karaktär på
Naturskyddsföreningens Facebooksida. För att utföra denna kartläggning har vi, som tidigare
nämnt, använt en kvantitativ innehållsanalys. Detta innebär att resultaten som utvanns ur
denna metod kommer att presenteras och redovisas i form av statistiska diagram som
förklaras i löpande text och som analyseras i bakgrund mot delar av dagordningsteorins första
nivå. För att även få en bild av förekomsten av olika variabler i Facebookinlägg av ickeslacktivistisk karaktär har dessa inkluderats i några av diagrammen. Detta för att ge läsaren
en möjlighet att sätta resultaten från inläggen av slacktivistisk karaktär i relation till övriga
inlägg på Facebooksidan. För att tydliggöra huruvida samtliga 169 analyserade inlägg
inkluderas i diagrammen eller om diagrammen endast berör de 44 inläggen av slacktivistisk
karaktär kommer detta att framgå via diagramrubrikerna. Vidare har inte samtliga diagram
inkluderats i detta kapitel, detta eftersom inte alla diagram påvisar några uppseendeväckande
resultat som är relevanta för studiens första frågeställning. Dessa diagram finns dock
tillgängliga i uppsatsens bilagor (se Bilaga 3. Övriga diagram).
Figur 2. Andel inlägg av slacktivistisk respektive icke-slacktivistisk karaktär
(Samtliga 169 analyserade inlägg)
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Den kvantitativa innehållsanalysen visade att, av de 169 inlägg som analyserades, var 44
stycken inlägg av slacktivistisk karaktär. Detta motsvarar en andel på 26 % av analysens
totala antal inlägg (se Figur 2).
Figur 3. Typer av miljöfrågor i Facebookinlägg (Samtliga 169 analyserade
inlägg)

Diagrammet ovan synliggör förekomsten av olika typer av miljöfrågor i Facebookinlägg av
slacktivistisk karaktär och besvarar därmed vår första frågeställning. Då det var möjligt att, i
den kvantitativa innehållsanalysen, koda ett inlägg enligt flera typer av miljöfrågor överstiger
den totala procenten för typer av miljöfrågor 100 %.
Den typ av miljöfråga som förekommer mest frekvent i de 44 stycken inläggen av
slacktivistisk karaktär är ‘Mat & livsmedel’. Denna miljöfråga förekommer i 27 % av alla
inlägg av slacktivistisk karaktär (se Figur 3). Exempel på ett av de inlägg av slacktivistisk
karaktär som kodats enligt ‘Mat & livsmedel’ är ett inlägg från 11 december 2013 som berör
odlingen och konsumtionen av ananas. I inlägget uppmanas mottagaren till att “dela och lajka
loss” för att sprida ett exotiskt eko. Varför denna typ av miljöfråga förekommer mest frekvent
i inläggen av slacktivistisk karaktär går givetvis inte att säga med säkerhet utan att undersöka
de bakomliggande resonemangen och tankarna hos organisationen. Det skulle dock kunna
grunda sig i att mat och livsmedel är någonting som alla individer kommer i kontakt med
dagligen och således kan relatera till, i motsats till exempelvis klimatförändringar som är
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något mer abstrakta. Att så många som möjligt kan relatera till och förstå ämnet som
miljöfrågan berör är rimligtvis fördelaktigt om Naturskyddsföreningen vill generera spridning
av innehållet. Vidare, om Naturskyddsföreningen har för avsikt att genom slacktivism ge
upphov till mer traditionell aktivism så kan mat och livsmedel tänkas vara en lämplig
miljöfråga att uppmärksamma i inläggen med mest spridning. Detta eftersom den enskilda
individen i sina vardagliga bestyr såsom att handla, utan någon större tidsuppoffring, kan byta
ut en produkt i sin varukorg mot dess ekologiska motsvarighet. Miljöfrågan skulle alltså, av
organisationen, kunna anses vara lämplig för slacktivism då den är relaterbar och
lättförståelig. Vidare även för att de problem som miljöfrågan innefattar kan motverkas på
sätt som är lättillgängliga för mottagaren vid vidare engagemang i form av mer traditionell
aktivism.
Miljöfrågan ‘Skog- & naturvård’ är den typ av miljöfråga som förekommer näst mest
i inlägg av slacktivistisk karaktär och återfinns i 25 % av dessa inlägg. Ett av de inlägg som
kodats enligt ‘Skog- & naturvård’ är ett inlägg från 15 april 2014. Detta inlägg handlar om de
svenska kommunernas naturvårdsarbete och mottagaren uppmanas att dela och sprida
inlägget för att “visa att du, som vi, tycker att kommunernas naturvårdsarbete är viktigt”.
Även i detta fall är det inte möjligt att med säkerhet säga varför denna typ av miljöfråga
förekommer så frekvent som den gör i inläggen av slacktivistisk karaktär. I likhet med mat
och livsmedel skulle skog- och naturvård kunna vara en miljöfråga som lämpar sig för
slacktivism då många individer kan relatera till frågan. Detta eftersom att Sverige är ett land
rikt på skog, där den enskilda individen har stor tillgång till naturmiljöer av olika slag.
Dessutom har skog och natur spelat en essentiell roll i landets historia och dess betydelse kan
således ha präglat den nationella identiteten. Att miljöfrågan är relaterbar för dess mottagare
borde, som tidigare nämnt, rimligtvis vara fördelaktigt om Naturskyddsföreningen vill
generera spridning av frågan.
‘Övrigt’, som innebär att inlägget inte kunnat kodas enligt någon typ av miljöfråga
som baserats på Naturskyddsföreningens prioriterade arbetsområden, är den kategori som
förekommer tredje mest i inlägg av slacktivistisk karaktär. 20 % av inläggen av slacktivistisk
karaktär har kodats som ‘Övrigt’ (se Figur 3). Innehållet i dessa inlägg varierar alltså något,
men kan exemplifieras med ett inlägg från 7 juli 2014. I detta inlägg uppmanas mottagaren att
fotografera vad denne gör i skogen, för att sedan “dela på Facebook och Instagram under
#minskog”.
De två typer av miljöfrågor som, tillsammans med ‘Övrigt’, i störst utsträckning
uppmärksammas i inlägg av slacktivistisk karaktär är alltså ‘Mat & livsmedel’ och ‘Skog46

och naturvård’. I bakgrund mot studiens första teori, dagordningsteorins första nivå, kan man
genom denna kartläggning utläsa att vissa slags miljöfrågor, i större utsträckning än andra,
potentiellt sett skulle kunna påverka dagordningen inom de nätverk de sprids i.
Naturskyddsföreningen gör, medvetna eller omedvetna, val av vilka slags miljöfrågor som
ska presenteras i inlägg av slacktivistisk karaktär. Dessa inlägg karaktäriseras av olika typer
av uppmaningar till mottagaren, såsom uppmaningar till att dela, gilla, klicka, hashtagga eller
utföra annan småskalig aktivitet. Tre av dessa uppmaningar, att dela, gilla och hashtagga, är
funktioner på Facebook som vid användandet av dem gör att inlägget som mottagaren
antingen delar, gillar eller hashtaggar blir synligt för andra inom dennes nätverk. Detta
innebär att inlägget således inte längre endast finns tillgängligt på Naturskyddsföreningens
Facebooksida, utan blir genom dessa funktioner en del av de flöden som tillhör mottagarens
vänner på Facebook. Det är därför av intresse att titta närmare på vilka typer av uppmaningar
som är vanligast i inläggen av slacktivistisk karaktär.
Figur 4. Typ av slacktivistisk uppmaning (Endast de 44 analyserade inläggen av
slacktivistisk karaktär)

Genom den kvantitativa innehållsanalysen var det möjligt att kartlägga vilken slacktivistisk
uppmaning som var mest respektive minst vanlig i inläggen av slacktivistisk karaktär.
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Resultatet visar att den vanligaste uppmaningen är ‘Uppmaning till annan småskalig aktivitet’
som förekommer i 45 % av inläggen av slacktivistisk karaktär (se Figur 4). En sådan
uppmaning finns till exempel i ett inlägg från 27 november 2015 där mottagaren uppmanas
att inte köpa Naturskyddsföreningens bok “Ägodela” för att därmed ta avstånd från
överkonsumtion. Denna typ av uppmaning ger inte inlägget av slacktivistisk karaktär någon
vidare spridning.
Den näst vanligaste slacktivistiska uppmaningen är ‘Uppmaning till att dela’ som går
att återfinna i 34 % av inläggen av slacktivistisk karaktär (se Figur 4). Ett exempel på ett
inlägg där denna typ av uppmaning förekommer går att finna i ett inlägg från 4 april 2014 där
Naturskyddsföreningen tackar de som gillar och delar deras inlägg. Mottagaren uppmanas
därefter att dela inlägget om denne vill ha “friska hav, mer eko, giftfria förskolor och en natur
som surrar, kvittrar och brusar av liv”. Uppmaningen, att dela, innebär alltså att inlägget
kommer att få en vidare spridning genom mottagaren om denne väljer att dela inlägget.
De tre minst använda uppmaningarna var ‘Uppmaning till att gilla’, ‘Uppmaning till
att hashtagga’ och ‘Uppmaning till att klicka’ (se Figur 4). Att den sistnämnda uppmaningen,
att klicka, används i liten utsträckning skulle kunna bero på att uppmaningen inte genererar
någon vidare spridning. Istället uppmanas mottagaren ofta att besöka en hemsida tillhörande
ett företag, för att sedan på denna sida klicka för att visa stöd eller skänka pengar genom en
tredje part. Mottagarens klick ger med andra ord ingen spridning till inlägget och dess
uppmärksammade typ av miljöfråga. Genom att uppmana mottagaren till att använda en
hashtagg förutsätts mottagaren, till skillnad från att dela ett redan färdigt inlägg, producera
eget material och innehåll som sprids genom den använda hashtaggen. Denna typ av
uppmaning kräver alltså en viss ansträngning från mottagaren. I motsats till denna uppmaning
kräver inte den minst använda uppmaningen, ‘Uppmaningen till att gilla’, någon ansträngning
från mottagaren, utan kan ses som enklare att utföra för mottagaren då den endast kräver ett
klick på inläggets Gilla-knapp.
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Figur 5. Genomsnittligt antal gillningar, delningar & kommentarer (Samtliga 169
analyserade inlägg)

Ovanstående diagram besvarar visserligen inte vår första frågeställning men är av relevans
när den första frågeställningen besvarats (se Figur 3) och ska analyseras i bakgrund mot delar
av dagordningsteorins första nivå. Diagrammet, som redovisar den genomsnittliga mängden
gillningar, delningar och kommentarer för inlägg av slacktivistisk respektive ickeslacktivistiska karaktär, påvisar en signifikant skillnad som i ljuset av dagordningsteorins
första nivå blir intressant (se Figur 5). Först och främst visar diagrammet att inlägg av
slacktivistisk karaktär i genomsnitt får mer än dubbelt så många kommentarer som inläggen
av icke-slacktivistisk karaktär. Inläggen av slacktivistisk karaktär tycks alltså generera mer
kommentarer från mottagarna. Vidare gillas inlägg av slacktivistisk karaktär i genomsnitt 1
842 gånger, medan inlägg av icke-slacktivistisk karaktär i genomsnitt gillas 1 162 gånger.
Inläggen av slacktivistisk karaktär gillas alltså i något större utsträckning än inläggen av ickeslacktivistisk karaktär, trots att Naturskyddsföreningen enligt föregående diagram (se Figur 4)
mycket sällan uppmanar mottagarna till att gilla inläggen. Dessa uppmaningar, om än få,
tycks alltså ändå ha effekt på hur mycket ett inlägg gillas. En än mer uppseendeväckande
skillnad är antalet delningar där inlägg av slacktivistisk karaktär i genomsnitt delas 2 132
gånger, detta medan inlägg av icke-slacktivistisk karaktär endast delas i genomsnitt 260
gånger.
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För de flesta organisationer och kanske i synnerhet organisationer som är beroende av
engagemang och bidrag från allmänheten är det av stor vikt att ständigt nå ut till fler
människor och sprida sitt budskap. Detta gäller med stor sannolikhet även för
Naturskyddsföreningen. Resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen visar att inlägg av
slacktivistisk karaktär på Naturskyddsföreningens Facebooksida genererar mer spridning än
inlägg av icke-slacktivistisk karaktär. Naturskyddsföreningens initiering av och uppmuntran
till slacktivism tycks alltså vara fördelaktig när det gäller att sprida Facebooksidans innehåll
och nå ut till fler människor.
I boken ”Public Opinion” menar Walter Lippmann att media skapar en slags
pseudomiljö som påverkar vad allmänheten tänker på i större utsträckning än den
kringliggande miljön (McCombs, 2014). Detta teoretiska resonemang avser alltså medias
påverkan på allmänhetens dagordning och är, som tidigare nämnt (se avsnitt 3.1
Dagordningsteorins första nivå), därför inte fullt applicerbar på de resultat som utvunnits i
denna studie. Detta beror framförallt på att studiens kvantitativa innehållsanalys inte
kompletterats med en metod som undersökt huruvida mottagarnas uppfattning av de
viktigaste miljöfrågorna stämmer överens med de frågor som presenteras i inlägg av
slacktivistisk karaktär och som således får mest spridning. Därtill är det svårt att hävda att
Naturskyddsföreningen, genom endast kommunikationen på sin Facebooksida, skulle erhålla
samma möjlighet till att påverka allmänhetens dagordning som media i stort. Detta eftersom
media i stort, vilket avses i Lippmann’s resonemang, har en mycket större publik än
Facebooksidan och således en större chans att påverka den stora allmänheten.
Trots detta kan dagordningsteorins första nivå betraktas som en intressant ingång till
de resultat som utvunnits genom studiens kvantitativa innehållsanalys. Den kan framförallt
belysa hur Naturskyddsföreningen, genom att medvetet eller omedvetet presentera vissa slags
miljöfrågor mer frekvent än andra i inlägg av slacktivistisk karaktär, åtminstone erhåller
potential till att påverka dagordningen inom mindre nätverk på Facebook. Detta eftersom
dessa inlägg, till följd av gillningar och delningar från mottagare, i högre utsträckning än
inlägg av icke-slacktivistisk karaktär, får spridning. En hög grad av spridning skulle i
förlängningen kunna leda till att miljöfrågan prioriteras på den mediala dagordningen och
således skulle Naturskyddsföreningen, genom dessa inlägg, kunna påverka dagordningen i en
större utsträckning även utanför de mindre nätverken på Facebook.
Att miljöfrågor relaterade till ’Mat & livsmedel’ och ’Skog- & naturvård’ presenteras
mest frekvent i inlägg av slacktivistisk karaktär och således sprids mer än andra skulle därför,
i bakgrund mot dagordningsteorins första nivå, kunna ses som ett försök från organisationen
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att påverka dagordningen för vilka miljöfrågor som är viktiga inom flera enskilda nätverk på
Facebook.
Med tidigare forskning på området i åtanke påvisar även den kvantitativa
innehållsanalysens resultat att den konsensus som råder kring slacktivism på internet och
sociala medier, att det är fördelaktigt för informationsspridning, tycks stämma.

5.2 Hur presenteras vissa slags miljöfrågor i inlägg av slacktivistisk
karaktär?
Studiens andra ansats, med utgångspunkt i studiens andra frågeställning, är att genom den
utförda kartläggningen beskriva närmare hur vissa typer av miljöfrågor presenteras på ett
slacktivistiskt sätt på Naturskyddsföreningens Facebooksida. För att utföra denna beskrivning
har vi, som tidigare nämnt, använt en kritisk diskursanalys på fem Facebookinlägg varav tre
behandlar miljöfrågor relaterade till ’Mat & livsmedel’ och resterande två behandlar ’Klimat’
och ’Skog- & naturvård’. Resultaten som utvanns ur denna metod kommer att presenteras i
enlighet med Faircloughs tredimensionella modell (se Figur 1) då denna använts som
metodens analysverktyg.
Analysen, då resultaten sätts i relation till dagordningsteorins andra nivå (framing),
kommer att ske i det tredje steget av Faircloughs modell som i detta kapitel benämns som:
5.2.3 Social praktik & framing.
5.2.1 Text
Genom att på textuell nivå analysera de fem valda inläggen av slacktivistisk karaktär med
hjälp av de teoretiska analysbegreppen modalitet, tilltal och expressiva värderingar har vi
kunnat identifiera ett antal genomgående, gemensamma, mönster för samtliga inlägg.
Gemensamt för dessa inlägg var först och främst att de präglades av en hög grad av
affinitet. Delar av innehållet bestod alltså av påståenden från Naturskyddsföreningen som
skrivits med stor säkerhet.
“Vi människor är en försvinnande art i skogen.” (Naturskyddsföreningen, 2014-0828)

“Hur gör vi nu för att få in ordet i SAOL? Jo, ordet behöver användas så mycket som
möjligt.” (Naturskyddsföreningen, 2014-01-16)
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“Vi vet att du vet att det här inte är ok.” (Naturskyddsföreningen, 2013-12-11)

“Idag importerar Sverige mat som producerats på sätt som vi ALDRIG skulle tillåta
här hemma. Det måste vi förändra.” (Naturskyddsföreningen, 2013-12-11)

Ovanstående citat exemplifierar hur Naturskyddsföreningen genom formuleringar och ordval
sätter sig i en slags maktposition där de implicit kan tala om för mottagaren vad som är okej
eller inte, samt vad som behöver göras. Naturskyddsföreningen skriver till exempel att de vet
att mottagaren vet att någonting inte är okej, detta som en slags tillrättavisning från
organisationen som tycks veta bättre än mottagaren. Genom ordvalen måste och behöver talar
inte Naturskyddsföreningen bara om för mottagaren vad som är tillåtet eller ej, utan även vad
som krävs från mottagaren för att lösa ett problem eller nå ett visst mål. I dessa fall handlar
det om att mottagaren måste hashtagga sina bilder, dela ett inlägg eller att utföra en småskalig
aktivitet såsom att börja använda ordet “oekologiskt”.
I samtliga inlägg kunde vi identifiera en särskild struktur för hur
Naturskyddsföreningen tilltalar mottagaren. Detta genom deras användande av pronomenen
“vi” och “du”. Pronomenet “vi” används ofta inledningsvis för att betona vad kollektivet vill,
gör eller kan åstadkomma tillsammans.
“Låt oss göra 2014 till året då den besprutade maten börjar kallas för något annat än
”vanlig” mat.” (Naturskyddsföreningen, 2014-01-16)

“Vi vill alla ha frukt som är fräsch på riktigt.” (Naturskyddsföreningen, 2013-12-11)

“Kom igen, nu förändrar vi världen med frukt och politik!” (Naturskyddsföreningen,
2013-12-11)

“(...) nu sätter vi press på handeln!” (Naturskyddsföreningen, 2013-12-09)

Citaten ovan exemplifierar hur Naturskyddsföreningen använder pronomenet “vi” och “oss”
för att tala för hela kollektivet och dess vilja och ambitioner. Genom att
Naturskyddsföreningen skriver att vi vill alla ha någonting skapas ett kollektiv med en
enhetlig vilja som inte nödvändigtvis alla kan identifiera sig med. För att få vara en del av
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kollektivet förutsätts man alltså göra och vilja samma saker. Inläggens uppmaningar å sin
sida riktar sig istället till den enskilda individen.
“Ger du ditt klick till oss får vi 100 kr av GodEl till vårt arbete för klimatet”
(Naturskyddsföreningen, 2015-10-19)

“Dela med dig av de härliga skogsstunderna genom att fota och tagga #minskog.”
(Naturskyddsföreningen, 2014-04-28)

“Så nu uppmanar vi DIG att använda ordet!” (Naturskyddsföreningen, 2014-01-16)

“Du sprider ett exotiskt eko - dela och lajka loss. Be om ekofrukt i butiken. Här kan
vi göra skillnad, snabbt!” (Naturskyddsföreningen, 2013-12-11)

Dessa fyra citat ovan visar på hur Naturskyddsföreningen ger de slacktivistiska
uppmaningarna till den enskilda individen genom användandet av pronomenet “du” och
“dig”. Fokuset på den enskilda individen i uppmaningarna markeras ytterligare i ett av citaten
där Naturskyddsföreningen i versaler skriver att de uppmanar DIG. Citaten påvisar också att
genom att du följer organisationens slacktivistiska uppmaningar, såsom att dela och gilla, kan
vi göra skillnad.
I majoriteten av inläggen förekom så kallade expressiva värderingar, alltså ordval och
formuleringar som implicit förmedlade Naturskyddsföreningens värderingar kring den
aktuella miljöfrågan. Dessa implicita värderingar var främst negativa och kan skapa ett slags
samvetskval hos mottagaren som sedan leder till att denne följer den givna slacktivistiska
uppmaningen.
“Bekämpningsmedel som misstänks öka risken för cancer, rubba hormoner och
försvaga immunförsvaret sprutas på odlingar där tropisk frukt växer. Flera medel är
så giftiga att de är förbjudna eller hårt reglerade i EU. Mitt bland giftmolnen från
fruktodlingar bor människor och barn går i skolan. (...) Därför är vi glada att allt fler
svenskar ratar giftbananerna. (...) Här är tipsen för vad du kan göra: Sprid ett exotiskt
eko - dela och lajka loss!” (Naturskyddsföreningen, 2013-12-09)

“Arbetarna jobbar 10-14 timmar om dagen, sex dagar i veckan för att hinna med alla
frukter som ska exporteras till Sverige och andra länder. Det är högt tempo, hett och
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arbetarna har varierande skyddsutrustning. En del arbetare har fått veta hur dom ska
skydda sig mot gifterna, andra inte. Lönen? Skamligt låg. Pengarna du har betalat för
din ananas gick framför allt till mellanhänderna. (...) Därför vill vi presentera en
lösning. (...) dela och lajka loss.” (Naturskyddsföreningen, 2013-12-11)

Att använda laddade ord såsom cancer, giftmolnen och barn i relation till varandra i ett inlägg
kan framkalla starka känslor och samvetskval som gör att mottagaren känner sig förpliktigad
att följa inläggets givna uppmaningar. På samma sätt kan fraser som skamligt låg i anslutning
till arbetares löner ge upphov till samvetskval. Utan några belägg för att just du skulle ha köpt
en besprutad ananas riktar Naturskyddsföreningen ändå skuldbeläggandet mot den enskilda
individen och mottagaren som läser inlägget. Det är just du med din ananas som stödjer
besprutningen med giftiga medel, trots att dessa medel är förbjudna eller hårt reglerade i
Europeiska Unionen.
Ett av de analyserade inläggen av slacktivistisk karaktär skiljer sig dock från de andra
då uppmaningen ges i relation till en fördel för mottagaren.
“KLICKA OCH GE 100 KR TILL VÅRT KLIMATARBETE! (...) helt utan kostnad
för dig.” (Naturskyddsföreningen, 2015-10-19)

I detta citat uppmanas alltså mottagaren till att klicka och ge pengar, men med fördelen att
slippa göra någon som helst ekonomisk uppoffring själv. Pengarna skänks istället från ett
företag, men du som mottagare har alltså en avgörande roll då Naturskyddsföreningen inte
erhåller några pengar om du inte klickar.
5.2.2 Diskursiv praktik
Den utförda textanalysen ligger till grund för analysen på den diskursiva praktik som
förekommer i de fem analyserade inläggen. I detta skede har vi, som tidigare nämnts,
fokuserat på inläggens interdiskursivitet. Med andra ord, dolda influenser från andra
diskurser som upprätthåller och förstärker slacktivistdiskursen i de analyserade inläggen. Vi
har genom upprepade granskningar och diskussioner kring de fem inläggen kunnat identifiera
ett antal återkommande ordval och typer av formuleringar. Dessa har gjort det möjligt att
urskilja tre framträdande diskurser som vi benämner på följande sätt: ohälsodiskursen,
miljömedvetenhetsdiskuren & lagdiskursen.
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Den första av dessa diskurser benämner vi som ohälsodiskursen. Denna kan återfinnas
i flera av de analyserade inläggen i form av olika hälsorisker. Naturskyddsföreningen väljer
ett flertal gånger att, genom expressiva värderingar i form av laddade ord, påtala hur du eller
andra individer blir utsatta för hälsorisker till följd av besprutning av livsmedel. Genom att
förtära dessa, enligt Naturskyddsföreningen, giftiga livsmedel eller arbeta med produktionen
av dem utsätts man för flera hälsorisker såsom ökad risk för cancer, hormonrubbningar och
försvagat immunförsvar. Dessa hälsorisker drabbar även barn och vuxna som bor och lever i
områdena för produktionen av dessa livsmedel. Denna diskurs är individualistisk såtillvida att
Naturskyddsföreningen framhåller hur den enskilda individen ska handla och agera för att
inte utsätta sig själv eller andra för hälsorisker.
Den andra diskursen kallas miljömedvetenhetsdiskursen och ter sig genom uttryck
från Naturskyddsföreningen som antyder att de förutsätter att alla är eller vill vara
miljömedvetna. De hävdar till exempel att alla vill ha frukt som är fräsch på riktigt
(ekologisk) och att mottagarna vet om vad som är okej eller inte ur miljösynpunkt. De
uttrycker också sin glädje för att allt fler svenskar väljer ekologiska livsmedel, samtidigt som
de pekar ut och skuldbelägger de individer som inte är miljömedvetna. Detta sker genom
längre utläggningar om hur mottagarens vardagliga val, i form av att till exempel köpa en
oekologisk ananas, har förödande konsekvenser för miljön och människan. Denna diskurs är,
i likhet med ohälsodiskursen, individualistisk. Naturskyddsföreningen fokuserar på hur den
enskilda individen och dennes handlande har stor påverkan på miljön och andra människor.
Den tredje diskursen vi identifierat har vi valt att kalla lagdiskursen. I flera av de
analyserade inläggen nämner Naturskyddsföreningen uttryckligen vad som, enligt lag, är
förbjudet eller vad som ALDRIG skulle tillåtas i Sverige. Naturskyddsföreningen nämner
även hårda regleringar i Europeiska Unionen och att man kan förändra världen genom både
frukt och politik. I motsats till ohälsodiskursen och miljömedvetenhetsdiskursen framhåller
Naturskyddsföreningen, genom lagdiskursen, hur individen som en del av ett kollektiv under
samma lagar och regler ska handla och agera. Denna diskurs skiljer sig alltså från de övriga
två i sitt fokus på vad som är rätt och fel i det kollektiv vi lever och verkar i - samhället.
5.2.3 Social praktik & framing
Genom att sätta den diskursiva praktiken i relation till samhällets rådande normer, ordningar
och strukturer är det möjligt att uttala sig om huruvida denna diskursiva praktik reproducerar
eller strukturerar om den sociala praktiken.
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De tre diskurserna som, i enlighet med Faircloughs beskrivning av interdiskursivitet,
kan förstärka och upprätthålla slacktivistdiskursen i de analyserade inläggen har identifierats
som ohälsodiskursen, miljömedvetenhetsdiskursen och lagdiskursen. Dessa diskurser är alla
en del av ett större socialt sammanhang och kan i detta fall bidra till en reproduktion av
samhälleliga värderingar, normer och strukturer som i sin tur främjar slacktivism och de
givna slacktivistiska uppmaningarna.
Inom slacktivistdiskursen i de analyserade inläggen inkluderas en diskurs som bygger
på hälsa och olika hälsorisker, såsom cancer, hormonrubbningar och försvagat immunförsvar.
Denna diskurs kan bidra till att reproducera och förstärka den allt mer utpräglade
klimatångesten i samhället (Dagens Nyheter, 2015-03-24). Detta då klimatångesten inte bara
innefattar en oro för människans påverkan på miljön, utan även en oro för hur vår
miljöpåverkan påverkar oss människor och vår hälsa (ibid.). Naturskyddsföreningen kan
därför sägas använda en typ av framing som bygger på en, vad vi anser vara, samhällelig
värdering - att god hälsa är viktigt. Detta sker genom valet att belysa just aspekten för
hälsorisker i relation till miljöfrågor. Genom tematiskt laddad fakta som färgas av
organisationens individuella bedömning av miljöfrågorna i kombination med särskilda,
laddade, ordval såsom “gift” och “cancer”, manifesteras denna frame ytterligare. Mot
bakgrund av Robert Entmans definition av framing där han menar att olika frames kan
påverka hur mottagaren väljer att definiera ett problem (Entman, 1993) kan
Naturskyddsföreningens val att betona aspekten för hälsorisker ses som en typ av frame som
kan påverka mottagarens uppfattning av miljöfrågan. Genom att göra den aktuella
miljöfrågan till en fråga om individens hälsa individualiserar Naturskyddsföreningen det
mycket omfattande och komplexa problemet i de analyserade inläggen. Miljöfrågan ramas
alltså in på ett sätt som, i allra högsta grad, betonar hur den enskilda individen och dennes
hälsa blir drabbad om man låter problemet fortgå. Med andra ord, det är den egna hälsan som
står på spel.
I de analyserade inläggen inkluderar Naturskyddsföreningen en diskurs som bygger
på en förväntad miljömedvetenhet hos mottagaren. Organisationen närmar sig mottagaren på
ett sätt som, genom formuleringar och ordval, tyder på att de förutsätter att alla är eller vill
vara miljömedvetna. Naturskyddsföreningen utgår alltså ifrån att samtliga mottagare vill
handla miljömedvetet och ger dem således möjlighet att på ett enkelt sätt handla
miljömedvetet genom att följa inläggets slacktivistiska uppmaning. Detta reproducerar vad vi
anser vara en rådande norm i samhället - att vara miljömedveten och engagerad i miljöfrågor,
vilket den svenska befolkningen visat sig vara i en större utsträckning än övriga befolkningar
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i Europa (Europeiska kommissionen, 2014). Denna rådande norm förstärks ytterligare när de
som inte följer normen till punkt och pricka implicit utmålas som syndabockar, som
egentligen vet bättre. Naturskyddsföreningen förutsätter alltså att de individer som på något
sätt bryter mot denna norm förstår konsekvenserna av sina “felaktiga” val och handlingar,
men att de trots detta aktivt och medvetet väljer att utföra dessa ändå. I ljuset av Entmans
definition av framing kan en slags framing uppfattas här av Naturskyddsföreningen som kan
påverka mottagarens uppfattning av vilka orsaker som ligger till grund för det aktuella
problemet. De individer som inte följer den rådande normen, att vara miljömedvetna och
engagerade i miljöfrågor, får i de analyserade inläggen implicit skulden för att till följd av en
liten handling orsaka mycket omfattande och komplexa problem. I inläggen kan
Naturskyddsföreningen alltså sägas vara mer inkluderande gentemot de som tycker och gör
som dem, medan övriga på sätt och vis exkluderas från den kollektiva gemenskapen. Denna
typ av framing där Naturskyddsföreningen betonar omfattande konsekvenser till följd av ett
“felaktigt” handlande kan påverka vilken moralisk bedömning som mottagaren gör av
miljöfrågan. Mottagaren kan alltså bli påverkad till en uppfattning om hur omfattande och
viktig miljöfrågan är, samt vilket handlande som är rätt eller fel i relation till den aktuella
miljöfrågan.
Närvaron av en lagdiskurs i de analyserade inläggen reproducerar redan etablerade
lagar och regleringar i samhället. Detta kan te sig i form av att Naturskyddsföreningen stärker
sina resonemang kring vad som är rätt och fel genom att betona vad som är förbjudet
respektive tillåtet i landet Sverige eller inom väletablerade och erkända institutioner såsom
Europeiska Unionen. Naturskyddsföreningen utgår ifrån att människor är eller vill vara
laglydiga. Även detta kan vara en typ av framing som kan påverka mottagarens moraliska
bedömning av miljöfrågan då denna framstår som än mer allvarlig och viktig när
Naturskyddsföreningen tar stöd för sina argument i gemensamt upprättade lagar och regler i
samhället. Denna typ av frame kan därför uppfattas som något mindre individualistisk då den
istället för att fokusera på individen och personliga risker och val i vardagen riktar sitt fokus
mot mer övergripande direktiv som gäller för hela kollektivet. Detta tyder på att denna frame
används för att förstärka övriga, mer personliga, diskurser och frames som den enskilda
individen kan relatera till och känna sig träffad av.
Med hjälp av dessa tre diskurser ramar Naturskyddsföreningen in miljöfrågorna på ett
sätt som påverkar mottagarens uppfattning av problemet, dess bakomliggande orsaker, samt
den moraliska bedömning mottagaren gör av miljöfrågan. Dessa typer av inramningar kan i
sin tur främja den presenterade lösningen i form av en slacktivistisk uppmaning. I denna
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studie har vi inte haft för avsikt att avgöra huruvida slacktivism leder till ökat samhälleligt
engagemang eller hämmar vidare ambitioner att engagera sig, samt huruvida slacktivism är
någonting bra eller dåligt. Vad vi däremot kan konstatera är att Naturskyddsföreningen i en
del av sin kommunikation på sin Facebooksida individualiserar komplexa miljöfrågor genom
att spela på en utpräglad oro och en vilja att vara en del av det “goda” kollektivet som handlar
på rätt sätt ur miljösynpunkt. I likhet med Entmans definition där frames kan främja en
särskild lösning eller ett specifikt sätt att hantera ett problem (Entman, 1993) kan ordval och
inkluderandet av dessa tre diskurser i inläggen främja särskilda lösningar. Dessa lösningar,
som ibland uttryckligen benämns som lösningar av Naturskyddsföreningen i de fem
analyserade inläggen, ter sig bland annat i form av olika slacktivistiska uppmaningar. Trots
att dessa presenteras som just lösningar förklarar inte Naturskyddsföreningen på vilket sätt
mottagaren, genom att följa inläggens slacktivistiska uppmaningar, hjälper eller motverkar
det aktuella problemet. Istället kan miljöfrågan sägas framstå som om att den skulle kunna
vara lösbar med hjälp av en gillning, delning, ett klick eller en hashtagg från den enskilda
individen, utan att beskriva vad denna aktivitet faktiskt skulle leda till. Det sker alltså, i
enlighet med studiens definition av slacktivism, en slags förenkling där även de
rekommenderade lösningarna individualiseras. Det vill säga att den enskilda individen, till
följd av inramningarna i de fem analyserade inläggen, förefaller erhålla kapaciteten att lösa
mycket omfattande och komplexa miljöfrågor genom att följa Naturskyddsföreningens
uttryckligen rekommenderade lösning: en slacktivistisk uppmaning.
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6. Avslutning
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och en avslutande diskussion förs kring studiens
samhälleliga och forskningsmässiga relevans. Därefter följer kritiska reflektioner gällande
studiens metodiska begränsningar. Slutligen föreslås forskningsområden för framtida
forskning.

6.1 Sammanfattning & slutsatser
Denna studie har handlat om förekomsten och framställningen av slacktivism i inlägg
publicerade av Naturskyddsföreningen på deras officiella Facebooksida. Syftet med studien
har varit att kartlägga vilka slags miljöfrågor som Sveriges största demokratiskt uppbyggda
miljöorganisation, Naturskyddsföreningen, presenterar i inlägg av slacktivistisk karaktär på
sin Facebooksida. Vidare har denna studie syftat till att få en förståelse för hur
Naturskyddsföreningen, i inlägg av slacktivistisk karaktär, uppmuntrar till och initierar
slacktivism vid presentationen av vissa slags miljöfrågor. Baserat på detta syfte formulerades
följande frågeställningar: 1) Vilka slags miljöfrågor presenteras i inlägg av slacktivistisk
karaktär på Naturskyddsföreningens Facebooksida? och 2) Hur presenteras vissa slags
miljöfrågor i inlägg av slacktivistisk karaktär?
För att besvara studiens första frågeställning användes en kvantitativ innehållsanalys
på 169 stycken inlägg publicerade av Naturskyddsföreningen på deras Facebooksida.
Kodningen utfördes i Microsoft Excel där resultaten även omvandlades och sammanställdes
till statistiska diagram. Diagrammen visade först och främst att de två typer av miljöfrågor
som förekom mest frekvent i inlägg av slacktivistisk karaktär var ‘Mat & livsmedel’ och
‘Skog- och naturvård’. Vi kunde också utläsa ur diagrammen att inlägg av slacktivistisk
karaktär, i en mycket högre utsträckning än inlägg av icke-slacktivistisk karaktär, fick stor
spridning genom delningar och gillningar. Mottagarna tycks alltså vara mottagliga för
organisationens uppmaningar. Detta resultat blir intressant i bakgrund mot studiens första
teori, dagordningsteorins första nivå, som handlar om hur media skapar en slags pseudomiljö
genom att ge vissa ämnen eller frågor mer utrymme och uppmärksamhet än andra. Media har
med andra ord förmågan att påverka vilka frågor som allmänheten anser vara viktiga.
Naturskyddsföreningen kan sägas i en mindre skala försöka påverka vilka miljöfrågor som
ska anses vara viktiga inom enskilda nätverk på Facebook. Detta sker genom att de, medvetet
eller omedvetet, väljer att presentera miljöfrågor av typerna ‘Mat & livsmedel’ och ‘Skogoch naturvård’ mer frekvent än andra i inlägg av slacktivistisk karaktär. Inläggen av
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slacktivistisk karaktär sprids, genom delningar och gillningar, inom flera enskilda nätverk
och har således möjlighet att kunna påverka vilka miljöfrågor som anses vara viktiga inom
dessa nätverk. Slutsatsen som kan dras är alltså att Naturskyddsföreningen, genom inläggen
av slacktivistisk karaktär och dess spridning, erhåller potential att kunna påverka
dagordningen inom de mindre nätverken. Då studien inte innefattar någon metod som
undersöker mottagarnas uppfattningar av de viktigaste miljöfrågorna är det inte möjligt att
dra några slutsatser kring Naturskyddsföreningens faktiska påverkan på dagordningen.
För att besvara studiens andra frågeställning användes en kritisk diskursanalys på fem
av de inlägg som vi genom den kvantitativa innehållsanalysen identifierat som inlägg av
slacktivistisk karaktär. Den kritiska diskursanalysen utfördes i enlighet med Norman
Faircloughs tredimensionella modell bestående av de tre stegen text, diskursiv praktik och
social praktik. Resultaten visade att Naturskyddsföreningen använde sig av formuleringar
med hög affinitet och tilltalet “du” användes vid implicit skuldbeläggande, samt vid de
slacktivistiska uppmaningarna. Tilltalet “vi” användes för att tala för hela kollektivet och dess
enhetliga vilja och ambitioner. I inläggen förekom även expressiva värderingar, varav de
flesta var negativa och kan tänkas framkalla samvetskval hos mottagaren.
Vidare använde sig Naturskyddsföreningen av flera befintliga diskurser som skulle
kunna förstärka och upprätthålla slacktivistdiskursen i de analyserade inläggen. Dessa
diskurser benämnde vi som ohälsodiskursen, miljömedvetenhetsdiskursen och lagdiskursen.
Genom att inkludera dessa diskurser reproducerades, vad vi anser vara, samhälleliga
värderingar (att god hälsa är viktigt), normer (att engagera sig i och bry sig om miljöfrågor)
och strukturer (etablerade lagar och regler) som kan främja slacktivism och de givna
slacktivistiska uppmaningarna. Resultaten blir intressanta med utgångspunkt i studiens andra
teori, dagordningsteorins andra nivå (framing), som handlar om hur media och organisationer
kan påverka hur vi tänker om ett ämne eller en fråga. Enligt Robert Entmans definition kan
man genom att belysa och betona mindre aspekter av ett problem påverka mottagarens
uppfattning av problemet, dess bakomliggande orsaker, samt den moraliska bedömning som
mottagaren gör av problemet (Entman, 1993). Inkluderandet av befintliga diskurser i inläggen
som reproducerar samhälleliga värderingar, normer och strukturer kan ses som en slags
framing. Denna framing manifesteras ytterligare med särskilda ordval och formuleringar. Att
Naturskyddsföreningen väljer att belysa hälsoaspekten i de fem analyserade inläggen kan
påverka mottagarens uppfattning av miljöfrågan då den individualiseras och blir en fråga om
den enskilda individens hälsa. Genom ordval och formuleringar utgår Naturskyddsföreningen
ifrån att alla är eller vill vara miljömedvetna och man ger dem således, genom en
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slacktivistisk uppmaning, möjlighet att på ett enkelt och snabbt sätt handla miljömedvetet.
Vidare lägger Naturskyddsföreningen ett visst mått av skuld på de individer som bryter mot
den norm (att engagera sig i och bry sig om miljöfrågor) som reproduceras i inläggen. De
individer som inte följer den rådande normen får implicit skulden för att till följd av en liten
handling orsaka mycket omfattande och komplexa problem. Därigenom kan mottagarens
moraliska bedömning av miljöfrågan, samt vilket handlade som är rätt eller fel i relation till
den aktuella frågan, påverkas. Naturskyddsföreningen stärker sina resonemang ytterligare
kring vad som är rätt och fel genom att betona vad som är förbjudet respektive tillåtet i
Sverige och inom Europeiska Unionen.
I likhet med Entmans definition där frames kan främja en särskild lösning eller ett
specifikt sätt att hantera ett problem (Entman, 1993), kan Naturskyddsföreningen genom
ordval och inkluderandet av de tre identifierade diskurserna främja särskilda lösningar. Dessa
lösningar som presenteras i inläggen i form av slacktivistiska uppmaningar benämns ibland
uttryckligen av Naturskyddsföreningen som lösningar. Vidare förklarar inte organisationen på
vilket sätt mottagaren bidrar till att motverka den aktuella miljöfrågan genom att följa
inläggets uppmaning, utan miljöfrågan framställs som lösbar med hjälp av en gillning,
delning, ett klick, en hashtagg eller en annan småskalig aktivitet utförd av den enskilda
individen. Naturskyddsföreningen individualiserar alltså både miljöfrågorna och lösningarna i
inläggen av slacktivistisk karaktär. Den aktuella miljöfrågan blir en fråga som, i allra högsta
grad, angår och påverkar den enskilda individen och som både bör och kan lösas av
densamma.
Sammanfattningsvis kan Naturskyddsföreningen, genom inläggen av slacktivistisk
karaktär, sägas erhålla potential att kunna påverka dagordningen inom mindre nätverk på
Facebook. Detta eftersom dessa inlägg har en högre grad av spridning än inlägg av ickeslacktivistisk karaktär. Miljöfrågorna som presenteras mest frekvent i inlägg av slacktivistisk
karaktär, ’Mat & livsmedel och ’Skog- & naturvård’, sprids alltså i en större utsträckning och
skulle således kunna framstå som viktigare än andra miljöfrågor inom mindre nätverk.
I inläggen av slacktivistisk karaktär presenterar Naturskyddsföreningen miljöfrågorna
på ett sätt som, genom ordval och inkluderandet av diskurser som bygger på samhälleliga
värderingar, normer och strukturer, kan påverka mottagarens uppfattning och moraliska
bedömning av miljöfrågan. Detta kan i sin tur främja Naturskyddsföreningens
rekommenderade lösning - en slacktivistisk uppmaning.
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6.2 Avslutande diskussion
Genom litteraturöversikten som ligger till grund för uppsatsens kapitel 2. Bakgrund kunde vi
identifiera en inomvetenskaplig lucka på forskningsområdet. Tidigare forskning på
fenomenet slacktivism hade ett märkbart fokus på huruvida slacktivism är av godo eller ondo,
samt individens roll i och motiv till att delta i slacktivistiska aktiviteter. Därmed utelämnades
det vilken roll organisationer spelar i att initiera och uppmuntra till slacktivism. Vidare
utelämnades då även vilka typer av frågor eller problem som av organisationer identifieras
som lämpliga för slacktivistiskt engagemang och därtill hur denna slacktivistiska
framställning ser ut. Detta motiverade oss till att utföra denna studie, med fokus på hur en
organisation initierar och uppmuntrar till slacktivism. Denna studie skiljer sig därmed från
befintliga studier på samma område såtillvida att den dels haft ett nytt fokus, dels att den
använt metoder som sällan använts tidigare på området. Då denna studie alltså behandlar en
annan aspekt av fenomenet är det svårt att identifiera några framträdande likheter mellan
denna och tidigare studier. Det kan dock sägas att vi i denna studie, i likhet med tidigare
studier på slacktivism, kunnat notera ett signifikant mått av spridning för Facebookinlägg av
slacktivistisk karaktär. Om en organisation har för avsikt att sprida innehåll och nå ut till fler
människor tycks det alltså vara fördelaktigt att använda sig av slacktivism och slacktivistiska
uppmaningar.
Denna enskilda studie har givetvis inte kunnat fylla den identifierade
inomvetenskapliga luckan, men med de resultat som avkastats kan studien ses som ett bidrag
till denna lucka. Bidraget består av en ökad förståelse för hur en ideell miljöorganisation,
Naturskyddsföreningen, presenterar vissa slags miljöfrågor mer frekvent i inlägg av
slacktivistisk karaktär. Vissa slags miljöfrågor verkar alltså lämpa sig bättre för slacktivistiskt
engagemang. Vidare har studien kunnat bidra med en ökad förståelse för hur den studerade
organisationen framställer vissa slags miljöfrågor i fem inlägg av slacktivistisk karaktär.
Studiens resultat har kunnat påvisa hur Naturskyddsföreningen som organisation, medvetet
eller omedvetet i de fem analyserade inläggen, spelar på och reproducerar vissa rådande
samhälleliga värderingar, normer och strukturer för att främja den presenterade lösningen i
form av en slacktivistisk uppmaning.
Avslutningsvis är det, i ett samhälle där delar av traditionellt engagemang och
aktivism har flyttats från gatorna till internet och sociala medier (Castells, 2012), av
samhällelig relevans att belysa och reflektera kring organisationers potential att genom
slacktivism kunna påverka människors uppfattning av olika samhällsfrågor.
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6.3 Begränsningar & kritiska reflektioner
Kritik skulle kunna riktas mot denna studie då endast en miljöorganisation studerats. Detta
val grundar sig dels i att det kan vara svårt att separera fenomenet slacktivism från sin
aktuella och specifika kontext, dels i en vilja att få en mer djupgående kunskap kring en
enskild organisation. Således är det inte möjligt att uttala sig om eller dra några generella
slutsatser kring miljöorganisationer i stort. Därtill har vi i denna studie ett begränsat material
till följd av den snäva tidsram som vi har varit tvungna att förhålla oss till.
Vid användandet av studiens första metod, kvantitativ innehållsanalys, analyserades
var tredje inlägg under en tvåårsperiod vilket resulterade i 169 stycken analyserade inlägg.
Detta är visserligen inte något totalurval, men vi anser att resultaten som utvunnits ur denna
metod ändå är representativt för Facebooksidan då tidsperioden utgör en tredjedel av den tid
som Facebooksidan funnits. Det material som å sin sida ligger till grund för den kritiska
diskursanalysen är än mer begränsat då endast fem inlägg analyserades med denna metod.
Detta urval är inte representativt för hela Facebooksidan, men detta var inte heller vår avsikt.
Istället var tanken att detta urval skulle ge en fingervisning om hur Naturskyddsföreningen
presenterar vissa slags miljöfrågor i inlägg av slacktivistisk karaktär.
Den kvantitativa innehållsanalysen har överlag fungerat väl för att besvara studiens
första frågeställning då denna krävde en kartläggning av ett större material. Emellertid så
handlade denna metod om att koda förekomsten av något abstrakta företeelser och kodningen
var därför stundtals utmanande. De på förhand formulerade tolkningsreglerna, samt det
utförda reliabilitetstestet, var till stor hjälp men då materialet var mycket oförutsägbart var det
inte alltid möjligt att applicera dessa regler. I de få fall där denna typ av oklarhet inträffade
fördes en dialog mellan oss kodare för att hitta en gemensam lösning på det unika fallet.
Den kritiska diskursanalysen har varit användbar för att göra en mer djupgående
analys av ett mindre antal inlägg. Här bör det dock nämnas igen att man, trots på förhand
bestämda analysverktyg och transparens genom citat, inte kan ge en fullt objektiv tolkning av
materialet. Vi har vid användandet av denna metod ständigt fört en diskussion kring våra
respektive tolkningar och varit noggranna med att dessa tolkningar ska vara likvärdiga och
välmotiverade för samtliga analyserade inlägg.

6.4 Framtida forskning
Under arbetets gång har tankar uppstått kring intressanta aspekter och infallsvinklar som vi
anser vara relevanta för framtida forskning.
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För att fylla den identifierade inomvetenskapliga luckan saknas fortfarande en stor
mängd forskning. Vi anser därför att det först och främst behövs fler studier som, i likhet med
denna, med en deskriptiv ansats utforskar hur organisationer kan bereda möjlighet för
slacktivism och slacktivistiska aktiviteter utförda av den enskilda individen. Detta bör göras
djupgående på flera typer av organisationer för att få en mer nyanserad bild av
organisationers roll i initieringen av och uppmuntrandet till slacktivism.
Vidare menar vi att det finns flera aspekter som, baserat på denna studies resultat,
vore intressanta för framtida forskning. En aspekt, med mer förklarande ansats, är hur
Naturskyddsföreningen själva resonerar kring slacktivism. Är organisationen medveten om
att Facebookinlägg av slacktivistisk karaktär får större spridning och är det därför ett
medvetet val att uppmärksamma vissa slags miljöfrågor i dessa inlägg? Det vore alltså
intressant att genom exempelvis intervjuer med kommunikationsansvariga på organisationen
få en inblick i arbetet och strategierna bakom inläggen av slacktivistisk karaktär.
Genom de resultat som denna studie avkastat har det varit möjligt att belysa hur
Naturskyddsföreningen, genom inläggen av slacktivistisk karaktär och dess spridning, skulle
kunna ha en potentiell påverkan på dagordningen inom mindre nätverk på Facebook. Då
denna studie inte undersökt mottagarnas uppfattningar om vilka miljöfrågor som de anser
vara viktigast har det endast varit möjligt att tala om inläggens potentiella påverkan, snarare
än dess faktiska påverkan. Därför vore det särskilt intressant med vidare forskning som var
mer mottagarorienterad där det prövas huruvida Naturskyddsföreningen, genom inlägg av
slacktivistisk karaktär, påverkar dagordningen inom de mindre nätverken. Detta skulle till
exempel kunna göras med hjälp av intervjuer eller enkäter för att ta del av mottagarnas
uppfattningar av vilka som är de viktigaste miljöfrågorna och därtill om deras uppfattningar
av dessa påverkas av de olika inramningar som identifierats i denna studie.
Förhoppningen är att denna studie ska inspirera till fortsatta studier på fenomenet
slacktivism i framtiden och då i synnerhet med fokus på den centrala roll som företag och
organisationer spelar i fenomenets uppkomst.
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Bilagor
Bilaga 1. Kodschema
V0 - ID-nummer
Anger inläggets unika ID-nummer.
V1 - Datum
Anger datumet då Facebookinlägget publicerats.
V2 - Antal gillningar
Antal gillningar Facebookinlägget fått.
V3 - Antal delningar
Antal delningar Facebookinlägget fått.
V4 - Antal kommentarer
Antal kommentarer Facebookinlägget fått.
V5 - Rörlig bild/illustration
0. Ja
1. Nej
V6 - Stillbild/illustration
0. Ja
1. Nej
Stillbildens motiv:
V7 - Natur & miljö
0. Ja
1. Nej

70

V8 - Naturbov
0. Ja
1. Nej
V9 - Människa
0. Ja
1. Nej
V10 - Djur
0. Ja
1. Nej
V11 - Mat & livsmedel
0. Ja
1. Nej
V12 - Illustration
0. Ja
1. Nej
Typ av Facebookinlägg:
V13 - Facebookinläggets karaktär (se avsnitt 1.4.2 Facebookinlägg av slacktivistisk eller
icke-slacktivistisk karaktär)
0. Icke-slacktivtisk karaktär
1. Slacktivistisk karaktär
Typ av uppmaning i Facebookinlägget:
V14 - Uppmaning till att dela
0. Ja
1. Nej
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V15 - Uppmaning till att gilla
0. Ja
1. Nej
V16 - Uppmaning till att klicka
0. Ja
1. Nej
V17 - Uppmaning till att hashtagga
0. Ja
1. Nej
V18 - Uppmaning till annan småskalig aktivitet (se exempel i avsnitt 1.4.2
Facebookinlägg av slacktivistisk eller icke-slacktivistisk karaktär)
0. Ja
1. Nej
V19 - Uppmaning till ekonomisk donation
0. Ja
1. Nej
V20 - Uppmaning till fysisk aktivitet
0. Ja
1. Nej
V21 - Ingen uppmaning
0. Ja
1. Nej
Typ av miljöfråga:
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V22 - Klimat
0. Ja
1. Nej
V23 - Hav & fiske
0. Ja
1. Nej
V24 - Mat & livsmedel
0. Ja
1. Nej
V25 - Jordbruk
0. Ja
1. Nej
V26 - Energi
0. Ja
1. Nej
V27 - Transporter
0. Ja
1. Nej
V28 - Miljögifter
0. Ja
1. Nej
V29 - Skog- & naturvård
0. Ja
1. Nej
V30 - Övrigt
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0. Ja
1. Nej
Geografiskt område:
V31 - Nationellt (Sverige)
0. Ja
1. Nej
V32 - Europa
0. Ja
1. Nej
V33 - Afrika
0. Ja
1. Nej
V34 - Nordamerika
0. Ja
1. Nej
V35 - Sydamerika
0. Ja
1. Nej
V36 - Asien
0. Ja
1. Nej
V37 - Oceanien
0. Ja
1. Nej
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V38 - Antarktis
0. Ja
1. Nej
V39 - Obundet till geografiskt område
0. Ja
1. Nej
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Bilaga 2. Tolkningsregler
ID (V1)
Anger vilket datum Facebookinlägget publicerats.
Antal gillningar (V2)
Anger antalet gillningar Facebookinlägget fått.
Antal delningar (V3)
Anger antalet delningar Facebookinlägget fått.
Antal kommentarer (V4)
Anger antalet kommentarer Facebookinlägget fått.
Rörlig bild/illustration (V5)
Anger huruvida Facebookinlägget innehåller någon rörlig bild/illustration. Gäller ej om rörlig
bild/illustration finns bifogad via länk till annan hemsida.
Stillbild/illustration (V6)
Anger huruvida Facebookinlägget innehåller någon stillbild/illustration. Gäller ej om
stillbild/illustration finns bifogad via länk till annan hemsida.
Stillbildens motiv (V7, 8, 9, 10, 11, 12)
Anger vilket motiv inläggets stillbild har. ‘Natur & miljö’ avser bilder som exempelvis
föreställer landskap såsom hav och skog, men även stadsmiljö. ‘Naturbov’ avser bilder som
porträtterar bovarna bakom miljöförstörelsen, såsom fabrikstorn med industriellt utsläpp i
form av rökpelare eller skövlingsmaskiner. ‘Människa’ avser bilder där människor
förekommer, antingen enskilt eller i grupp. ‘Djur’ avser bilder där djur förekommer. ‘Mat &
livsmedel’ avser bilder som exempelvis föreställer ekologiskt kaffe eller vegetariska
maträtter. ‘Illustrationer’ avser grafiska bilder med eller utan text. Är stillbilden ett fotografi
kan den kodas under flera variabler, medan en illustration endast kan kodas som en
illustration.
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Typ av Facebookinlägg (V13)
Anger om Facebookinlägget är av slacktivistisk karaktär eller inte enligt följande definition:
ett inlägg av slacktivistisk karaktär är ett inlägg som uttryckligen uppmanar individer till att
gilla, dela, klicka, hashtagga eller utföra mycket småskaliga aktiviteter som varken fordrar
någon ekonomisk eller fysisk ansträngning. Ett inlägg av icke-slacktivistisk karaktär är ett
inlägg som saknar uppmaningar och är av mer informerande karaktär, alternativt innehåller
uppmaningar till att utföra en aktivitet som fordrar ekonomisk eller fysisk ansträngning.
Exempel på sådana uppmaningar är uppmaningar till att skänka pengar ur egen ficka eller att
delta i demonstrationer. Samtliga uppmaningar, om sådana finns, ska ges i textform och kan
således ges i själva inlägget, men även i text som kan förekomma i inläggets bilder.
Typ av uppmaning i Facebookinlägget (V14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 & 21)
Anger specifikt vilken typ av uppmaning som ges i inlägget, vilket avgör inläggets karaktär
(se ovan). Individer ska antingen uttryckligen uppmanas att dela, gilla, klicka, hashtagga eller
att utföra annan småskalig aktivitet (se exempel 1.4.2 ‘Facebookinlägg av slacktivistisk eller
icke-slacktivistisk karaktär), alternativt uttryckligen uppmanas att donera pengar ur egen
ficka eller att delta i aktiviteter som kräver fysisk ansträngning, såsom att demonstrera eller
protestera. Inlägg av informerande karaktär som inte innehåller någon av dessa uppmaningar
kodas som ‘Ingen uppmaning’. Om inlägget innefattar flera typer av uppmaningar kan de
kodas enligt flera av dessa.
Typ av miljöfråga (V22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 & 30)
Anger vilken typ av miljöfråga som uppmärksammas i inlägget. Bedömningen sker utifrån
inläggets helhet och innefattar då dess text och eventuella bilder/illustrationer. Miljöfrågorna
kommer att kategoriseras med på förhand bestämda kategorier baserade på
Naturskyddsföreningens uttalat prioriterade arbetsområden, som innefattar följande:
“Klimat”, “Hav & fiske”, “Mat & livsmedel”, “Jordbruk”, “Energi”, “Transporter”,
“Miljögifter”, “Skog- & naturvård” och “Övrigt”. Om inlägget tycks uppmärksamma fler än
en miljöfråga eller flera miljöfrågor i kombination med varandra kan de kodas enligt flera av
dessa variabler.
Geografiskt område (världsdelar) (V31, 32, 32, 34, 35, 36, 37, 38 & 39)
Anger vilket geografiskt område (världsdel) inlägget behandlar eller riktar sig till. Om
inlägget behandlar Sverige kodas det som både ‘Nationellt (Sverige)’ och ‘Europa’. Om
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inlägget behandlar flera olika världsdelar så kan de kodas enligt flera av variablerna. Om
inlägget är av mer generell natur och inte är platsspecifikt kodas det som ‘Obundet till
geografiskt område’.
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Bilaga 3. Övriga diagram
Figur 6. Andel rörlig/illustration och stillbild/illustration i inlägg av slacktivistisk
respektive icke-slacktivistisk karaktär (Samtliga 169 analyserade inlägg)

Figur 7. Stillbildens motiv i inlägg av slacktivistisk respektive icke-slacktivistisk
karaktär (Samtliga 169 analyserade inlägg)
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Figur 8. Geografiskt område som behandlas i inlägg av slacktivistisk
respektive icke-slacktivistisk karaktär (Samtliga 169 analyserade inlägg)
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Pressrelease: 2016-01-02

Rädda miljön? Klicka här!
Digitaliseringen av samhället har bidragit till att stora delar av traditionell aktivism
förflyttats från gatorna till internet och sociala medier. Kampanjer såsom Earth Hour
och Kony 2012, samt profilbildsbyten i stöd för exempelvis de drabbade i
terrorattackerna i Paris, blir allt vanligare. Vissa kallar individerna som deltar i dessa
aktiviteter för aktivister, andra kallar dem slacktivister. En slacktivist ägnar sig åt en
slags aktivism som kräver mycket liten eller ingen ansträngning. Men vilken roll spelar
egentligen företag och organisationer vad gäller uppmuntran och initiering till
slacktivism på sociala medier?
Tidigare forskning på fenomenet slacktivism har främst haft sitt fokus på huruvida
slacktivism har positiva eller negativa samhällseffekter. Dessutom har man i en hög
utsträckning riktat in sig på individens motiv till att delta i slacktivistiska aktiviteter. I en
nyligen utförd kandidatuppsats har två media- och kommunikationsstudenter vid Uppsala
universitet kartlagt hur miljöorganisationen Naturskyddsföreningen uppmuntrar till och
initierar slacktivism. Kartläggningen utfördes genom en kvantitativ innehållsanalys på den
ideella organisationens Facebooksida, för att därefter studeras mer djupgående med hjälp av
en kritisk diskursanalys.
Studien visar att slacktivistiska inlägg sprids mer genom delningar och gillningar än
icke-slacktivistiska inlägg. Naturskyddsföreningen tycks också presentera vissa typer av
miljöfrågor mer frekvent än andra i slacktivistiska inlägg. Dessa miljöfrågor berör mat och
livsmedel, samt skog- och naturvård. Detta innebär, menar studenterna, att de här
miljöfrågorna genom sin omfattande spridning har potential till att påverka vilka miljöfrågor
som anses vara viktiga inom de nätverk där de sprids.
I de slacktivistiska inläggen kunde studenterna även utläsa att Naturskyddsföreningen,
genom ordval och formuleringar, spelar på rådande samhälleliga värderingar (att god hälsa är
viktigt), normer (att engagera sig i och bry sig om miljöfrågor) och strukturer (etablerade
lagar och regler) för att individualisera miljöfrågor och främja lösningar i form av
slacktivistiska uppmaningar.
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Studenterna menar att studien belyser vikten av att man som samhällsmedborgare
såväl som forskare belyser och reflekterar kring hur de ideella organisationerna skulle kunna
påverka individers uppfattning av världen och dess komplexa problem.
Emma Bäckström & Julia Zabielski
Rädda miljön? Klicka här!
Institutionen för informatik & media, Uppsala universitet
Emma Bäckström: emmabackstrom123@hotmail.com
Julia Zabielski: juliazabielski@hotmail.com
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