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Abstrakt 

Sociala medier kan användas som ett effektivt verktyg för att engagera människor, bygga 
sociala nätverk och influera människors beslut, dock efterfrågas forskning om hur sociala 
medier främjar engagemang då det finns en begränsad förståelse om detta. För att öka 
förståelsen kring detta utfördes en undersökning om hur medlemmar engagerar sig i grupper 
på sociala medieplattformar som syftar till att skapa hållbara livsstilar. Kontexten som 
användes för att undersöka detta var facebookgrupper där medlemmarna har tillämpat eller är 
intresserade av att tillämpa en vegansk eller vegetarisk livsstil. Att reducera sin 
animaliekonsumtion kan vara en hållbar livsstil eftersom hållningen och produktionen av 
animaliska livsmedel är en av de främsta orsakerna till de allvarligaste miljöproblemen i både 
lokal och global skala. Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsansats där en 
netnografisk studie utfördes i den valda kontexten. Resultatet från den netnografiska studien 
analyserades med hjälp av en tematisk analys. Utifrån analysen identifierades olika sätt 
medlemmar engagerar sig i grupper på sociala medieplattformar med syftet att skapa hållbara 
livsstilar. 

Nyckelord: sociala medier, engagemang, hållbar livsstil  



Abstract 

Social media can be used as an effective tool for engaging people, building social networks 
and influencing people's decisions, however, research is requested regarding how social 
media promotes engagement as there is a limited understanding of this. In order to increase 
this understanding, a study was conducted on how members engage in groups on social 
media platforms with the goal to create sustainable lifestyles. The context in which this was 
investigated was facebook groups where members have committed to, or interested in a 
vegan or vegetarian lifestyle. Reducing the consumption of animal products can be a 
sustainable lifestyle because the consumption and production of animal foods is one of the 
main causes of the most serious environmental problems on both a local and global scale. The 
study was conducted with a qualitative research approach in which a netnographic study was 
performed in the chosen context. The results of the netnographic study were analyzed using a 
thematic analysis. Based on the analysis, various ways were identified regarding how 
members engage in groups on social media platforms with the aim of creating sustainable 
lifestyles. 

Keywords: social media, engagement, sustainable lifestyle 
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1 Introduktion 

Sociala medier har dagligen hundratals miljoner engagerade och aktiva användare (Kamal et 
al., 2013). Aktivt deltagande i sociotekniska sammanhang som sociala medier möjliggörs av 
användares engagemang (Ray, Kim & Morris, 2014). På grund av sociala mediers stora 
omfång och tillgänglighet har sättet människor delar och söker upp information på förändrats 
under de senaste åren (Goh, Xin & Jin, 2018; Pálsdóttir, 2014). Sociala medier har därför en 
stor påverkan på den information som når ut till människor och blivit mer betydelsefull för 
dem i det vardagliga livet (Pálsdóttir, 2014). Specifikt har Facebook på grund av sitt stora 
omfång möjlighet att engagera, underhålla, utbilda och skapa möjligheter för människor runt 
om i världen (Isacsson & Gretzel, 2011). 

Människans val och levnadssätt har en direkt påverkan på hans eller hennes liv, människor 
runt omkring och samhället i stort (Harris, Oelbaum & Flomo, 2007; Lorenzen, 2012). De val 
människor gör varje dag som till exempel hur de tar sig till jobbet, hur de äter och hur mycket 
de rör på sig formar deras livsstil (Lorenzen, 2012). Forskare har kommit fram till att sociala 
medier kan främja bland annat hälsa och välbefinnande, uppmuntra till ekologiskt hållbara 
beteenden och främja lärande (Kamal et al., 2013). Dessa typer av beteenden hos användare 
har potential att fortgå offline och bli en integrerad del av användarens vardag och sociala 
medier kan därmed medföra hållbara livsstilsförändringar (Kamal et al., 2013). 

Engagemang är ett välutforskat ämne och den mest återkommande definitionen bygger på 
Higgins och Scholers (2009) arbete där engagemang definieras som ett tillstånd som uppstår 
när en människa är involverad, upptagen eller helt fängslad i något. Det har tidigare forskats 
om engagemang inom bland annat artificiell intelligens, adaptiv databehandling, 
inlärningssystem, e-förvaltning, sociala nätverk och beteendeförändring (Doherty & Doherty, 
2018). Inom människa-datorinteraktion (MDI) är engagemang ett universellt mål vid 
utveckling av produkter och tjänster och en viktig del i sociala medier (Di Gangi & Wasko, 
2016; Ray et al., 2014). Engagemang som begrepp är dock tvärvetenskapligt och har olika 
definitioner inom olika områden. I denna studie används Brandtzægs, Følstads & Mainsahs 
(2012) definition av engagemang i specifikt samhällsfrågor som ämnar att påverka 
människors val genom stöttande, reflekterande och kollektiva handlingar i sociala medier 
som bidrar till positiv förändring i samhället.  

Engagemang i samhällsfrågor kan till exempel vara deltagande i volontärarbete för olika 
välgörenhetsorganisationer eller att öka medvetenheten om aktuella problem i samhället 
(Skoric, Zhu, Goh & Pang, 2016). För att bidra till positiv förändring i samhället kan till 
exempel människor göra mer hållbara val i sin vardag vilket kan innebära att en 
livsstilsförändring är nödvändig. Ett sammanhang som därför är viktigt att studera är hur 
engagemang i just samhällsfrågor används i sociala medier eftersom det är ett nytt och 
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växande sammanhang i förhållande till de traditionella gruppbaserade engagemanget offline 
där människors livsstilar är i fokus (Skoric et al., 2016). 
Det förekommer forskning kring vilken påverkan sociala medier har på till exempel unga 
vuxnas engagemang i samhällsfrågor (Brandtzæg et al., 2012). Dock finns det en efterfrågan 
av forskning gällande hur användare använder sociala medier för att engageras i 
samhällsfrågor, eftersom forskare inte har kommit fram till tydliga svar (Brandtzæg et al., 
2012; Skoric et al., 2016). Syftet med studien är därför att öka förståelsen för hur sociala 
plattformar i digitala medier främjar engagemang i hållbara livsstilar och 
livsstilsförändringar. 

En kvalitativ studie har utförts genom en undersökning av hur medlemmar engagerar sig i 
facebookgrupper, som skapats av privatpersoner och som är ämnade för personer som redan 
tillämpat eller är intresserade av en vegansk eller vegetarisk livsstil. Detta innebär främst att 
animaliekonsumtionen reduceras eller elimineras helt. Att reducera sin animaliekonsumtion 
kan vara en hållbar livsstil eftersom hållningen och produktionen av animaliska livsmedel är 
en av de främsta orsakerna till de allvarligaste miljöproblemen i både lokal och global skala 
och därmed en aktuell samhällsfråga (Erb et al., 2016; Lööv et al., 2013; Steinfeld et al., 
2006). 

Studien ämnar att svara på frågan: Hur engagerar medlemmar sig i grupper på sociala 
medieplattformar som syftar till att skapa hållbara livsstilar? 
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2  Relaterad litteratur 

I relaterad litteratur presenteras den forskning studien baserats på. Avsnittet är uppdelat i tre 
huvuddelar: sociala medier, engagemang och hållbara livsstilar. I dessa huvuddelar ingår 
underkategorier som går djupare in på de olika delarna. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattning av samtliga delar.  
 
2.1 Sociala medier 

Sociala medier kan användas som ett effektivt verktyg för att engagera människor, bygga 
sociala nätverk och influera människors beslut (Goh et al., 2018). Pálsdóttir (2014) skriver att 
sociala medier har på flera sätt potential att påverka hur människor blir informerade och hur 
de kan informera andra. Personer kan via sociala medier föra en dialog och på så sätt 
kommunicera, ställa frågor, utbyta information och få feedback från varandra, till skillnad 
från traditionellt monologa källor som till exempel tidningar eller tidskrifter på webben 
(Pálsdóttir, 2014). 

Sociala medier definieras som en grupp av internetbaserade applikationer som grundas på de 
ideologiska och teknologiska grunderna av Web 2.0, som möjliggör skapande och utbyte av 
användargenererat innehåll (Kaplan & Haenlein, 2010). I termen sociala medier ingår sociala 
nätverk såsom Facebook, Twitter, olika typer av internetforum, platser där människor kan gå 
in och dela information som till exempel Wikipedia, videogemenskaper som Youtube och 
Flickr, sociala spel samt bloggar (Kamal et al., 2013). En fördel med sociala medier är att  
människor kan kommunicera med varandra när som helst, både med enskilda individer och 
allmänheten (Goh et al., 2018). Sociala medier tillåter även företag och organisationer att 
kommunicera med kunder (Goh et al., 2018).  
 
Det mest framträdande sociala nätverket är Facebook som grundades år 2004 och som till en 
början hade som syfte att vara ett privat nätverk för Harvard-studenter (Isacsson & Gretzel, 
2011). Facebook ger möjligheten för användare att skapa egna grupper, som kan ses som 
mindre virtuella samhällen (Chu, 2011). Facebook anser själva att dessa grupper underlättar 
för medlemmar och vänner på plattformen att kommunicera med varandra, om till exempel 
gemensamma intressen, mer effektivt (Chu, 2011). Facebookgrupper gör det möjligt för 
medlemmar att till exempel diskutera olika typer av frågor, uttrycka olika åsikter samt dela 
foton och information (Chu, 2011). Grupperna kan vara offentliga och allmänna för att 
företräda företag, kändisar eller organisationer (Chu, 2011). De kan även vara privata, där 
medlemmar måste bjudas in eller accepteras för att kunna delta (Chu, 2011). Facebook har på 
grund av sitt stora omfång möjlighet att engagera, underhålla, utbilda och skapa möjligheter 
för människor runt om i världen (Isacsson & Gretzel, 2011). 
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2.2 Engagemang online  
 
Flera forskare inom människa-datorinteraktion (MDI) har försökt att fastställa definitionen av 
engagemang inom fältet, då det är ett begrepp som har används oaktsamt (Doherty & 
Doherty, 2018). Flera olika tolkningar av engagemang har därför bildats och motiverats av 
detta mångsidiga begrepp. Vaga generaliseringar av begreppet har begränsat utvecklingen av 
definitionen då engagemang är tvärvetenskapligt och kan ha olika betydelser beroende på 
område och perspektiv. Kontexten spelar därför en betydelsefull roll i samband med 
definitionerna och teknologi är i sig ett viktigt element när det kommer till kontext (Doherty 
& Doherty, 2018). 

Att engagera människor är ett generellt mål vid utveckling av produkter, system och tjänster 
(Doherty & Doherty, 2018). Engagemang är ett generellt mål eftersom det kan bidra till en 
större mening som välbefinnande, lycka, lärande och förändring (Doherty & Doherty, 2018). 
Eftersom engagemang ses som ett flexibelt begrepp kan det bidra till flera olika sammanhang 
och syften. Engagemang har bland annat studerats för att förstå användarupplevelse, motivera 
människor, analysera interaktion online och styra autonoma system. Engagemang har även 
studerats inom olika hållbarhetsaspekter. Till exempel har Lockton, Cain, Harrison och 
Nicholson (2013) via en digital plattform försökt att engagera anställda på sin arbetstid att 
bete sig på ett sätt som främjar hållbarhet.  
 
2.3 Engagemang i sociala medieplattformar  
 
Sociala medier är ett effektivt verktyg för att engagera människor online (Goh et al., 2018). 
Medlemmar på sociala nätverk online delar en känsla av gemenskap och ömsesidigt ansvar 
och de utvecklar egna ritualer och traditioner (Ray et al., 2014). De sociala nätverken online 
kan ha medlemmar som till exempel delar samma yrkesmässiga, personliga och andra 
allmänna intressen (Ray et al., 2014). Det blir allt vanligare att enskilda och politiska 
organisationer använder sig av sociala medier för att sprida information, uppmuntra till 
interaktion, skapa lojala samhällen och utöka sitt sociala nätverk för att engagera allmänheten 
i olika frågor (Goh et al., 2018). Under USA:s presidentval 2016 såg till exempel Donald 
Trumps medarbetare till att kontrollera informationen som spreds angående hans valkampanj 
på sociala medier för att han skulle framstå på ett fördelaktigt sätt (Kreis, 2017). 

Utmaningar i sociala nätverk online kan exempelvis vara att det i vissa fall går att vara 
anonym vilket betyder att medlemmarna inte har en formell skyldighet att bidra med egen 
kunskap (Ray et al., 2014). Detta kan medföra konsekvenser som att medlemmarna avlägsnas 
från varandra och på så sätt inte bidrar med pålitlig information (Ray et al., 2014). En åtgärd 
är att uppmuntra medlemmar till att ha ett prosocialt beteende, som innebär att enskilda 
medlemmar hjälper varandra villkorslöst, vilket gynnar både enskilda medlemmar och 
nätverket i stort. För att medlemmarna ska ha ett prosocialt beteende behöver de dela med sig 
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av egen kunskap för att öka värdet för befintliga medlemmar samt förmedla en positiv bild av 
deras sociala nätverk genom rekommendationer till utomstående vilket kallas “positive word 
of mouth” (Ray et al., 2014).  
 
Även om nöjda användare ständigt konsumerar innehållet i dessa nätverk är det betydligt 
svårare att uppmuntra användare till att bidra med nytt innehåll samt få med sig nya 
användare eftersom det kan finnas en rädsla av att mötas av kritik och social jämförelse (Ray 
et al., 2014). Ray et al. (2014) föreslår att engagemang är ett begrepp som är nyckeln till 
aktivt deltagande i dessa sociotekniska miljöer och har utvecklat en konceptuell modell för 
engagemang i sociala nätverk online, för att undersöka vad engagemang är och hur det 
uppstår. Ray et al. (2014) anser att både tillfredsställelse och engagemang är övertygande 
faktorer som förklarar beteende i sociala nätverk online. De föreslår att faktorerna för 
tillfredsställelse och engagemang kräver korrelerade nivåer av upplevd nätverksidentitet, 
verifierad självidentitet och egen kunskapsförmåga (Ray et al., 2014).  
 
2.3.1 Nätverksidentitet 
 
Nätverksidentitet refererar till i vilken utsträckning någons personliga identitet matchar 
nätverkets positiva egenskaper, förmågor och värden. Denna matchning leder till en 
blandning av någons självidentitet och sociala identitet. Nätverksidentitet har upptäckts vara 
mer relaterat till användarbeteende istället för andra faktorer som till exempel subjektiva 
normer i samhället. Det har visats att människor som starkt identifierar sig med en grupp får 
tillfredsställelse från interaktioner som stämmer överens med deras sociala identitet.  

Generellt upplever människor fördelar med att identifiera sig själva i breda sociala kategorier 
eftersom det tillåter dem att förstå sin sociala miljö på ett enklare sätt. Dessa kategorier kan 
hjälpa människor att se sig själva som en exemplarisk medlem i sin grupp och kan på så sätt 
urskilja sig från utomstående. Medlemmarna i sociala nätverk online bör känna sig 
tillfredsställda från interaktioner som främjar gemensamma värderingar. Till skillnad från 
exempelvis formella organisationer kan sociala nätverk online med anonyma medlemmar inte 
döma andra medlemmar på samma sätt eftersom vem som helst är välkommen. Interaktioner 
som främjar ömsesidig identitet och ömsesidiga värden bidrar till att bekräfta den sociala 
logiken i nätverket för medlemmarna och då förstärks deras tillfredsställelse.  

2.3.2 Verifierad självidentitet 

Verifierad självidentitet fångar de kognitiva processer där människan analyserar interaktioner 
mellan människor för att bedöma om sitt egna sätt att se saker och bete sig på matchar hur 
andra ser dem. Den inre resursen verifierad självidentitet bekräftar för mottagare att de beter 
sig på det sätt som förväntas av dem och signalerar att framtida interaktioner kommer gå till 
på ett säkert sätt. Att en situation utspelar sig på ett sätt som någon förväntar sig ökar 
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generellt sätt tillfredsställelsen. Uppfattning av verifierad självidentitet reducerar risken att 
konflikt uppstår i sociala interaktioner, ökar kontrollen och förutsägbarheten i framtida 
interaktioner samt ökar känslan av att känna sig förstådd och väl behandlad hos 
medlemmarna. 

2.3.3 Egen kunskapsförmåga 

Trots att en människa känner sig bekväm i en social miljö kan de fortfarande kämpa med 
osäkerheter som gör det svårt för dem att bidra. Människor behöver inre resurser i form av 
förmåga och självförtroende för att stå emot strävan av att jämföra sig med andra. En persons 
möjlighet till att bidra med egen kunskap är den mest relevanta inre resursen i sociala nätverk 
online eftersom kunskap är djupt integrerat i en individs personliga karaktär och identitet. 
Egen kunskapsförmåga är när en person tror att de har möjlighet och kunskap till att bidra i 
en diskussion för att till exempel hjälpa andra genom att lösa deras problem. En sådan egen 
kunskapsförmåga tillåter människor att besegra specifika svårigheter och uppnå önskade 
prestationer. I sociala nätverk online innebär egen kunskapsförmåga hur väl medlemmar tror 
att de kan bidra med värdefull information till andra. 

2.4 Engagemang i facebookgrupper 

Användningen av Facebook i allmänhet är positivt förknippat med engagemang där speciellt 
facebookgrupper visat sig vara särskilt framgångsrika (Skoric et al., 2016). Studier har visat 
att facebookgrupper har en positiv effekt på engagemang i samhällsfrågor hos användare 
(Skoric et al., 2016). Brandtzægs et al. (2012) definierar engagemang i samhällsfrågor som 
engagemang som ämnar att påverka människors val genom stöttande, reflekterande och 
kollektiva handlingar i sociala medier som bidrar till positiv förändring i samhället. 

Park, Kee och Valenzuela (2009) skriver att de som går med i till exempel facebookgrupper 
har ett behov av att hitta information om aktiviteter och evenemang, har ett behov av att 
socialisera och underhållas. Dessa behov motiverar de till att söka upp och ansluta sig till 
diverse facebookgrupper vilket i sin tur främjar engagemang även offline. Facebookgrupper 
erbjuder diskussionsforum och trådar baserat på gemensamma intressen och aktiviteter. 
Diskussionsforum och trådar gör det möjligt för personer att bilda egna mindre nätverk som 
kan användas för olika ändamål, till exempel baserat på politiska, globala och hälsorelaterade 
ämnen.  

Park et al. (2009) har funnit att facebookgrupper kan bidra med att uppfylla fyra primära 
behov för deltagande och engagemang offline. Dessa är socialisering, underhållning, 
självstatus och information. Personer som deltar i facebookgrupper för att tillfredsställa 
socialiseringsbehovet är intresserade av att träffa och prata med andra människor som är 
intresserade av liknande frågor samt få ett ömsesidigt stöd och en känsla av gemenskap. 
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Underhållningsbehovet refererar till behovet att få ut nöje och tillfredsställelse från gruppen. 
Informationsbehovet innebär att användarna vill lära sig om olika händelser, fakta, 
information, produkter och tjänster. Självstatusbehovet är huruvida användarna gick med i 
gruppen för att uppnå social eller personlig status genom medverkan i gruppen.  
 
2.5 Hållbara livsstilar 
 
Eftersom sociala medier är ett effektivt verktyg för att engagera och influera människor har 
de möjlighet att medföra hållbara livsstilsförändringar genom att påverka beteenden hos 
användare (Goh et al.; Kamal et al., 2013). Dessa beteenden har även potential att fortgå 
offline och bli en del av användarens vardag (Kamal et al., 2013). Olika typer av livsstilar 
definieras som holistiska och något som utvecklas över tid, steg för steg samt något som inte 
upphör när till exempel ett specifikt mål är nått (Lorenzen, 2012). Livsstilsförändringar kan 
innefatta flera olika aspekter. En aspekt kan handla om att reducera ett ohälsosamt beteende, 
som till exempel att sluta röka, minska sitt intag av ohälsosam mat eller aktivt undvika en 
stillasittande vardag (Harris et al., 2007). Ytterligare en aspekt kan vara att införa ett 
hälsosamt beteende som till exempel en träningsrutin (Harris et al., 2007).  
 
En hållbar livsstilsförändring kan vara att minska sin animaliekonsumtion, eftersom 
produktionen och konsumtionen av animalier har en stark koppling till den negativa påverkan 
på miljön (Zur & Klöckner, 2014). FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har 
publicerat rapporter om boskapsindustrin stora inverkan på miljön där den beskrivs som en av 
de största bidragsgivarna till de allvarligaste miljöproblemen (Zur & Klöckner, 2014). 
Animaliska livsmedel, speciellt kött- och mejeriprodukter, kräver mer resurser och genererar 
mer växthusgasutsläpp än växtbaserade livsmedel och sammanlagt står animalieproduktionen 
för 70 procent av all jordbruksmark och 30 procent av jordens yta (Steinfeld et al., 2006). För 
att utsläppen av växthusgaser ska minska och för att jordens resurser ska räcka till behöver 
människor äta mindre animalier (Erb et al., 2016; Lööv et al., 2013; Steinfeld et al., 2006).  
 
2.6 Sammanfattning av relaterad litteratur 
 
I litteraturstudien identifierades det att sociala medier är ett effektivt verktyg för att engagera 
människor och påverka människors val, beslut och beteende (Goh et al., 2018). Specifikt har 
Facebook på grund av sitt omfång visats ha möjlighet att engagera människor (Isacsson & 
Gretzel, 2011). Ray et al. (2014) har identifierat inre resurser som behövs för engagemang i 
sociala nätverk online, vilket är upplevd nätverksidentitet, verifierad självidentitet samt egen 
kunskapsförmåga. Park et al. (2009) har identifierat fyra behov som behövs för att människor 
ska bli engagerade i specifikt facebookgrupper, vilket är socialisering, underhållning, 
självstatus och information. 
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3  Metod 

Metodavsnittet inleds med en beskrivning av val av forskningsansats och litteraturstudiens 
tillvägagångssätt. Sedan följer hur och med vilka metoder materialet samlats in och en 
beskrivning av hur materialet analyserats. Avsnittet avslutas med en beskrivning av hur 
forskningsetiska principer styrt uppsatsens metod, och till sist en diskussion om metodens 
samtliga delar.  
 
3.1 Forskningsansats  
 
En kvalitativ forskningsansats valdes för att besvara och undersöka frågeställningen. En 
kvalitativ forskningsansats är lämplig för att skapa en helhetsförståelse kring ett 
problemområde och ger även utrymme för egen tolkning (Myers, 2013). Det är en lämplig 
forskningsansats i denna studie eftersom syftet var att få ökad förståelse för hur medlemmar 
engagerar sig i grupper på sociala medieplattformar som syftar till att skapa hållbara livsstilar 
och livsstilsförändringar. Detta undersöktes genom att observera hur medlemmar engagerar 
sig i facebookgrupper som är ämnade för personer som redan tillämpat eller är intresserade 
av en vegansk eller vegetarisk livsstil. Syftet med kvalitativ forskning är att forskaren ska 
förstå det material som samlas in och analyseras (Fejes & Thornberg, 2014). För att förstå hur 
medlemmar engagerar sig är det en fördel att ansatsen gör det möjligt att observera och tolka 
det insamlade materialet. Eftersom det insamlade materialet bland annat bestod av 
fältanteckningar behövdes det brytas ner till mer hanterbara delar för att förstå helheten av 
materialet (Fejes & Thornberg, 2014). 

Eftersom studiens syfte var att få en förståelse för hur sociala plattformar i digitala medier 
främjar engagemang i hållbara livsstilar och livsstilsförändringar ansågs den vetenskapliga 
metoden netnografi lämplig för att observera och undersöka hur medlemmarna engagerar sig 
i facebookgrupperna. Netnografi är en sammanskrivning av orden internet och etnografi, 
vilket innebär forskning av sociala och kulturella sammanhang på internet (Berg, 2015). En 
netnografisk metod är enligt Kozinets (2011) lämplig för en kvalitativ forskningsansats. Den 
netnografiska studien kan dels användas för att förstå och teckna internet som redskap, 
artefakt och umgängesyta och dels för att förstå och teckna det sociala och kulturella liv som 
utvecklas på, med och i relation till internet (Berg, 2015). Denna förståelse behövs för att ta 
reda på hur medlemmarna engagerar sig.  
 
Anledningen till att en netnografisk datainsamlingsmetod valdes istället för andra 
datainsamlingsmetoder var för att få en helhetsförståelse av medlemmarnas beteenden i 
facebookgrupperna. Med en netnografisk metod är det därför möjligt att studera hur 
medlemmar interagerar med varandra och hur de engagerar sig i sociala medieplattformar, för 
att sedan engageras även offline, istället för att användarna berättar detta med egna ord. Det 
kan vara svårt för människor att uttrycka hur någonting får dem att engagera sig eftersom de 
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kanske inte är medvetna om det själva. I kontrast till intervjuer kan även en netnografisk 
datainsamlingsmetod vara mer effektiv eftersom det är enklare att få tillgång till en mer 
mångsidig empiri (Berg, 2015). Med en netnografisk studie inkluderas fler individers 
upplevelser på kort tid som i sin tur kan bidra till en ökad förståelse i olika kontexter och 
sammanhang (Berg, 2015).  
 
3.2 Litteraturstudie  
 
Studien inleddes med en litteraturstudie för att undersöka tidigare och relaterad litteratur. Att 
studera tidigare relevant litteratur är en väsentlig del för akademisk forskning och skapar en 
överblick av det aktuella kunskapsområdet (Webster & Watson, 2002). Sökmotorerna Scopus 
och Google Scholar användes vid litteratursökningen. Sökningarna utgick från olika 
böjningar, synonymer och kombinationer av nyckelorden: Social media, Social change, 
Online communities, Facebook, Engagement, Civic engagement, Sustainable lifestyle, 
Lifestyle change, Animal agriculture och Reducing meat consumption. Det fanns en förståelse 
för att vissa ord kan ha olika benämningar med hänsyn till olika kontexter, ämnen och 
forskningsområden. Valet att inte begränsa sökningen till ett visst ämnesområde gjordes då 
Webster och Watson (2002) skriver att flera ämnesområden kan vara tvärvetenskapliga. 

Publiceringsår togs i beaktande vid litteratursökningen och artiklarna sorterades därför på 
“senast publicerade” i majoriteten av sökningarna. Detta ansågs viktigt eftersom sociala 
medier och människans användning av sociala medier ständigt utvecklas. De äldre artiklarna i 
litteraturstudien granskades för att kontrollera deras relevans i samtiden. De artiklar med mest 
relevans till undersökningsfrågan samlades in. Artiklarna gallrades först på titel, abstrakt,  
inledning och slutsats. Sedan lästes de kvarstående artiklarna och slutligen utfördes framåt- 
och bakåtsökningar på dessa enligt Webster och Watson (2002). Framåtsökning innebär att 
granska de citeringar en artikel har och bakåtsökning innebär att se över artikelns 
referenslista (Webster & Watson, 2002). Flera relevanta artiklar hittades genom dessa framåt- 
och bakåtsökningar. 

Med litteratursökningen kunde de delar som var relevanta till undersökningsfrågan studeras 
för att etablera en djupare förståelse för det aktuella kunskapsläget. Med litteraturstudien 
utvecklades bland annat en förståelse för att sociala medier är ett effektivt och framgångsrikt 
verktyg för att engagera människor. Specifikt visade litteraturstudien att facebookgrupper var 
ett lämpligt verktyg för detta ändamål. 

3.3 Urval 

Det empiriska materialet samlades in genom en netnografisk studie som utfördes i tre olika 
slutna facebookgrupper. Facebookgrupperna var alltså inte tillgängliga för allmänheten och 
för att bli medlem behövde de som ansökte till medlemskap svara på ett antal frågor. 
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Samtliga grupper var skapade av privatpersoner och inte av organisationer eller företag. 
Facebookgrupperna som valdes accepterade medlemmar som redan var veganer, vegetarianer 
eller flexitarianer men även de som var intresserade av livsstilen, vilket medlemmarna blir 
informerade om när de ansöker om medlemskap i grupperna. Grupperna valdes utifrån antal 
medlemmar vilket innebar att de grupper med ett stort antal medlemmar valdes framför de 
med ett mindre antal medlemmar. De valda facebookgrupperna hade mellan 10 000 till 60 
000 medlemmar och i snitt mellan 7 och 28 inlägg per dag. Detta val gjordes för att få 
tillgång till en stor mängd data och aktivitet. 

Valet att undersöka facebookgrupper gjordes bland annat utifrån litteraturstudien, då 
facebookgrupper har visats engagera människor tidigare (Isacsson & Gretzel, 2011). Att 
studera Facebook ansågs även lämpligt eftersom inläggen där ofta har rik data och att det går 
att reagera på inläggen, i form av kommentarer och symboler där användare till exempel kan 
gilla eller visa sitt missnöje (Lee, Hosanagar & Nair, 2018). Det var även lämpligt eftersom 
Facebook kräver riktiga namn och är därmed mer pålitlig jämfört med andra sociala medier 
(Lee et al., 2018).  

Jämfört med andra stora sociala medieplattformar har Facebook en speciell typ av 
gruppfunktion, som exempelvis Instagram, Twitter och Snapchat inte har. Facebooks 
gruppfunktion kan användas för specifika ändamål där samtliga medlemmar kan göra inlägg, 
kommentera och reagera. Eftersom det finns facebookgrupper som ämnas för personer som 
vill eller är intresserade av att minska eller eliminera sin animaliekonsumtion var det aktuellt 
att observera just dessa facebookgrupper. I facebookgrupper kan samtliga medlemmar även 
dela information under samma förutsättningar. På till exempel Instagram följer medlemmar 
andra medlemmars Instagramkonton och har på så sätt endast möjlighet att kommentera och 
gilla inläggen som delas, och inte själva bidra med inlägg. 

Det är eftersträvansvärt att sammanhangen som undersöks i netnografiska studier är 
heterogena, det vill säga att det finns en bredd av olika medlemmar och aktörer, vilket gör det 
möjligt att fånga upp olika perspektiv, sociala grupperingar, hierarkier och liknande (Berg, 
2015). Medlemmarna i facebookgrupperna var främst från olika delar i Sverige, men även 
personer från andra delar av världen förekom trots att det svenska språket var mest 
framträdande. Medlemmarna hade olika erfarenheter och bakgrunder, och var på så sätt 
heterogena. 

Urvalet var sammanlagt 52 inlägg med tillhörande kommentarer och reaktioner från de tre 
facebookgrupperna. Ett exempel på en reaktion är en gilla-markering. Datan samlades in 
genom att undersöka och observera interaktioner och inlägg som gjordes under en veckas tid, 
eftersom facebookgrupperna hade en omfattande mängd aktivitet varje dag. Inläggen 
sorterades på senast upplagda för att få tillgång till alla inlägg som lades upp i grupperna i 
kronologisk ordning, eftersom de inlägg med mest aktivitet vanligtvis visas och de med 

�10



mindre aktivitet döljs. De 52 inläggen valdes utifrån de netnografiskt lämpliga frågorna, se  
bilaga 1, och studiens frågeställning. 

3.4 Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet i den netnografiska studien har utgått från Bergs (2015) bok om 
netnografi. För att inleda den netnografiska studien valdes ett relevant och undersökningsbart 
sammanhang. Sammanhanget som observerades i denna studie var de tre facebookgrupperna. 
Det är väsentligt vid netnografiska studier att redan från början kontrollera att det som ska 
studeras är tekniskt och praktiskt möjligt. Detta gjordes genom att inledningsvis ansöka om 
medlemskap i de tre facebookgrupperna för att säkerställa möjligheten till observation. För 
att skapa en övergripande förståelse av facebookgrupperna gjordes ett inledande besök. Nästa 
steg var att finna en aktiv regelmässig kommunikation eller interaktion i det valda 
sammanhanget och att gå tillbaka och kolla på tidigare interaktioner. Facebookgrupperna 
observerades var för sig. 

När de tre facebookgrupperna observerades användes studiens frågeställning som en lins vid 
insamlingen av datan för att säkerställa att relevant data samlades in. Även de netnografiskt 
lämpliga frågorna användes som en lins vid insamlingen av datan, se bilaga 1. Ett exempel på 
en fråga är hur medlemmarna interagerar med varandra. Frågorna baserades på Parks et al. 
(2009) fyra behov för engagemang i facebookgrupper, socialisering, underhållning, 
självstatus och information, eftersom de motiverar användare att söka upp och ansluta sig till 
diverse facebookgrupper som i sin tur främjar deltagande och engagemang offline. En fördel 
med en netnografisk studie är att all data inte behöver samlas in utan det är möjligt att 
analysera datan samtidigt som observationer utförs. Alltså samlades endast de inlägg som 
kunde svara på de netnografiskt lämpliga frågorna samt studiens frågeställning in. 

Inläggen och tillhörande kommentarer och reaktioner samlades in en och en genom 
skärmdumpar som sedan lades i ett separat dokument, detta kallas inom netnografi för 
arkivdata. Vid observationen gjordes egna reflektioner och observationer utifrån studiens 
frågeställning och de netnografiskt lämpliga frågor som framtagits. Det förekom ofta 
liknande inlägg och istället för att ta skärmdumpar på snarlika inlägg gjordes så kallade 
fältanteckningar som beskrev egna observationer av det digitala sammanhanget och dess 
medlemmar. Fältanteckningarna sparades i ett annat dokument. Datan bestod alltså av 
arkivdata och fältanteckningar.  
 
3.5 Analys 

Datan från den netnografiska studien, arkivdatan och fältanteckningarna, analyserades med 
hjälp av en tematisk analys. En tematisk analys kan användas för att bättre förstå och förklara 
de sociala händelser och interaktioner som studeras (Fejes & Thornberg, 2014). Det ansågs 
därför som en relevant analysmetod eftersom en observation av vad medlemmarna skrev och 
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hur de interagerade i facebookgrupperna gjordes i den netnografiska studien. En tematisk 
analys är användbar för att identifiera och analysera mönster i data (Fejes & Thornberg, 
2014). En tematisk analys ansågs även därför lämplig eftersom en stor mängd data samlades 
in i den netnografiska studien och för att den enligt Braun och Clarke (2006) kan motverka 
att väsentligt material för studien utelämnas.  
 
Målet med den tematiska analysen var att ta reda på hur medlemmarna engagerade sig i 
facebookgrupperna genom att analysera arkivdatan och fältanteckningarna. Arkivdatan och 
fältanteckningarna kodades digitalt genom att markera inlägg för inlägg i dokumentet med 
arkivdatan och mening för mening i fältanteckningarna. På markeringarna lades en 
textkommentar i form av ord eller meningar som en summering. Dessa ord och meningar 
skrevs sedan ner på post-it lappar och sorterades i olika kategorier. De ord och meningar som 
passade ihop med varandra lades i en kategori. När kategorierna var färdigsorterade fick de 
olika namn baserat på kategoriernas innehåll som i sin tur bildade teman. Temana itererades 
allteftersom då de antingen fick nya namn eller lades ihop. När koder sorteras under teman 
blir det enklare att se mönster och en struktur i det empiriska materialet (Braun & Clarke, 
2006). Analysen resulterade slutligen i fem teman som presenteras i resultat- och 
analyskapitlet. 

3.6 Etiskt förhållningssätt  
 
I studien användes några av Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Studien har 
förhållit sig till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002), vilket innebar att de 
personuppgifter som samlades in under studiens gång lagrades anonymt och förvarades utan 
obehörigas tillgång. Uppgifter samlades även in enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2002), vilket innebar att de endast användes för forskningens ändamål.  
 
För forskning som relaterar till internet är Vetenskapsrådets riktlinjer inte anpassade för viss 
forskning som görs på internet (Berg, 2015). Till exempel stöds inte samtyckeskravet och 
informationskravet eftersom det inte var möjligt att informera och garantera att alla 
medlemmarna i facebookgrupperna blivit informerade och medvetna om den netnografiska 
studien. Det är viktigt att forskningsetik fokuserar på att skydda individers integritet, men när 
det handlar om internet blir riktlinjer som dessa svåra att tillämpa (Berg, 2015). Dessa kräver 
en ständig uppdatering och anpassning till det empiriska område som ska studeras (Berg, 
2015).  

För att undgå de problem och frågor som väcks av glappet mellan netnografisk forskning och 
forskningsetiska principer har Association of internet research (AoIR) publicerat en samling 
internetspecifika frågor som kan användas som referenspunkt när forskningsetiska 
överväganden för en netnografisk studie utförs (Berg, 2015). De frågor AoIR publicerat 
studerades och de frågor som var relevanta till studien övervägdes. Utifrån AoIRs frågor som 
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Berg (2015) nämner övervägdes vilka studiens potentiella skaderisker var, i förhållande till 
fördelar. I studiens fall ansågs skaderisken vara låg eftersom kontexten inte behandlar ett 
särskilt känsligt ämne och att alla uppgifter lagrades anonymt i ett privat dokument. Även 
resultatet av studien presenteras helt anonymt. 

3.7 Metoddiskussion 
 
Ett problem med en netnografisk studie kan vara att det material som samlas in kan vara 
väldigt omfattande och det kan därmed uppstå problem med hur materialet ska avgränsas för 
att bli hanterbart (Berg, 2015). Internet som forskningsfält är i sin helhet svårgreppbart på 
grund av sitt sitt stora omfång, men eftersom den netnografiska studien utfördes i 
facebookgrupper var materialet paketerat i ett förhållandevis avgränsat format vilket 
underlättade insamlingen. En netnografisk studie har inget tydligt tillvägagångssätt, trots att 
det finns systematiska beskrivningar och steg att följa (Berg, 2015). Processen för hur en 
netnografisk studie kan utföras studerades innan påbörjandet av observationerna. Utifrån 
detta övervägdes studiens tillvägagångssätt för att passa studiens sammanhang.  

Med hjälp av den netnografiska studien gick det att ta reda på hur medlemmarna engagerade 
sig i facebookgrupperna för att minska sin animaliekonsumtion till skillnad från varför 
medlemmarna engagerade sig. För att ta reda på varför medlemmarna engagerade sig i 
facebookgrupperna hade intervjuer kunnat utföras. Eftersom frågan ämnar att undersöka hur 
medlemmar engagerar sig i facebookgrupper för att minska sin animaliekonsumtion ansågs 
det relevant att använda en netnografisk metod utan intervjuer. Med tanke på att det kan vara 
svårt för människor att själva uttrycka hur de engagerar sig gjordes valet att endast undersöka 
aktiviteten med hjälp av observationer. 

Risken fanns att medlemmarnas aktivitet i facebookgrupperna dolts av olika anledningar, 
vilket kan ha resulterat i att ett antal inlägg inte samlats in vid observationen. Grupperna har 
moderatorer och administratörer vars uppgift är att kontrollera att medlemmarna inte bryter 
mot gruppernas regler. Om en medlem bryter mot reglerna kan en moderator eller en 
administratör ta bort dessa inlägg eller kommentarer. Dock står det tydligt i kommentarsfältet 
när de tagit bort kommentarer, men detta gäller inte inlägg. Möjligheten för medlemmarna att 
själva ta bort sina inlägg och kommentarer finns också, men eftersom det var en så pass hög 
aktivitet i grupperna ansågs inlägg och kommentarer som blivit borttagna inte vara ett större 
problem och därmed inte heller en stor påverkan på resultatet. Facebook sorterar automatiskt 
de inlägg med mest aktivitet längst upp i flödet i facebookgrupper och sorterar bort de inlägg 
med lite eller ingen aktivitet. Detta går att undkomma med hjälp av en inställning som istället 
sorterar inläggen i kronologisk ordning, i detta fall senast först, vilket användes vid 
observationen av facebookgrupperna. 

Vid kodning i den tematiska analysen finns det risk att påverkas av sina egna erfarenheter och 
värderingar och det är därför viktigt att vara kritisk gentemot sina egna förförståelser (Fejes 
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& Thornberg, 2014). Detta gjordes med hjälp av att upprätthålla en neutral position vid 
kodningen genom att tillämpa ett objektivt synsätt på materialet samt gå igenom materialet ett 
flertal gånger. Detta förhållningssätt garanterar dock inte ett objektivt synsätt utan resultatet 
kan variera beroende på vem det är som tolkar och analyserar materialet, eftersom människor 
har olika erfarenheter och uppfattningar. Att resultatet kan variera beroende på vem som 
tolkar och analyserar materialet behöver inte vara negativt utan beskriver forskarens tolkning 
av verkligheten där hans eller hennes bakgrund och kunskap blir ett aktivt redskap i 
tolkningsprocessen (Fejes & Thornberg, 2014).  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4  Resultat och analys  
 
Avsnittet innehåller resultatet från den netnografiska studien och den tematisk analysen. Fem 
olika sätt medlemmarna engagerade sig i facebookgrupperna har identifierats. Dessa var 
inspirera och inspireras, ge och få stöd, visa och väcka medkänsla, väcka medvetenhet samt 
diskutera värdegrunder. Inläggen från facebookgrupperna som presenteras nedan är exempel 
från de olika teman som identifierats. Slutligen har temana kategoriserats i kortsiktigt och 
långsiktigt engagemang. 

Genom den netnografiska studien tolkades medlemmarnas engagemang utifrån vad de delade 
med sig av och hur det mottogs av de andra medlemmarna. Till exempel observerades vad 
medlemmarna skrev, hur de ställde frågor, hur de fick och gav råd, hur de diskuterade olika 
händelser samt hur de spred information om aktiviteter och evenemang. Genom en 
omröstning, som gjordes av en medlem i en av grupperna och som genererade ett stort 
gensvar, visade det sig att medlemmarnas anledning för att tillämpa den hållbara livsstilen var 
moraliska, ekologiska och hälsoorienterade. Den moraliska aspekten fick majoriteten av 
rösterna. 

Facebookgruppernas huvudfunktion är aktivitetsflödet där medlemmarnas inlägg syns. Det 
går att sortera inläggen på nya händelser, nya inlägg och inläggstoppen. Alla medlemmar i 
grupperna kan skapa ett inlägg genom att antingen skriva en text, dela en bild, dela ett 
videoklipp, länka till en annan sida eller dela en fil. Det går även att dela ett inlägg som gjorts 
av någon annan facebookanvändare. Fler funktioner som finns är att medlemmarna kan göra 
ett inlägg genom att starta en livesändning, skapa en omröstning, skapa ett gruppevenemang, 
skapa ett gruppalbum, sälja något och be om rekommendationer. På inläggen går det att göra 
kommentarer i text eller bild och reagera genom symboler i form av emojis som uttrycker 
olika känslor. Det går även att svara på kommentarerna och reagera på dem. På inlägg och 
kommentarer går det att lägga till “memes” och “gifs”. Medlemmarna kan även chatta med 
andra medlemmar i grupperna och starta gruppchattar. 

4.1 Inspirera och inspireras 

I alla de tre grupperna engagerade sig medlemmarna genom att de inspirerade varandra i 
form av bland annat rekommendationer, tips på mat, matställen och recept. Medlemmarna 
efterfrågade även inspiration på hur de bland annat kunde ersätta produkter som innehåller 
animalier till ett vegetariskt eller veganskt innehåll. För det mesta var dessa 
inspirationsinlägg matrelaterade. 
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!  
Inlägg 1 

 
I inlägg 1 ville trådstartaren ha inspiration på frukost. Samtliga medlemmar som 
kommenterade inlägget gav tips på vad trådstartaren kunde äta till frukost. I detta inlägg ville 
trådstartaren troligtvis inspireras genom att ställa en fråga till de andra medlemmarna och få 
ett gensvar. Medlemmar kommenterade inlägget med förslag och inspirerade på så sätt. 

!  
Inlägg 2 

I inlägg 2 såg det ut som att trådstartaren istället ville inspirera andra, genom att lägga ut en 
bild på vegansk påskmat. Trådstartaren uppmanade andra till att dela sin bästa påskmat för att 
på så sätt inspirera varandra. 

4.2 Ge och få stöd 

Medlemmarna engagerade sig genom att stötta varandra på olika sätt och efterfråga stöd från 
andra medlemmar, när de inte visste hur de skulle gå till väga eller hur de skulle svara när 
personer i deras närhet kritiserade deras livsstil. De efterfrågade hjälp om bland annat vilka 
produkter som var bäst till olika ändamål och vart produkterna fanns att köpa och hur 
medlemmarna kunde hantera motgångar. 
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!  
Inlägg 3 

I inlägg 3 vill trådstartaren höra de andra medlemmarnas åsikter och tankar kring hur de 
skulle hantera en familjemedlems åsikter. Dessa typer av inlägg genererade ofta en stor 
mängd kommentarer. I detta fall var majoriteten av kommentarerna stödjande. 

 

 
Inlägg 4 

Trådstartaren i inlägg 4 sökte stöd för att argumentera mot en person som kommenterat ett 
inlägg på trådstartarens privata facebooksida. Även här var kommentarerna stödjande och det 
var till och med medlemmar som gick in och kommenterade i försvar på de inlägg som lades 
upp på trådstartarens privata facebooksida. Kommentaren i inlägg 4 är ett exempel på hur 
medlemmarna visade sitt stöd. 

!  

Inlägg 5 
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Det kunde även handla om att de av misstag ätit något som innehöll kött, eller ville veta om 
det var kött de hade ätit. Trådstartaren la i inlägg 5 upp bilder där de frågade de andra 
medlemmarna om de tyckte att maten såg ut som kött och ville ha andras åsikter angående 
detta. Detta tolkades som att de ville ha de andra medlemmarnas stöd i form av godkännande 
av vad de ätit.  
 
4.3 Visa och väcka medkänsla 
 
I de tre facebookgrupperna engagerade sig medlemmarna genom att visa och efterfråga 
medkänsla. Till exempel ville medlemmar skriva av sig om olika händelser för att antagligen 
få empati från de andra medlemmarna. Medlemmar som verkade vilja väcka medkänsla hos 
de andra medlemmarna, gjorde det bland annat genom att återberätta någonting obehagligt 
som hade hänt dem.  

!  

Inlägg 6 

Trådstartaren i inlägg 6 beskrev en jobbig händelse i detalj. Att trådstartaren gjorde inlägget 
kan handla om att hon eller han ville skriva av sig och på så sätt få empati från de andra 
medlemmarna. Inlägget fick många reaktioner, i form av ledsna och arga reaktionssymboler. 
De fick även kommentarer där andra medlemmar visade medkänsla genom att de skrev att de 
förstod hur trådstartarens kände. 
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Inlägg 7 

Inlägg 7 visar en situation där en av medlemmarna var upprörd över något som hade hänt och 
delade med sig av detta för att till synes väcka andras reaktioner. Även här var det många 
medlemmar som lämnade arga och ledsna reaktioner och skrev kommentarer som bejakade 
trådstartaren, vilket tolkades som att de bland annat visade medkänsla. De andra 
medlemmarna gav även trådstartaren råd om hur denne kunde gå vidare med situationen. 

4.4 Väcka medvetenhet 

Medlemmarna engagerade sig i facebookgrupperna genom att väcka medvetenhet hos andra 
medlemmar. De väckte medvetenhet genom att bland annat belysa olika problem som finns 
inom livsstilen i dagsläget. Till exempel inledde medlemmar diskussioner för att påvisa att 
det finns problem inom livsstilen som inte tas på allvar eller får lika mycket uppmärksamhet. 

!  

Inlägg 8 

I inlägg 8 ville trådstartaren belysa problemet med fiske, och att det är ett problem som finns 
internt inom livsstilen. Inlägget tolkades som att trådstartaren ville informera de andra 
medlemmarna om detta problem för att väcka medvetenhet. 
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4.5 Diskutera värdegrunder 

I facebookgrupperna engagerade sig medlemmarna genom att diskutera de redan befintliga 
värdegrunder livsstilen utgår från. Medlemmarna engagerade sig genom att diskutera de olika 
delarna som ingår i livsstilen, och deras olika synsätt. Informationen som delades kunde även 
vara politiskt laddad. Det förekom att medlemmarna blev oense när de diskuterade livsstilens 
“gråa zoner”, och vad som var okej och inte. Detta syntes i kommentarsfältet i form av 
personliga påhopp under dessa typer av inlägg. 

Medlemmarna diskuterade värdegrunder i samband med att de nedvärderade till exempel 
mjölkindustrin. Medlemmarna lade ut innehåll där personer eller industrier inte hade samma 
värdegrund som medlemmarna, och kritiserade de som hade åsikter som inte stämde överens 
med gruppens åsikter samt kritiserade de som sade emot och kritiserade medlemmarnas 
livsstil. Det kunde bland annat handla om val, åsikter och handlingar. Ibland uttryckte sig 
medlemmarna i form av hån och sarkasm för att till synes trigga igång varandra och på så sätt 
få igång diskussioner. Kommentarerna på dessa inlägg var oftast instämmande och skämten 
eskalerade i kommentarsfälten. 

!  
Inlägg 9  

I inlägg 9 verkade trådstartaren ha ett moraliskt dilemma och ville veta hur de andra 
medlemmarna hade agerat i den specifika situationen. De diskuterade i kommentarsfältet om 
vad som var moraliskt rätt att göra och medlemmarna försökte komma fram till en lösning 
som passade in i deras värdegrund. 

!  
Inlägg 10 
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Trådstartaren i inlägg 10 länkade till en nyhetsartikel där en person uttryckte att de hade en 
likvärdig värdegrund som passade in i gruppen och livsstilen men inte orkade göra en 
förändring i sin livsstil. Trådstartaren belös och ifrågasatte personens val eftersom personens 
handlingar inte stämde överens med personens åsikter. 

 
!  

!  

Inlägg 11 

Inlägg 11 är ett exempel på när medlemmarna fann nöje i att en industri som de är emot möts 
av motgångar. Medlemmarna verkade tycka om att belysa det negativa med personer, 
organisationer och företag som inte delade deras värdegrund. 

!  
Inlägg 12 

Trådstarten som lade ut inlägg 12 delade även en tillhörande bild på ett par läderkrokar. 
Trådstartaren uttryckte att krokarna var värdelösa eftersom de är gjorda av läder vilket går 
emot medlemmarnas livsstil. Med detta inlägg ville trådstartaren antagligen ha ett bejakande 
gensvar. Medlemmarna som kommenterade inlägget förlöjligade krokarna och deras 
värdegrund framträdde på så sätt. 

4.6 Kortsiktigt och långsiktigt engagemang 

Tabell 1. Engagemang i grupper på sociala medieplattformar  
som syftar till att skapa hållbara livsstilar. 

Engagemang Teman

Kortsiktigt engagemang Inspirera och inspireras

Ge och få stöd

Visa och väcka medkänsla

Långsiktigt engagemang Väcka medvetenhet

Diskutera värdegrunder
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De fem identifierade temana har delats in i kortsiktigt och långsiktigt engagemang, se tabell 
1. Temana inspirera och inspireras, ge och få stöd och visa och väcka medkänsla kan ses som 
kortsiktigt engagemang eftersom de olika sätten hjälper medlemmarna att upprätthålla 
livsstilen på kortare sikt och i specifika situationer. Temat inspirera och inspireras är en typ av 
kortsiktigt engagemang då medlemmarna utbyter information som kan tillämpas i vardagen. 
Ge och få stöd är också kortsiktigt eftersom medlemmarna ger och får stöd i pågående 
situationer, till exempel befinner sig trådstartaren i inlägg 5 i en situation där denne vill ha 
svar på en fråga som är aktuell för tillfället. 

Kortsiktigt engagemang framgår också i temat visa och väcka medkänsla där medlemmarna 
befann sig i situationer där de ville ha empati från de andra medlemmarna. Medlemmarna 
fick gensvar på de specifika situationerna de delade med sig av. Temana ge och få stöd och 
visa och väcka medkänsla liknar varandra, men syntes och tolkades på olika sätt. Temat ge 
och få stöd var en mer direkt efterfrågan och mottagande av relativt konkreta råd och åsikter. 
Temat visa och väcka medkänsla har identifierats som ett mer subtilt sätt att efterfråga något. 

Temana väcka medvetenhet och diskutera värdegrunder kan ses som långsiktigt engagemang 
eftersom de två olika sätten kan bidra till långsiktig förändring hos medlemmarna i 
grupperna. Genom att medlemmarna väckte medvetenhet hos de andra medlemmarna kunde 
de påverka deras framtida beslut och livsstil. De som exempelvis är flexitarianer eller 
vegetarianer kan bli mer medvetna genom dessa typer av inlägg och på så sätt ändra sin 
livsstil ytterligare. I inlägg 8 tar till exempel en trådstartare upp ett problem som finns bland 
de som tillämpar livsstilen. Genom att göra de andra medlemmarna medvetna om problemet 
kan långsiktig förändring ske eftersom de kan ändra sina beteenden framöver.  

Att diskutera värdegrunder kan påverka medlemmarnas olika synsätt av livsstilen eftersom 
alla medlemmar har en något annorlunda bild av vad livsstilen innebär. Inlägg 10 är ett 
exempel där trådstartaren vill diskutera en utomstående persons livsstil, då denne förstår 
varför människor tillämpar den hållbara livsstilen, men inte orkar göra en förändring själv. 
Genom att diskutera värdegrunder med dessa typer av inlägg kan medlemmarna etablera sin 
egen tolkning av livsstilen och därmed tillämpa den. Med tanke på att en livsstil vanligtvis 
tillämpas under en längre period kan tillämpningen av en livsstil bidra till långsiktig 
förändring hos medlemmarna.  
 
4.7 Sammanfattning av resultat och analys 

Resultatet består av de två kategorierna kortsiktigt och långsiktigt engagemang. I kortsiktigt 
engagemang ingår de tre temana inspirera och inspireras, ge och få stöd samt visa och väcka 
medkänsla. I långsiktigt engagemang ingår de två temana väcka medvetenhet och diskutera 
värdegrunder. Kategorierna visar hur medlemmarna engagerade sig i de ämnen som 
aktualiserades i facebookgrupperna, alltså veganism och vegetarianism. 

�22



5  Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet från litteraturstudien samt den netnografiska studien. 
Diskussionen utgår från dessa resultat och en jämförelse mellan dem görs.  

5.1 Kortsiktigt engagemang 

Temana inspirera och inspireras, ge och få stöd samt visa och väcka medkänsla har 
kategoriserats som kortsiktigt engagemang utifrån det empiriska materialet. Medlemmarna i 
facebookgrupperna tog kontakt med de andra medlemmarna när de bland annat ville ha 
konkreta råd gällande vardagsproblematik, till exempel hur de kunde tillämpa livsstilen inom 
den närmsta framtiden. Med tanke på att en livsstil inte behöver vara statisk, utan kan ändras 
med tiden (Harris et al., 2007; Lorenzen, 2012), är kortsiktigt engagemang något som kan 
stötta medlemmarna stegvis i processen av att tillämpa livsstilen. Kortsiktigt engagemang kan 
därför vara hjälpsamt i början av livsstilsförändringen och även när den är etablerad i 
medlemmarnas liv. Genom att medlemmarna blir kortsiktigt engagerade kan engagemanget 
för livsstilen upprätthållas stegvis. 

5.1.1 Inspirera och inspireras 
 
Resultat av studien visar att medlemmarna i facebookgrupperna engagerade sig till att minska 
sin animaliekonsumtion genom att inspirera och inspireras. Inspiration efterfrågades av 
medlemmarna och medlemmarna blev även inspirerade av varandra. Medlemmarna gav även 
inspiration till andra i grupperna utan att det efterfrågats. Paralleller kan dras mellan temat 
inspirera och inspireras och den inre resursen egen kunskapsförmåga som ingår i Rays et al. 
(2014) konceptuella modell. Egen kunskapsförmåga är när en person tror att de har möjlighet 
och kunskap till att bidra med värdefull information till medlemmarna i sociala nätverk 
online vilket i sin tur leder till tillfredsställelse och engagemang (Ray et al., 2014). Att bidra 
med kunskap och värdefull information kan innebära att inspirera andra medlemmar och även 
leda till att medlemmar inspireras. Till exempel gav medlemmar inspiration genom att dela 
sin kunskap i olika ämnen, vilket för det mesta uppskattades och gav värde. Detta gick att se i 
kommentarsfältet och med hjälp av gilla-markeringar. 

Det går även till viss del att dra liknelser mellan temat inspirera och inspireras och behovet av 
att underhållas vilket Park et al. (2009) fann kunde leda till deltagande och engagemang. 
Behovet av att underhållas innebär behovet av att få ut nöje och tillfredsställelse från 
facebookgrupper (Park et al., 2009). Inspiration kan innebära att bli underhållen på olika sätt, 
till exempel genom att få inspiration till att testa något nytt. Medlemmarna kan även bli 
underhållna av att själva göra inspirerande inlägg eller av de gensvar de får. Dock behöver 
inte medlemmarna bli underhållna av inspirerande inlägg, utan detta kan vara individuellt 
beroende på olika skäl som till exempel eget intresse. Om medlemmarna blev underhållna 
eller inte genom att inspirera varandra hade kunnat undersökas närmare genom att 
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komplettera den netnografiska studien med intervjuer. Ett annat av de behov Park et al. 
(2009) beskriver är informationsbehovet vilket innebär att medlemmarna vill lära sig om 
olika händelser, fakta, information, produkter och tjänster. Att medlemmarna vill lära sig kan 
innebära att medlemmarna efterfrågar inspiration för att få mer kunskap i olika avseenden. En 
ökad kunskap kan bidra till att medlemmar lär sig hur de kan tillämpa den hållbara livsstilen 
och de delar som ingår i den.  
 
5.1.2 Ge och få stöd 

Resultatet av studien visar även att medlemmarna engagerade sig genom att ge och få stöd. 
Egen kunskapsförmåga är en inre resurs som tillämpas vid stöttning, då egen 
kunskapsförmåga innebär att medlemmarna hjälper andra medlemmar att lösa deras problem 
(Ray et al., 2014). Till exempel efterfrågade medlemmar stöd i hur de skulle hantera 
situationer där personer i deras närhet kritiserade deras livsstil. Andra medlemmar bidrog vid 
dessa tillfällen med egen kunskap som skulle hjälpa de som efterfrågat stöd att lösa deras 
problem.  

En känsla av gemenskap och ömsesidigt stöd innefattas i socialiseringsbehovet (Park et al., 
2009), vilket ingår i temat ge och få stöd. Stöd kan ge en känsla av gemenskap när 
medlemmarna stödjer varandra, på grund av att de är intresserade av liknande frågor och har 
liknande värderingar. Att medlemmar ger stöd till andra medlemmar kan handla om att de har 
varit med om liknande problem eller upplevt liknande hinder när de själva tillämpat 
livsstilen, vilket kan öka känslan av gemenskap. En följd av att medlemmarna efterfrågar stöd 
bidrar även till att de börjar interagera med varandra, vilket tillfredsställer 
socialiseringsbehovet (Park et al., 2009).  
 
5.1.3 Visa och väcka medkänsla 

Medlemmarna engagerade sig till att minska sin animaliekonsumtion genom att visa och 
väcka medkänsla, vilket bland annat syntes när medlemmarna delade med sig av händelser 
som gjort dem upprörda. Temat visa och väcka medkänsla har inte direkt identifierats i 
litteraturen, men det går att dra paralleller till socialiseringsbehovet eftersom medlemmarnas 
uttryck för medkänsla kan bottna i att de vill socialisera. Dock kan socialisering ingå i de 
flesta interaktionerna eftersom medlemmarna i facebookgrupperna ämnar att kommunicera 
med varandra, genom att göra inlägg och kommentera andras inlägg.  
 
Temat visa och väcka medkänsla skiljer sig från det som identifierats i litteraturen, vilket kan 
bero på kontexten studien placerats i. Det finns flera olika anledningar till att en person väljer 
att minska eller utesluta animalier från sin kost, bland annat hälsoaspekter, moraliska 
överväganden och miljöpåverkan (Zur & Klöckner, 2014). Datainsamlingen från den 
netnografiska studien visade att majoriteten av medlemmarnas anledning till minskning eller 
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reducering av animalier var moraliska överväganden. Detta kan vara anledningen till att 
medlemmarna visar och väcker medkänsla, eftersom moral och empati är närvarande i 
kontexten. Det medlemmarna skrev när de ville väcka medkänsla var känslomässigt laddat, 
vilket inte identifierades i litteraturen. 

5.2 Långsiktigt engagemang 

Temana väcka medvetenhet och diskutera värdegrunder har kategoriserats som långsiktigt 
engagemang. Genom att till exempel diskutera varandras och utomståendes värdegrunder kan 
det som är centralt i livsstilen etableras, vilket i facebookgrupperna var de moraliska, 
miljömässiga och hälsomässiga aspekterna av att undvika att köpa vissa produkter och 
livsmedel. En livsstil upphör inte när till exempel ett mål är nått utan består under en längre 
tid och för vissa kvarstår den hela livet (Lorenzen, 2012). Långsiktigt engagemang kan bidra 
till långsiktig förändring i medlemmarnas livsstilar. Jämfört med kortsiktigt engagemang kan 
långsiktigt engagemang påverka medlemmarnas val och beteende under en längre period 
genom att till exempel bibehålla den moraliska aspekten central i livsstilen. Genom att väcka 
medvetenhet och diskutera värdegrunder påminns medlemmarna om varför de tillämpat 
livsstilen och varför den fortfarande är viktig att tillämpa. 

5.2.1 Väcka medvetenhet 
 
I facebookgrupperna engagerade sig medlemmarna genom att väcka medvetenhet hos de 
andra medlemmarna. Temat väcka medvetenhet påminner om den inre resursen egen 
kunskapsförmåga då medlemmarnas egna bidrag av kunskap var utformad på ett sätt som 
kunde väcka medvetenhet i grupperna. Medlemmarna väckte medvetenhet genom att 
förmedla det de kände sig säkra på och visste. Människor behöver förmåga och 
självförtroende för att inte jämföra sig med andra (Ray et al., 2014). När medlemmar känner 
att de kan bidra med värdefull information och har självförtroendet till att göra det, är 
chansen större att de bidrar med egen kunskap. Medlemmarnas egna kunskapsbidrag väcker 
medvetenhet i facebookgrupperna vilket resulterar i tillfredsställelse och engagemang. Enligt 
Ray et al. (2014) är förmågan att kunna bidra med egen kunskap den mest relevanta inre 
resursen i sociala nätverk online eftersom kunskap är djupt integrerat i en individs personliga 
karaktär och identitet. Känslan av förmågan att kunna bidra med något nyttigt reflekterar hur 
mycket de tror att de kan bidra till det sociala nätverket. Medlemmarna i facebookgrupperna 
är uppenbarligen intresserade av ämnena som tas upp i grupperna vilket även är en del av 
deras identitet.  
 
5.2.2 Diskutera värdegrunder 

Medlemmarna engagerade sig i facebookgrupperna genom att diskutera olika värdegrunder 
inom livsstilen. Ray et al. (2014) skriver att upplevd nätverksidentitet är när medlemmar 
känner sig tillfredsställda från interaktioner som främjar gemensamma värderingar. 
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Gemensamma värderingar är ofta ett resultat av liknande värdegrunder. Därför kan 
nätverksidentiteten förstärkas för medlemmarna när värdegrunder delas i grupperna. Om 
facebookgrupperna inte hade haft medlemmar med en redan stark värdegrund hade resultatet 
med sannolikhet sett annorlunda ut. Värdegrunderna hos medlemmarna var dock inte alltid 
enhetliga, utan skilde sig något då det fanns olika variationer av liknande åsikter och 
värderingar i grupperna, vilket skiljer sig från vad Ray et al. (2014) skriver. Diskussioner 
uppstod när medlemmarna var oense om vad som passade in i livsstilens värdegrund. 
Medlemmarna jämförde och diskuterade hur de själva definierar sin livsstil, vilket öppnade 
upp för diskussioner. Medlemmarna som deltog i dessa typer av diskussioner och de som 
endast observerade kunde då försöka matcha sin personliga identitet med de andras i 
nätverket. Med tanke på att kontexten befann sig i en miljö där värdegrunder är högst 
framträdande kan vara anledningen till att just den var i fokus.  
 
En upplevd Nätverksidentitet innebär också huruvida någons personliga identitet matchar 
nätverkets (Ray et al., 2014). När någons personliga identitet matchar nätverkets blandas 
medlemmarnas självidentitet med deras sociala identitet (Ray et al., 2014). När 
medlemmarna kritiserade och hånade de som inte hade samma syn som dem förstärktes 
gruppernas värdegrund, och nätverkets identitet blev starkare. Medlemmarna går in i 
grupperna och därmed nätverket med en relativt etablerad identitet och egna åsikter. Eftersom 
gruppernas medlemmar har specifika åsikter som redan etablerats, stärks dessa ytterligare då 
de andra medlemmarna delar dessa. När medlemmarna då möts i grupperna kan en känsla av 
“vi och dem” uppstå, alltså att de i grupperna som delar värdegrunder hör ihop, och dem som 
inte gör det står utanför. Detta uttryckte sig bland annat i hån och skämtande om de 
utomstående som inte delade deras åsikter. 

Med tanke på att en till exempel vegansk livsstil redan är mindre förekommande i det 
vardagliga livet, kan medlemmarna känna sig bekväma och accepterade i facebookgrupperna, 
då de delar livsstil. Människor upplever generellt sett fördelar med att identifiera sig i breda 
sociala kategorier då det tillåter dem att förstå sin sociala miljö enklare (Ray et al., 2014). 
Medlemmarna har redan ställt sig emot normer i samhället och när dem ansluter sig till en 
facebookgrupp där personer som delar deras åsikter befinner sig, kan de identifiera sig 
starkare med gruppen. Detta hade kunnat undersökas djupare med hjälp av intervjuer för att 
ta reda på hur de identifierar sig själva i den sociala miljön. 

Den inre resursen, verifierad självidentitet som Ray et al. (2014) skriver om påträffas i 
resultatet. Verifierad självidentitet uppnås när människan analyserar interaktioner mellan 
människor för att bedöma om sitt egna synsätt och beteende matchar de andra medlemmarnas 
synsätt (Ray et al., 2014). Medlemmarnas uppfattning av verifierad självidentitet reducerar 
bland annat chansen att konflikter uppstår i sociala interaktioner. I grupperna uppstod det inte 
många konflikter vilket kan bero på att medlemmarna analyserat interaktionerna i grupperna 
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innan, eller att de delar liknande värdegrunder. Anledningen till varför det var få konflikter i 
grupperna är svårt att veta med studiens metodval. 

När medlemmarna i grupperna hånar och skämtar om utomstående personers åsikter och val 
kan medlemmarna få ut nöje och tillfredsställelse och temat diskutera värdegrunder kan 
därför länkas till behovet underhållning som Park et al. (2009) funnit. Dock anses hån i dessa 
former vara ett beteende som inte bör uppmuntras, eftersom det kan eskalera och påverka 
medlemmarnas självförtroenden, vilket i sin tur kan bidra till att medlemmarna inte vill bidra 
med egen kunskap vilket är den mest relevanta inre resursen i sociala nätverk online (Ray et 
al., 2014). När medlemmarna i grupperna ser andra medlemmar kritiseras kan detta alltså 
påverka deras vilja att dela med sig av sin kunskap, även fast kritiken riktats mot 
utomstående personer. Medlemmarna fann underhållning genom att kritisera och håna de som 
hade en annorlunda syn än dem och även de som var emot deras värderingar. När 
medlemmarna delade inlägg där de hånade och kritiserade andra uppstod en dialog med andra 
medlemmar som tyckte likadant vilket kan kopplas till socialiseringsbehovet Park et al. 
(2009) identifierat. Dock är det svårt att veta om medlemmarna delade inläggen för att träffa 
och prata med andra människor eller om de gjorde det för andra anledningar. 
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6  Slutsatser  
 
För att öka förståelsen för hur sociala plattformar i digitala medier främjar engagemang i 
hållbara livsstilar och livsstilsförändringar undersöktes följande frågeställning: Hur 
engagerar medlemmar sig i grupper på sociala medieplattformar som syftar till att skapa 
hållbara livsstilar? Frågeställningen undersöktes med hjälp av en kvalitativ forskningsansats 
och en netnografisk studie för att studera hur medlemmar engagerar sig i facebookgrupper till 
att minska sin animaliekonsumtion, vilket var studiens kontext.  

Svaret på studiens frågeställning är att medlemmar engagerar sig i grupper på sociala 
medieplattformar som syftar till att skapa hållbara livsstilar kortsiktigt genom att inspirera 
och inspireras, ge och få stöd och visa och väcka medkänsla, och långsiktigt genom att väcka 
medvetenhet och diskutera värdegrunder. Inspirera och inspireras, ge och få stöd, väcka 
medvetenhet samt diskutera värdegrunder finns det redan en viss förståelse för i litteraturen. 
Visa och väcka medkänsla var något som tidigare inte identifierats i litteraturen. 

Kortsiktigt engagemang kan användas för att stötta medlemmar stegvis i deras process till att 
tillämpa en hållbar livsstil och även vara hjälpsam vid livsstilsförändringar och 
upprätthållandet av hållbara livsstilar. Långsiktigt engagemang kan också användas vid 
livsstilsförändringar och upprätthållandet av hållbara livsstilar genom att påverka 
medlemmars val och beteende under en längre tidsperiod. Kortsiktigt engagemang kan alltså 
användas för att engagera medlemmar under en kortare tidsperiod till skillnad från långsiktigt 
engagemang. Dock kan kortsiktigt engagemang också vara hjälpsamt för att upprätthålla en 
livsstil under en längre period. 

En annan slutsats som identifierades är att medlemmar i grupper på sociala medieplattformar 
inte behöver ha gemensamma värderingar för att främja engagemang utan olika värderingar 
kan skapa diskussioner som i sin tur främjar engagemang. Ytterligare en slutsats är att 
engagemang kan uppstå när medlemmar som delar samma värdegrund slår sig samman mot 
de som inte delar samma värdegrund som dem. Engagemanget uppstår när medlemmar 
kritiserar de som inte delar samma värdegrund. Dock kan kritik riktat mot utomstående 
resultera i att de medlemmar som observerar kritiken får ett minskat självförtroende då de 
själva riskerar att bli kritiserade. Detta kan i sin tur påverka deras vilja att bidra med egen 
kunskap i grupper på sociala medieplattformar. 

Studiens slutsatser kan ge en ökad förståelse för hur sociala plattformar i digitala medier 
främjar engagemang i hållbara livsstilar och livsstilsförändringar. Den ökade förståelsen kan 
användas vid utveckling av sociala medieplattformar med syftet att främja engagemang även 
i andra hållbara livsstilar eller liknande samhällsfrågor. Att öka förståelsen för hur sociala 
plattformar i digitala medier främjar engagemang i hållbara livsstilar och livsstilsförändringar 
kan bidra med förbättringar ur ett samhälleligt perspektiv i form av olika hållbarhetsaspekter. 
Hållbara livsstilar kan ha positiva effekter på miljön genom att främja engagemang i 
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miljörelaterade frågor. Att engageras till att tillämpa en mer hållbar livsstil kan även ha 
positiva effekter på människors individuella utveckling genom att exempelvis bidra till bättre 
vanor och beteenden. Negativa konsekvenser kan till exempel vara om engagemanget leder 
till missbruk av olika slag, som i sin tur kan påverka samhället och individer negativt. 
Eftersom sociala medier är ett så pass kraftfullt verktyg är det viktigt att etiska 
förhållningssätt tillämpas vid utvecklingen av sociala medier. 

6.1 Vidare forskning 

Studiens slutsatser kan undersökas vidare med hjälp av andra sorts studier och metoder. 
Andra typer av datainsamlingsmetoder hade även kunnat undersöka varför medlemmar 
engageras sig i grupper på sociala medieplattformar som syftar till att skapa hållbara livsstilar 
för att utöka perspektivet. Slutsatserna hade även kunnat undersökas i andra kontexter, alltså 
andra typer av sociala medieplattformar, samhällsfrågor och livsstilsförändringar för att öka 
förståelsen för hur människor engagerar sig i dessa sammanhang. Med andra perspektiv som 
dessa kan även en ökad förståelse uppnås kring begreppet engagemang i specifikt 
samhällsfrågor, vilket fältet för människa-datorinteraktion efterfrågar. 
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Bilaga 1 

- Vad gör medlemmarna i grupperna? 
- Vad gör dem intresserade av livsstilen? 
- Vad skriver medlemmarna om? 
- Hur skriver medlemmarna inlägg? 
- Vad får de för gensvar/kommentarer när de skriver inlägg? 
- Vad utlöser känslomässiga reaktioner? 
- Hur genomsyras livsstilsförändringen i gruppen och inläggen? 
- Hur interagerar medlemmarna med varandra?  
- Hur är tonen i gruppen? 
- Hur underhåller medlemmarna varandra? 
- Hur tas och hanteras feedback? 
- Hur hanterar medlemmarna motgångar i vegovärlden? 
- Hur hanteras mindre populära inlägg? 
- Hur inspirerar medlemmarna varandra? 
- Hur hjälper/stöttar medlemmarna varandra? 
- Hur samarbetar medlemmarna med varandra? 
- Vad triggar dem att ta kontakt med varandra i gruppen?
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