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Abstract 
Titel: Jag delade Kony 2012, fixade Afrika och blev en 

Facebook-hjälte  

Författare: Linus Karlsson & Simon Magnevik 

Handledare: Lennart Hast  

Examinator: Ebba Sundin 

Rapport: Kandidatuppsats 

Sidantal: 38 

Utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90 hp 
HT -2013  

Syfte: Studiens syfte är att redogöra för hur delningskulturen ser ut på 
Facebook bland studenter. Detta har sin utgångspunkt i 
spridningen av Kony 2012. 

Problem: Virala kampanjer är idag en etablerad marknadsföringsstrategi där  
mottagaren av ett budskap blir aktiv i delningen. Sociala medier har 
bidragit till att plattformen för att uttrycka sig idag är enklare än någonsin. 
Hur ser delningskulturen ut för högskolestudenter i Halmstad på 
Facebook? Vilka attityder ligger till grund hos dessa studenter för valet av 
att sprida ett budskap, en text eller en video på det sociala nätverket? 

Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer och kvalitativ innehållsanalys 

Resultat: Studien visar på att delningar på det sociala nätverket Facebook har ett 
värde för den som delar och även andra användare, men om en användare 
sprider mycket material kan det som denne sprider uppfattas som mindre 
intressant av flera utav användarens Facebook-vänner. Att Kony 2012 
bryter mot vad många generellt delar på Facebook gör att delningen blir 
mer intresseväckande. 

Nyckelord: Facebook, Kony 2012, Delningskultur,  
Uses and Gratifications, Socialt Kapital 
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1. Introduktion 
Uppkomsten av sociala nätverk har förändrat individers interaktion med vänner och medier. Vi 

kan nu välja och vraka bland information, underhållning eller nyheter. Det traditionella 

informationssamhället har använts sig av en så kallad envägskommunikation där avsändaren av 

ett material är och förblir den enda avsändaren. Med dagens sociala nätverk blir mottagaren av 

detta material en potentiell avsändare. Det sker bland annat genom likes på Facebook, retweets 

på Twitter eller delningar på YouTube. Man kan hävda att en användare försöker visa och 

definiera dennes jag på Internet, även om detta kanske inte är individens verkliga jag. En individ 

kan genom att gå med i grupper eller sprida vissa filmer visa vad denne stödjer eller inte stödjer. 

Kosinski, Stillwell och Graepel hävdar att det användaren gillar på Facebook kan studeras och 

visa lika pålitliga resultat om användaren som ett personlighetstest1. De anser också att 

Facebookanvändarna bör tänka på vad dem gillar eller delar och att deras spridande av material 

skulle kunna hota deras privatliv.  

 

1.1 Varför deltar vi i sociala nätverk?  

Sociala nätverk skiljer sig från tidigare sätt att kommunicera. Brev, telefonsamtal och SMS är 

alla exempel på hur tekniken hjälper oss att hålla kontakten med bekanta som vi inte kan träffa 

fysiskt. Sociala nätverk har, till skillnad från tidigare nämnda kommunikationskanaler, 

kapaciteten att sudda ut gränsen mellan den tänkta mottagaren och den faktiska mottagaren. Låt 

oss illustrera detta med följande exempel: En användare har skapat en film om riskerna med 

rökning som publiceras på YouTube och sedan länkas via dennes Facebook-konto. Målet med 

filmen är att användarens rökande vänner ska sluta röka och därmed blir den tänkta mottagaren 

dessa rökande vänner. Av någon anledning når inte budskapet fram, istället blir videon ignorerad 

av de rökande vännerna.  Däremot sprider en bekant från grundskolan filmen för att denne vill nå 

ut med samma budskap till sina rökarvänner. Videon är nu viral och budskapet har nu en 

möjlighet att nå och påverka människor som skaparen av filmen aldrig träffat eller har haft i 

åtanke vid skapandet av den. Tanken på att man kan påverka individers handlingar och tankesätt 

är en av anledningarna till att vi deltar i dessa sociala nätverk. En annan viktig anledning till 

deltagandet är det faktum att användaren skapar en identitet på sociala nätverk genom att 

1 Kosinski, Stillwell & Graepel 2012:4 
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interagera med andra. Denna virtuella identitet skapas bland annat genom deltagandet i 

diskussioner, grupper eller spridning av olika filmer. Det är just spridning av filmer på sociala 

nätverk som denna uppsats har sin utgångspunkt i. 

 

1.2 Vad delar vi? 

Det finns inga generella regler för vad som är rätt filmer att sprida på sociala nätverk (så länge du 

följer hemsidans regler och inte sprider saker som upphovsrättsligt material och spridning av 

kränkande innehåll). Ett filmklipp någon betraktar som intressant eller upplysande kan för någon 

annan vara helt betydelselöst. Videor som användare väljer att sprida måste sättas i kontext till 

saker som bland annat dennes kontaktnät, nyhetsvärde, underhållningsvärde och sociala 

nätverkstrender. “Vad som är värt att sprida vidare avgör vi själva - inte etablerade medier.”2 

 

Vi tycker oss ändå se några gemensamma nämnare för att en film ska nå viral framgång. Filmen 

kan ha en eller flera av följande egenskaper: 

 

1. Innehållet bör vara känslosamt och/eller humoristiskt. Ser vi på en kvantitativ studie där 

YouTube-videor kategoriserades utifrån 14 olika kategorier, var de tre vanligaste musik (22.9 

procent), underhållning (17.8 procent) och komedi (12.1 procent)3. Dessa kan alla innehålla de 

ovannämnda karakteristiska dragen och slår vi samman dessa kategorier utgör de över hälften av 

alla YouTube-videor. Vi måste påpeka att dessa kategorier är vad användarna själva valt att 

kategorisera sina klipp som. Kategorin underhållning blir därför något vag, eftersom 

underhållning kan vara allt ifrån musik till sport.  

 

2. Innehållet får mottagaren att engagera sig. Videons budskap skapar en känsla av att individen 

kan förändra, påverka eller delta i situationen. 

Det verkar högst ovanligt att en användare delar med sig av ett klipp de inte har något 

engagemang i. Delandet av videor på sociala nätverk är trots allt ett sätt för användaren att visa 

2 Hast & Ossiansson 2008:50 
3 Cheng, Dale & Liu 2007:3 
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vem denne är eller vill framstå som. En möjlig bidragande faktor till att ett klipp sprids vidare är 

att användaren vill hjälpa andra eller visa omtanke gentemot mottagaren4.  

 

3. Innehållet bör vara kort och koncist, max 7 minuter. 

Nio av de tio snabbast växande YouTube-klippen fram till 2012 varierade mellan tidslängden 4-7 

minuter.5  

 

Vi har i denna studie utgått från Kony 2012s virala framgång. Den största anledningen till att vi 

valde denna film var på grund av dess snabba spridning och för att filmen är tidsmässigt längre 

än många andra virala succéer vi sett. Över 50 procent av videor på YouTube faller under 

kategorierna underhållning, komedi eller musik. Vi finner det därför intressant att det snabbast 

växande klippet kategoriseras som “Nyheter och politik” som endast utgör 4,3 procent av alla 

videor på YouTube.6  

 

 

Figur 1.2. Diagrammet ovan illustrerar skillnaden i fördelningen av Kony 2012s 

YouTube-kategori gentemot resterande kategorier på YouTube. 

4 Hast & Ossiansson 2008:46 
5  Bopp 2012:3 
6 Cheng, Dale & Liu 2007:3 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att försöka förstå varför studenter vid Högskolan i Halmstad sprider 

videor via Facebook. För att förstå varför studenterna väljer att sprida videor måste vi undersöka 

hur de interagerar med filmerna de väljer att dela eller inte dela. Hur förhåller de sig till  

deltagarkulturen på sociala nätverk och reflekterar de över vad som sprids eller vad de själva 

sprider? För att få klarhet i detta har vi valt att undersöka Kony 2012s genomslag i de sociala 

medierna under mars 2012, vilket var när filmen publicerades. Det är ingen generaliserbar bild vi 

söker, utan snarare en djupare förståelse av de attityder högskolestudenterna har kring 

delningskulturen och spridandet av Kony 2012. 

 

1.4 Frågeställningar 

Studien har som mål att besvara följande frågor för att förstå spridningen av Kony 2012:  

1. Vilka faktorer kan ha påverkat spridningen av Kony 2012 på Facebook bland studenter på 

Högskolan i Halmstad? 

Anledningen till att vi i främst undersöker spridningen via Facebook är för att detta visar 

tendenser på att vara ett stabilt socialt nätverk. Sedan 2006 har antalet svenskar som dagligen 

använder Facebook mer än sexdubblats, från 10 procent till 66 procent.7  

Forskning visar att högskolestudenter är aktiva Facebookanvändare8 och därför har vi valt att i 

undersökningen utgå från dessa.  

 

2. Vilka attityder finns bland studenter på Högskolan i Halmstad kring delning och 

deltagarkulturen på Facebook? 

2012 presenterades Sveriges största Facebookstudie genomförd av Denti, Barbopuolos och 

Nilsson. Resultat av denna studie visar bland annat att användare skriver positiva 

statusuppdateringar för att framställa sig själva på ett bättre sätt9. Gäller detta även spridning av 

videor som exempelvis Kony 2012? Genom att besvara denna fråga möjliggörs en förståelse för 

deltagarkulturen och vad som ligger till grund för vad Facebookanvändare väljer att sprida och 

inte väljer att sprida. 

7 Findahl 2013  
8 Denti, et al. 2012:16 
9 Denti, et al. 2012:28 
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1.5 Avgränsningar 

Huruvida Kony 2012 bidrog till att hjälpa krigsdrabbade länder eller ej är i denna studie 

irrelevant. Vi har dessutom inte undersökt om det fanns några bakomliggande intressen från 

regeringar eller institutioner. Om andra medier så som TV, radio och tidningar har påverkat 

mottagarens syn på Kony 2012 har inte heller undersökts. Dock är vi medvetna om att 

traditionella medier kan ha påverkat mottagaren. Detta motiveras med att traditionella medier har 

blivit mer transmedialt via nättidningar, bloggar osv. vilket gör det svårt att veta vilket medium 

som påverkat mottagarens åsikter.  

 

1.6 Begreppslig definition  

Vi kommer i denna uppsats definiera Kony 2012 som film, filmklipp eller video och inte 

propagandafilm, dokumentärfilm eller informationsfilm. Detta för att bibehålla en objektiv syn 

på Kony 2012 och se den som varken fakta eller propaganda. 

Virala kampanjer definieras som ett företag, en institution eller en intressegrupp som via sociala 

nätverk försöker sprida en produkt, tjänst eller ett budskap. Ett krav för att vi ska kalla det en 

viral kampanj är att mottagaren har möjlighet att dela klippet via sitt Facebook-konto.  

Att en Facebookanvändare gillar något, hänvisas i uppsatsen till att denne har använt ”like” eller 

”gilla”- funktionen på Facebook. Denna funktion kommer även refereras till i form av ”antal 

likes”. 
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2. Bakgrund 
2.1 Kony 2012 

I början av mars 2012 släppte den ideella organisationen “Invisible Children” en 30 minuter lång 

film om den ugandiske krigsherren Joseph Kony10. Denne krigsherre anklagas bland annat för att 

tvinga flickor till sexuellt slaveri och för att göra pojkar till soldater. Dessa brott begår han med 

hjälp av sin arme, Lord's Resistance Army (LRA). Kony 2012 har fått utstå en hel del kritik efter 

sin publicering. Bland annat för att vrida på fakta kring kriget, överdriva LRAS`s makt i Uganda, 

vara finansierad av den amerikanska regeringen samt för att förenkla en komplicerad 

krigssituation.  

 

Kony 2012 blev den snabbast växande virala videon någonsin. På sex dagar hade den uppnått 

100 miljoner visningar på videoplattformen YouTube. För att sätta detta i kontext kan vi jämföra 

det med artisten Psys musikvideo Gangnam Style som just nu är det mest sedda klippet på 

YouTube. Gangnam Style uppnådde dock inte 100 miljoner visningar förrän efter 52 dagar11.  

 

Vi har i denna uppsats använt oss utav kvalitativa fokusgruppsintervjuer för att undersöka 

studenter på Högskolan i Halmstads attityder kring delandet av virala videor på Facebook. För 

att förstå denna delningskultur kommer vi se närmare på Kony 2012s spridning. Dessutom har vi 

genomfört en mindre innehållsanalys av Kony 2012 som presenteras nedan. 

 

2.2 Innehållsanalys 

För att få en djupare förståelse och ett eget intryck av Kony 2012 har vi genomfört en mindre 

innehållsanalys av filmen. Det intressanta blir på vilket sätt filmen har lyckats fånga publiken, 

både för att få dem att se klart hela halvtimmen men också hur filmen kan ha övertygat dem att 

sprida den vidare. Tillsammans med resultaten från fokusgruppsintervjuerna kan denna 

innehållsanalys även berika forskningen i form av att läsaren har möjlighet att få en djupare 

förståelse för studien och dess resultat. Även om en analys till viss del är subjektiv, presenteras i 

10 Keesey 2013 
11 Bopp 2012:3 

6 
 

                                                



den här analysen filmens delar först denotativt innan de analyseras. Utgångspunkt för analysen är 

huvudsakligen de semiotiska grepp som används, men också de retoriska.  

En retorikanalys kan användas som ett hjälpmedel och ett komplement till andra metoder12, 

vilket även blir dess syfte i denna studie. Semiotik är den vetenskap som behandlar tecken och 

dess meningsskapande13 14. Kombinationen dessa emellan syftar till att utforma en innehålls-

analys som kan ge en inblick i hur filmen är uppbyggd med disposition och argument med 

tyngdpunkt på tecken i form av musik, vad som visas och vilka associationer det kan ge. 

Dessutom kommer hänsyn att tas för de tre grundläggande medel för att övertyga; ethos, logos 

och pathos15. Ethos handlar om vem det är som talar, logos kan kort förklaras som presentation 

av fakta och pathos är de känsloargument som används16.  

 

2.2.1 Början 

Filmen börjar med en helbild av vår planet. En röst, en så kallad voice-over, talar lugnt 

tillsammans med behaglig bakgrundsmusik. Strax därefter får vi se bilder på människor, hur de 

använder sig av det sociala mediet YouTube. Under tiden berättar voice-overn om hur människor 

har ett behov av att knyta samman och känna tillhörighet med andra människor. Strax därefter 

introduceras tittaren till berättarens son, men också till en afrikansk man vid namn Jacob som 

berättaren varit vän med sedan länge. Det visas bilder från Uganda och filmen tar en mer seriös 

ton. I ett utdrag från en intervju när de först träffades får vi höra hur rädd Jacob är att han ska bli 

arresterad och mördad av rebellerna, vilket faktiskt har hänt hans bror. Han berättar även att han 

för tillfället känner att han lika gärna kan dö, att allt hade varit bättre om filmmakaren hade tagit 

hans liv så han får träffa sin bror i himmelen. Till slut bryter Jacob ihop och börjar gråta och det 

sista som händer i inledningen är att berättaren talar om för Jacob att han ska göra allt han kan 

för att hjälpa honom.  

 

12 Karlberg & Mral 1998:16 
13 Lindgren & Nordström 2009:37  
14 Ekström 2008:17 
15 Karlberg & Mral 1998:31 
16 Karlberg & Mral 1998:31-35 
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2.2.2 Analys av början 

Ett mer analytiskt förhållningssätt till denna inledning visar att det hela byggs upp av starka 

pathos-argument, känsloargument som bidrar till att man blir gripen av historien. Pathos i filmen 

framträder starkt när man får se bilder från Uganda på människor som har det svårt. Att visa 

bilder på detta sätt är ett retoriskt grepp som till synes är objektivt samt ett vanligt sätt att väcka 

känslor17. Sonen som introduceras kan ses som en länk för att hjälpa tittaren att relatera till 

filmen. Det är just detta berättaren lägger vikt vid i första delen av filmen, att knyta samman 

publiken och mindre vikt vid filmens handling. Publiken får ännu inte veta att filmen handlar om 

en krigsherre som värvar barnsoldater mot deras vilja. Dessutom är klippen, eller scenerna 

väldigt korta i denna del av filmen. Detta kan ses som ett sätt för att i linje med de andra kortare 

videoklippen som sprids viralt idag, behålla tittarens uppmärksamhet. Den sista delen när Jacob 

börjar gråta är väldigt stark, inte minst med tanke på vad han säger och gör men att han dessutom 

visas i form av en närbild gör att publiken får komma nära inpå även med hjälp av bildspråket. 

Därmed fångar berättaren återigen tittaren känslomässigt och strax därefter knyter han än en 

gång samman publiken med filmen; “[…]it’s not just about Jacob, or me. It’s also about you.”18. 

 

2.2.3 Mitten och slutet 

Efter den nio minuter långa inledningen talar berättaren om för publiken att han för första gången 

ska förklara för sin son vem Kony är. Intervjun med sonen har en lättsam ton, dels i vad som 

sägs men även musiken har en smått lekfull karaktär. Detta vänder dock när berättaren lägger 

fram en bild på Kony samt berättar hur Kony tar barn från deras familjer och tvingar på dem 

vapen att skjuta andra människor med. Filmen byter över till voice-over igen, där fadern berättar 

att han inte ville förklara i detalj för sin son vad Kony gör. Med musik av allvarlig ton i 

bakgrunden berättar han detta för tittaren istället. Saker som att flickorna blir sexslavar och 

pojkarna blir barnsoldater som tvingas mörda sina föräldrar tas upp. Dessutom berättas hur 

människors ansikten blir stympade, vilket följs upp av flera snabba bilder av personer som har 

blivit utsatta för detta. Det berättas även att det inte bara är ett fåtal människor som Kony har gett 

sig på, utan det är över 30 000 och Jacob är en av dessa.  

17 Ekström 2008:71 
18 Keesey 2013 
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Kort därefter berättas det om Konys bakgrund. Bland annat har han inget stöd av regeringen och 

hans enda mål är att bibehålla sin makt i landet. Detta stärks också av huvudåklagaren för den 

internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court), Luis Moreno Ocampo. 

Dessutom berättar även Ocampo följande: “In fact, the only way to stop Kony is to show him 

we’re going to arrest you”19. Efter detta berättar voice-overn att det är självklart att Kony måste 

stoppas men problemet är att 99 procent av världen inte vet vem han är, hade fler vetat vem han 

var hade han redan stoppats. Det visas bilder från “Vita huset”, sen även bilder från ett möte 

berättaren har med kostymklädda män samtidigt som voice-overn berättar att alla de talade med i 

Washington sa att USA inte kommer involvera sig i en konflikt som inte egentligen berör dem.  

 

Efter detta får tittaren se och höra vad berättaren och “Invisible Children” har gjort i form av 

demonstrationer men även hjälpt till med att bygga skolor mm. Det berättas att allt var 

finansierat av “an army of young people” och att USAs regering hade som respons på dessa 

aktioner börjat hjälpa till i form av att skicka ner en mindre armé för att hjälpa och beskydda de 

utsatta barnen. 23 minuter in i filmen visas en flagga i helbild där det står “Make him famous”. 

Därefter förklaras det vad tittaren kan göra, vad tittaren ska eller i alla fall bör göra (enligt voice-

overn). Det sista tittaren lämnas med är en punktlista på tre former av donationer man kan göra, 

men efter dessa punkter står det att det viktigaste är att man delar den på över Internet följt av 

“IT’S FREE”.  

 

2.2.4 Analys av mitten och slutet 

Att vi återigen får se sonen i början av denna del kan visa på ett upprepande av pathos, som 

tidigare nämnt. Dessutom när sonen ställs emot Kony, kan detta ses som en representation för 

kontrasten mellan ont och gott20. Att Kony blir framställd som ond, eller antagonist är uppenbart. 

Detta tas i uttryck dels genom att det berättas om vad han har gjort men också genom exempelvis 

de starka bilderna av personer som har fått sina ansikten vanställda på grund av denna krigsherre.  

För att gå in mer på själva klippningen eller montaget, så har tempot nu lugnat sig. Början av 

filmen är där man fångar upp publikens intresse, samt ska man ge tittarna en känsla av vad 

19 Keesey 2013 
20 Ekström 2008:139-140 
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filmen kommer att ge en21. Med detta gjort kan alltså filmen ta till ett lugnare tempo och gå 

djupare in på diverse saker. När de berättar att deras aktioner faktiskt har gett resultat i form av 

att USA har skickat ner militär hjälp, kan detta ge tittaren en form av bevis, en till synes garanti 

för att om tittaren väljer att hjälpa till så kommer också det att ge resultat. 

 
 

21 Rabiger 2009:216-217 
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3. Tidigare forskning 
3.1 Socialt nätverkande i Sverige 

Internet har givit upphov till nya sätt att kommunicera och umgås. Idag har 89 procent av 

Sveriges befolkning tillgång till en dator och Internet i hemmet jämfört med endast 2 

procent för 18 år sedan22. Av de Internetanvändare i Sverige som är 12 år och uppåt, 

besöker 66 procent sociala nätverk någon gång i veckan23. På sociala nätverk kan en 

användare dela med sig av text, bild och film till sina kontakter i nätverket. Det finns olika 

sociala nätverk som inriktar sig på olika användningsområden. Gemensamt är den virtuellt 

sociala kontakt en användare kan ha med andra användare. Användaren skapar ett konto, 

en identitet på sidan och utifrån den interagerar med andra användare. Om en individ 

exempelvis har ett gediget musikintresse, kan det sociala nätverket MySpace vara 

användbart då det är utformat för att användarna huvudsakligen ska kunna dela med sig av 

musik samt ta del av andras. Om intresset snarare avser att följa en persons liv i form av 

”nyheter” eller vill dela med sig av sitt liv, kan Twitter vara det rätta valet för användaren. 

Med ett begränsat antal tecken har Twitteranvändaren möjlighet att i text uppdatera 

omvärlden. Oavsett vilket socialt nätverk en individ väljer att gå med i så skapar det alltså 

möjligheter att interagera med andra användare och det ena nätverket behöver inte utesluta 

det andra.  

 

3.2 Facebookanvändning i Sverige 

Facebook är det vanligaste sociala nätverket för svenska Internetanvändare. Fenomenet som 

uppkom 2004 har idag över en miljard användare runt om i världen och i Sverige har mer än 

hälften av befolkningen ett Facebook-konto. Av de Internetanvändarna i Sverige som är 12 år 

och uppåt, besöker 66 procent Facebook någon gång i veckan, vilket är samma procentsats som 

för de som använder sig av sociala nätverk i Sverige24. Detta innebär att i princip alla som 

använder sig av sociala nätverk så som Twitter och Instagram även har ett Facebook-konto.  

 

22 Findahl 2013 
23 Findahl 2013 
24 Findahl 2013 
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Vad exakt en användare gör på Facebook kan variera från person till person, då det finns många 

olika aktiviteter på nätverket. Allt från att spela spel till att engagera sig politiskt. I en kvantitativ 

studie om Facebookanvändning presenteras tre huvudaktiviteter på det sociala nätverket: 

1. Directed communication with individual friends 

2. Passive consumption of social news 

3. Broadcasting25 

 

Förenklat och försvenskat blir det; kommunicera med vänner, passivt ta del av nyheter från  

vänner och dela med sig (av exempelvis text, bild och film). Sättet användaren kommunicerar 

med dennes vänner kan variera från privata meddelanden, till att offentligt diskutera, exempelvis 

i kommentarsfältet för ett inlägg. Genom att bara logga in på Facebook får användaren sitt 

“nyhetsflöde”, alltså olika inlägg som dennes vänner finner intressanta och vill dela med sig av. 

Där kan antingen användaren välja att passivt konsumera dessa nyheter, kommentera men också 

att dela. 

 

3.3 Virala kampanjer 

Marknadsföring via sociala nätverk är ett väl beforskat ämne, både bland medieforskare och 

marknadsföringsforskare. Ur ett marknadsföringsperspektiv är det lätt att förstå varför man vill 

undersöka vilka faktor som ligger bakom en viralt lyckosam kampanj. Detta eftersom kostnaden 

för att få målgruppens uppmärksamhet generellt sett blir mindre26. Dessa kampanjer är alltså väl 

beforskade, inte minst för att undersöka och förstå vad som utgör en lyckad kampanj27 28 29. 

Kony 2012 kan appliceras i många av dessa kampanj-hypoteser30, men har en faktor som gör den 

unik.  

25 Burke et al. 2011:572-573. 
26 Meerman 2009:17 
27 Windahl, Signitzer & Olson 2009 
28  Jensen 2008 
29 Cruz & Fill 2008 
30 Windahl, Signitzer & Olson 2009 
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Figur 4.3. Diagrammet ovan är hämtat från Bopp31 och visar de  

sex snabbast växande YouTube-klippen genom tiderna fram till 2012.  

 

Utifrån figuren ovan kan vi göra en tydlig distinktion mellan Kony 2012 och de andra YouTube- 

succéerna. Lady Gaga, Susan Boyle och övriga klipp är mellan 4-7 minuter långa medan Kony 

2012 är hela 30 minuter långt (29.59). För att förstå varför människor spred och delade Kony 

2012 måste vi förstå vilka faktorer som ligger bakom en lyckad viral kampanj. Det bli därför 

intressant för oss att se närmare på två andra virala kampanjer; Parfymföretaget ”Old spice” som 

marknadsförde sig på YouTube32 och mineralvattenföretaget Evians reklamfilm ”Roller babies” 

som fick sitt stora genomslag via YouTube33. Vi är medvetna om att Roller babies och Old spice 

skiljer sig från Kony 2012 i form av att de båda är reklamfilmer och skapade i marknadsförings 

syfte. För många YouTube-användare spelar dock videons avsändare mindre roll, så länge den 

väcker någon form av känsla34. Innan vi går djupare in på dessa kampanjer, behöver vi redogöra 

för hur spridningskulturen ser ut på sociala nätverk och då specifikt Facebook. Vad är 

anledningen till att någon delar med sig av en video och vad kan denne kan tänkas få i utbyte. Vi 

kommer i denna studie applicera kapitalbegreppen och Uses and Gratifications-teorin och i 

nästkommande kapitel redogör vi för varför dessa teorier ligger till grund för vår studie. 

31 Bopp 2012:3 
32 Mills 2012 
33 Gyermek 2013 
34 Burgess, J & J, Green 2009:39 
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3.4 Old Spice 

Old Spice är ett typexempel på hur man kan interagera mottagaren eller publiken i en kampanj. 

Bland annat lanserades ett segment som de kallade ”Old Spice Responses” där publiken 

uppmanades att ställa frågor till Old spice karaktären som sedan besvarades via humoristiska 

YouTube-videor. Eftersom tittarna får respons och svar på sina frågor, så uppfyller det tittarnas 

”Gratifications”35. Med andra ord uppfyller detta deras ”tittarupplevelse” vilket gör dem mer 

benägna att dela materialet och på så sätt sprider det vidare36. Kony 2012 använde sig av en 

liknande strategi då de uppmanade sin publik att delta i spridningen av filmen, demonstrera på 

gatorna och aktivt arbeta för att göra Joseph Kony känd. Båda dessa kampanjer kan vi applicera i 

Uses and Gratifications teorin. Användaren väljer ett medium finner något som tillgodoser deras 

behov som sedan ger tillfredsställelse37. I fallet med Old Spice var detta behov troligtvis humor 

och behovet “att bli road” var sedan uppfyllt. Dock lyckades Old Spice bibehålla intresset genom 

att besvara publikens frågor på ett humoristiskt sätt via nya YouTube-videor. Detta innebär att 

tittaren går tillbaka till Old Spice när behovet “att bli road” finns och om tittaren dessutom 

skickat in en fråga som möjligtvis besvaras kan behovet av “att bli sedd” vara en bidragande 

faktor. Kony 2012 använde sig som sagt av samma Uses and Gratifications princip. Vi finner tre 

behov som publiken kan tänkas vilja få uppfyllt.  

 

1. Behovet av att finna information 

2. Behovet av att vara uppdaterad 38 (detta gäller i det senare skedet av Kony 2012s framgång när 

flera vänner gillat eller delat klippet).  

3. Behovet av att underhållas. 

 

Tillfredsställelsen i detta fall uppfylls när någon av dina Facebookvänner gillar din delning, eller 

med andra ord bekräftar att du gjort något bra, roligt eller intressant. Med detta i åtanke vill vi 

lyfta resultatet från Denti et al. angående syftet till att man statusuppdaterar.  

35 Jensen 2008:123-124 
36 Shao, Guosong 2009:7-25 
37 Larsson 2008:51 
38 Larsson 2008:51 
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Figur 4.4 Är hämtad från Denti et al. och visar anledningen till  

varför individer gör statusuppdateringar på Facebook. 

 
“Most respondents answered that the purpose of their status updates was to amuse others, as well as express 

thoughts, broadcast information and knowledge and express feelings. Fewer answered that the purpose of their 

status updates was to get attention, acknowledgement, vent, provoke others or brag.”39 

 

Enligt Facebookstudien anser bara cirka fyra av tio användare att de statusuppdaterar på grund av 

att få uppmärksamhet eller bekräftelse. Detta motsäger vårt påstående om att bekräftelsen 

kommer i samband med att någon gillar din status eller delning. Vi vill ändå hävda att 

uppmärksamhetssökande och bekräftelse förekommer i alla dessa staplar. Underhålla andra, 

uttrycka tankar, sprida information/kunskap och så vidare innebär att användaren kommer att få 

uppmärksamhet och i vissa fall bekräftelse. “Genom ‘delandet och deltagandet’ på nätet får vi en 

bekräftelse på att vi betyder något för någon.”40 

39 Denti, et al. 2012:22 
40 Hast & Ossiansson 2008:47 
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3.5 Roller Babies 

Mineralvattenföretaget Evians reklamfilm Roller babies, var den mest sedda reklamfilmen på 

YouTube med över 60 miljoner visningar(2009)41. Den brittiska tidningen ”The Times” klassar 

Roller babies som den mest lyckade reklamfilmen på YouTube någonsin42. Till skillnad från Old 

Spice använde Evian sig av en traditionell kommunikationsmodell som motsvarar en 

envägskommunikation43. Denna modell är vanlig för traditionella reklamfilmer som vi kan se på 

TV44. Old Spice interagerade mer med sin publik, de använde sig mer av en 

flervägskommunikation i form av Uses and Gratifications modellen45. Även om Evians 

reklamfilm spred sig viralt på Internet var kommunikationsmodellen egentligen inte anpassad för 

att få denna typ av spridning. En envägskommunikation innebär att du som mottagare inte kan 

interagera med sändaren och om denna integration uteblir kan sändaren inte utläsa någon 

feedback av hur mottagaren uppfattade budskapet46. 

 

Sociala medier som kanal för marknadsföring har under de senaste åren ökat markant47. Det som 

med traditionella medier tidigare mer eller mindre varit en envägskommunikation har nu 

utvecklats till en flervägskommunikation där skillnaden mellan sändare och mottagare av ett 

material nästan suddats ut helt48. Genom delningar på Facebook, likes på YouTube och retweets 

på Twitter blir mottagaren av exempelvis en film nu delaktig i sändningen och spridningen av 

denna. Denna trend ser vi alltså även i virala kampanjer så som Old Spice och Kony 2012, som 

nämnts ovan.  

 

41 Gyermek 2013:13 
42 Gyermek 2013:14 
43 Larsson 2008: 47 
44 Berglez & Olausson 2009:206-207 
45 Larsson 2008: 51 
46 Larsson 2008: 47-48 
47 Hast & Ossiansson 2010:69 
48 Larsson 2008: 18 
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4. Teoretisk referensram 
4.1 Deltagarkulturen på nätet 

Deltagarkulturen har funnits i svenska medier en längre tid. TV-tittare röstar om vem som ska 

lämna Big Brotherhuset och vem som ska vara kvar i Idol. Medieprogram som uppmanar tittaren 

till att påverka innehållet är ett vanligt förekommande fenomen. Den nya tekniken har bidragit 

till att deltagarkulturen förändras. Trots att publiken kan påverka vissa TV-programs innehåll är 

det fortfarande en så kallad envägskommunikation. Internet och framför allt sociala nätverk har 

förändrat detta. Vi kan nu söka egen information och påverka programinnehåll, politiska frågor 

och liknande material som TV, radio och tidningar inte tar upp.  

 

Författaren Henry Jenkins definierar här under hur en arena bör se ut för att en deltagarkultur ska 

uppstå och växa.  

1.With relatively low barriers to artistic expression and civic engagement 
2.With strong support for creating and sharing one’s creations with others 
3.With some type of informal mentorship whereby what is known by the most experienced is 
passed along to novices  
4.Where members believe that their contributions matter 
5.Where members feel some degree of social connection with one another (at the least they 
care what other people think about what they have created49 
 

Nästan alla som deltar i ett socialt nätverk bidrar på ett eller annat sätt till en deltagarkultur. 

Användare deltar i grupper som “Nej tack till skoterförbud i Sverige”, individer hjälper varandra 

att hitta information om den billigaste Iphonen via diskussionsforumet Flashback eller delar 

filmen om krigsherren Joseph Kony via YouTube och Facebook. Allt detta betraktar vi som en 

deltagarkultur på nätet. Hur fungerar då denna deltagarkultur på Facebook? 

4.2 Deltagarkulturen på Facebook 

Facebook ger användaren alternativen att antingen visa dennes uppdateringar och delningar 

privat eller publikt. Vid privat delning får endast användarens Facebookvänner se dennes 

innehåll och vid publikt blir detta tillgängligt för alla på Internet. Det är viktigt att påpeka att det 

användaren delar enkelt kan kopieras av dennes vänner och spridas vidare utan användarens 

kontroll. Samma sak gäller på de flesta andra sociala nätverk på Internet. 

49 Jenkins et al. 2006:7 
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Till skillnad från andra sociala nätverk uppmanas medlemmar på Facebook att använda sitt 

riktiga namn istället för pseudonymer. Detta innebär att användarna inte gömmer sig bakom en 

falsk profil och skillnaden mellan din offlineidentitet och onlineidentitet minskar50. Det positiva 

med detta är att du enkelt kan hitta och hålla dig uppdaterad kring vad dina vänner och bekanta 

gör och mår. Det negativa är att den bild du har av dina vänner kanske inte överensstämmer med 

det verkliga livet. Genom att delta i Facebookgrupper, skriva statusuppdateringar eller sprida 

filmer kan du förändra eller bekräfta din offlineidentitet. Vi använder oss av Langes exempel:  

En faster kommenterar en video av sina brorssöner. Fastern bor långt ifrån sina brorssöner men 

genom att se videon och lämna en kommentar uppmärksammar hon sin delaktighet i familjens 

nätverk. Detta är ett exempel på hur man kan bibehålla sin identitet eller position via ett socialt 

nätverk51. På liknande sätt kan man med hjälp av Facebook förändra sin identitet.  

 

4.3 Varför delar vi? 

Det finns en oskriven regel på Facebook att en användare med hjälp av delningar och likes ska 

visa vem denne är. Facebook försöker alltid anpassa sig så att spridning och delningar via 

hemsidan ska gå så smidigt som möjligt, man kan exempelvis spela upp YouTube-videor på 

Facebook utan att lämna sidan. Dessa anpassningar görs för att Facebook uppmanar användaren 

att aktivt dela med sig av bland annat sina favoritvideor, grupper och texter. Om alla på det 

sociala nätverket agerar som passiva bisittare behöver användaren inte logga in dagligen för att 

hålla sig uppdaterad, vilket Facebook självklart vill. Vad en användare väljer att dela med sig av 

och ta del av är delvis ett individuellt val. Men det finns även faktorer som påverkar individen. 

En teori som har blivit populär att använda vid undersökningar av Internet och sociala medier 

och inte minst delning är “Uses and Gratifications”. 

 

50 Ellis 2010:3 
51 Lange 2007:363 
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4.4 Uses and gratifications 

Användning och utbyte, eller Uses and Gratifications är en forskningstradition som skiljer sig 

från andra medieteorier som behandlar frågan om “effekter”. Istället för att se på vad medier gör 

med människor strävar forskningen efter att se på vad människor gör med medier52. Skillnaden 

mellan det önskade utbytet och det faktiska utbytet är alltså centralt för denna tradition53.  

 

Annan forskning med utgångspunkt i Uses and Gratifications har visat att man genom 

Internetanvändning försöker att förbättra sin “lott i livet”, vilket fungerar som en kraftfull 

drivkraft att använda mediet för dessa användare54. På Facebook syns liknande tendenser i 

undersökningen Denti et al. genomförde, i form av att man vill framstå som en bättre person på 

Facebook och Internet än vad man kanske egentligen är55. Alltså kan man se denna föreställning 

om att förbättra sin personlighet eller sitt liv via Internet som ett utbyte man söker56 (engelska 

gratifications sought). 

 

4.5 Kapitalbegreppen 

Pierre Bourdieu intresserar sig för hur en individ handlar i olika sociala miljöer och vad som kan 

tänkas ligga till grund för detta57. För att undersöka detta har Bourdieu utvecklat olika verktyg. 

Centralt i Bourdieus teori är kapitalbegreppen. De fyra kapital som en individ kan investera i på 

olika sätt för att förbättra sin sociala status är följaktligen; symboliskt kapital, ekonomiskt 

kapital, kulturellt kapital och socialt kapital. Han gjorde aldrig några studier om Internet, då hans 

sista verk färdigställdes i slutet av 1980-talet och den stora utvecklingen och standardiseringen 

av Internet var under 90-talet. Fokus för undersökningar som Bourdieu gjorde var bland annat 

pedagogiskt handlande och andra instanser där kulturellt maktförhållande konstrueras58. Det som 

blir intressant att tillämpa i denna studie är kulturellt och socialt kapital. Genom att utöka dessa 

kapital menar Bourdieu att en individ kan nå vinster inom sin sociala krets, vilket kan uttryckas 

52 Jensen 2008:123 
53 Jensen 2008:124 
54 LaRose & Eastin 2004:372 
55 Denti, et al. 2012 
56 Jensen 2008:123 
57 Carle 2007:406-407 
58 Bourdieu 2008:50-52 

19 
 

                                                



och erkännas på olika sätt59. Detta går att koppla med Uses and Gratifications, med hänvisning 

till att se på vilka utbyten en individ förväntar sig att få av sina handlingar. För att konkretisera 

det hela kan “Like”-knappen på Facebook ses som ett direkt erkännande på att en användare har 

”lyckats”. Om flera användare väljer att gilla en statusuppdatering får upphovsmannen till den en 

direkt respons från de andra användarna att han har gjort rätt. 

4.5.1 Kulturellt Kapital 

Exemplet med “Like”-knappen syftar till att visa på att man behärskar Facebook-kulturen och 

det är en sådan handling som höjer det kulturella kapitalet. Det kulturella kapitalet baseras på 

vilken smak och livsstil en individ har60. Med smak menas exempelvis vilken klädsmak en 

individ har eller smak i form av vad individen anser är viktigt61 62. Med utgångspunkt i att 

förhöja sitt kulturella kapital på Facebook kan en användare göra mängder av 

statusuppdateringar. Problemet med att göra detta är att det kan ha motsatt effekt, dels för att 

användaren kanske får med statusuppdateringar som är av fel smakkaraktär men också för att det 

helt enkelt kan bli för mycket. Enligt Bourdieus teori kan en individ inte bara utöva “rätt” sorts 

aktiviteter i linje med gruppens smak, som i detta fall blir statusuppdateringar om “rätt” saker, 

utan det krävs även för individen att ha den rätta mängden63.  

4.5.2 Socialt Kapital 

Ett begrepp vi stöter på i flertalet studier som behandlar social interaktion på nätet är begreppet 

socialt kapital. Bourdieu definierar aldrig kortfattat detta begrepp, däremot gör Carle en koncis 

definition på följande sätt: “Ett kapital kan vara det slag av tillgång en människa har tack vare 

sina förmånliga sociala kontakter (det sociala kapitalet)”64. Efter att ha studerat Bourdies verk, 

anser vi detta vara en rättfärdig definition. Forskning hävdar att man med hjälp av delningar och 

likes kan öka eller sänka sitt sociala kapital65 66 67. På Internet och inte minst på Facebook kan vi 

utöka detta sociala kapital genom att dela med oss av något som vi anser vara viktigt. Hast och 

59 Bourdieu 1997:23 
60 Bourdieu 1997:24-25 
61 Carle 2007:397 
62 McQuail 2010:429 
63 Bourdieu 1997:189-191 
64 Carle 2007:408 
65 Burke, Kraut & Marlow 2011:571-580 
66 Hast & Ossiansson 2010:70-71 
67 Quercia et al. 2012:955-964 

20 
 

                                                



Ossiansson skriver angående socialt kapital på Internet. “Genom ‘delandet och deltagandet’ på 

nätet får vi en bekräftelse på att vi betyder något för någon”68. Ett behärskande av vad människor 

i sin sociala krets anser är roligt eller intressant i kombination med att dela med sig av detta och 

möjligtvis utöka sin krets, utgör alltså en kombination av kulturellt och socialt kapital. På 

Facebook gör alltså denna kombination det möjligt för kapitalen att öka varandras värde.  

4.6 Attityd 

Begreppet attityd definieras olika av olika forskare, men vi definierar det med hjälp av de fyra 

punkter som presenteras av Angelöw: “förståelse, behovstillfredsställelse, försvar av självkänsla 

och att uttrycka värderingar”69. Vi finner denna attityd-aspekt nödvändig att ta hänsyn till i 

studien. Attityder kan kopplas till Uses and Gratifications, om vi exempelvis ser på 

behovstillfredsställelse-aspekten är detta den funktion av attityder som får oss att tillfredsställa 

våra behov70. Den fjärde punkten, att uttrycka våra värderingar kan exemplifieras med att en 

användare vill berätta för omvärlden vem denne är genom att användaren på Facebook delar med 

sig av en film som Kony 2012 för att då påvisa att man är en god medmänniska71. Detta kan även 

ses som ett exempel på hur en person kan höja sina kapital.  

 

Även om attityder påverkar människors handlingar, så gör Angelöw en distinktion mellan attityd 

och beteende. En människa handlar inte alltid efter dess attityder. Det finns flera faktorer som 

kan påverka beteendet, bland annat tidsbrist och rädslan för att avvika från gruppens åsikter72. 

Även om vi inte tänker gå in djupare på om Kony 2012 är propaganda eller inte, så finns det 

anledning till att människor kan ha tolkat filmen på det viset. Möjligtvis även människor som har 

valt att dela Kony 2012, med anledning till att delningar från flertalet Facebookvänner påverkar 

denne att ignorera sin attityd om att filmen är propagandistisk och istället låter grupptänkandet 

överta samt påverka beteendet73.   

68 Hast & Ossiansson 2008:47 
69 Angelöw & Jonsson 2000:172 
70 Angelöw & Jonsson 2000:172 
71 Angelöw & Jonsson 2000:172 
72 Angelöw & Jonsson 2000:173 
73 Angelöw & Jonsson 2000:148 
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4.7 Kampanj-hypotesen 

Valet att titta närmare på just Kony 2012 motiveras med att den följer Rogers och Storeys fyra 

gemensamma nämnare för en kampanj:  

1. En kampanjs mening är att generera en specifik effekt eller resultat. 
2. Till en relativt stor skara individer. 
3. Vanligtvis inom en specifik tidsram. 
4. Med hjälp av organiserad kommunikationsverksamhet.74 

 

En kampanj syftar även till att försöka influera opinionens attityder, åsikter och/eller kunskap 

kring ett specifikt ämne, produkt eller person75. I takt med marknadsföringens utbredning på 

nätet ökar konkurrensen om mottagarens uppmärksamhet76. En problematisk aspekt med 

kampanj-hypotesen är att den sällan kan visa en kampanjs faktiska effekt.77 Kampanj-hypotes 

hjälper oss att förstå virala kampanjer och i förlängning Kony 2012s genomslag bland svenska 

högskolestudenter. Detta då vi undersöker Kony 2012s spridning och genomslag och inte om 

filmens budskap eller effekt nådde fram. 

 
4.8 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Vad måste vi då göra för att förstå virala videors spridning? Vi kommer i nästkommande kapitel 

presentera vår metod, som teorierna har legat till grund för. Utöver att få en bild av hur 

delningskulturen och deltagarkulturen ser ut på Facebook kommer vi använda oss av Pierre 

Bourdieus teorier om kapital, Angelöws teorier om attityd och beteende samt Uses and 

Gratifications-teorin när vi undersöker den virala spridningen av Kony 2012. Dessa teorier 

kommer också användas vid analysen av observationerna från fokusgruppsintervjuerna.  

74 Jensen 2002:147 
75 McQuail 2010:550 
76 Jensen 2008:126 
77 Jensen 2008:126 
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5. Metod 
 

5.1 Fokusgrupper 

Utöver innehållsanalysen som presenteras i Bakgrunds-kapitlet, har vi fokusgrupper som primärt 

metodval. För att kunna besvara frågeställningarna behöver vi förståelse för divergensen mellan 

de som valt att dela Kony 2012 och de som valde att inte göra det vilket metoden erbjuder en 

utmärkt möjlighet att undersöka78. Vi har inte sett att någon annan studie som behandlar Kony 

2012 använder sig av denna metod. Wibeck understryker följande egenskaper med fokusgrupper: 

“Metoden kan dels användas för att studera innehåll; det vill säga gruppmedlemmarnas åsikter, 

attityder, tankar, uppfattningar, argumentationer etc. dels för att studera själva interaktionen”79. 

Det är just denna interaktion som kan hjälpa oss att förstå vilka attityder högskolestudenter har 

kring spridandet av videoklipp via Facebook.  

 

Att dela med sig av filmer kan ha blivit ett agerande man gör utan att reflektera över varför man 

gör det. Om deltagaren inte reflekterar över varför denne delade Kony 2012 blir det svårt för oss 

att utvinna användbar data. För att skapa en diskussion kring ämnet används fokusgrupper istället 

för enskilda intervjuer i denna studie. Problematiken med att använda sig av intervjuer är bland 

annat att det endast ger oss en begränsad bild av fenomenet80. Detta kan kompletteras med hjälp 

av andra metoder81 så som fältobservationer eller enkätundersökningar. Detta är dock i viss 

mening kontroversiellt då kvantitativa metoder i vissa fall anses ha högre status än kvalitativa 

metoder82. Vi kommer inte att gå in på diskussionen om vilken metod som är bättre eller sämre 

utan sammanfattar det med att valet av metod baseras på det tänkta studieobjektet.  

 

78 Wibeck 2010:53 
79 Wibeck 2010:21 
80 Ahrne & Svensson 2011:56 
81 Ahrne & Svensson 2011:56 
82 Kvale & Brinkmann 2009:133 
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5.2 Urval 

Datainsamlingen för denna studie genererades genom två fokusgrupper sammanställda genom ett 

strategiskt urval83. Huvudegenskaperna för deltagarna i fokusgrupperna var dels ett aktivt 

användande av det sociala nätverket Facebook, dels att de var studenter vid Högskolan i 

Halmstad. Deras relation till Kony 2012 blev delvis intressant, i form av om de spred filmen eller 

inte men grupperna delades inte upp därefter. Sammantaget sökte vi grupper med deltagare som 

kände att de hade något gemensamt men ändå hade olika perspektiv på ämnet för att få en bra 

diskussion och data84.  

 

För att vi i denna studie ska betrakta deltagarna som “aktiva på Facebook” måste de i genomsnitt 

logga in minst två gånger per dag. Antalet inloggningar är relativt låg då en svensk 

Facebookanvändare i genomsnitt loggar in 6.1 gång per dag85. Vi har trots detta satt gränsen lågt 

för att inte gå miste om potentiella deltagare och för att vi ändå betraktar detta som att man är 

relativt aktiv på Facebook.  

 

För att finna våra gruppmedlemmar använde vi oss lämpligen av det sociala nätverk vi studerar. 

Medlemmarna för grupp A fann vi genom att efterlysa deltagare via olika Facebookgrupper för 

studenter som studerar Medie- och kommunikationsvetenskap i Halmstad. De sex första 

studenterna som svarande på efterlysningen användes sedan till fokusgruppsintervjun. Vi anser 

att de som svarar snabbast kan vara en indikation på att de är aktiva och håller sig uppdaterade på 

Facebook, en kvalité vi i vår undersökning uppskattar. 

 

Grupp B efterlystes på samma sätt men på Facebookgrupper där medlemmarna tillhör en annan 

utbildning på Högskolan i Halmstad, bland annat utvecklingsingenjörsprogrammet och ekonomi. 

Det väsentliga i denna efterlysning var att de var studenter vid Högskolan i Halmstad men att de 

inte studerade Medie- och kommunikationsvetenskap.  

 

83 Wibeck 2010:66 
84 Ahrne & Svensson 2011:76 
85 Denti, et al. 2012:15 
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5.3 Fokusgruppernas utformning 

Victoria Wibeck rekommenderar fyra till sex gruppdeltagare i sin bok “Fokusgrupper”86 och 

därför valde vi att söka sex gruppdeltagare per fokusgrupp. Vi utgick från det högsta 

rekommenderade antalet deltagare eftersom att det finns en risk med att någon kan vara sjuk eller 

ej kan medverka på grund av annat hinder. Med denna riskbedömning finns fortfarande 

möjligheten att genomföra undersökningen och få användbar data, även om bortfall av deltagare 

skulle förekomma. 

 

Sammanfattningsvis hade fokusgrupperna följande egenskaper: 

Grupp A bestod av sex studenter på Högskolan i Halmstad i åldrarna 20-30, som aktivt 

använde sig av Facebook, det vill säga att de loggade in minst två gånger per dag. 

Ungefär hälften av dessa hade sett Kony 2012, de andra hade kännedom om filmen eller 

aldrig hört talas om den. Populationen studerade Medie- och kommunikationsvetenskap 

och bör därför haft en djupare kunskap och förståelse kring sociala medier och film.  

 

Grupp B bestod av sex studenter på Högskolan i Halmstad i åldrarna 20-30, som aktivt 

använde sig av Facebook. Ungefär hälften av dessa hade sett Kony 2012, de andra hade 

kännedom om filmen eller aldrig hört talas om den. Populationen studerade inte någon 

medieutbildning och bör därför haft mindre kunskap och förståelse kring sociala medier 

och film. 

 

Anledningen till att deltagarna skulle vara mellan 20-30 år är eftersom de enligt Denti et al.87 en 

grupp som är mycket aktiva på Facebook. Dessutom ansåg vi att grupperna skulle ha liknande 

bakgrund i syfte till att det kan bidra till att de lättare känner sig bekväma i gruppen88. Däremot 

fann vi det viktigt att grupperna hade olika förhållningssätt kring sociala medier och film. Med 

detta menar vi att de deltagande hade olika syn på media i form av hur djup deras kunskap var 

för både sociala medier och för film.  

 

86 Wibeck 2010:62-63 
87 Denti, et al. 2012:16 
88 Wibeck 2010:31 
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Det vi med fokusgrupperna ville finna svar på och förstå är hur deltagarna förhåller sig till Kony 

2012. Vi ville även veta vad deltagarna anser vara viktigt att dela generellt, varför de väljer att 

dela det och hur Kony 2012 eventuellt skilde sig från det normala delningsbeteendet. Dessutom 

fann vi det intressant att lyfta fram en diskussion kring betydelsen för vilken specifik 

Facebookvän det är som sprider materialet och hur detta påverkar intresset för att ta del av 

inlägget och sprida det vidare. Dessa attitydfrågor var centrala för fokusgruppsintervjuerna och 

det är i första hand diskussioner kring dessa som vi definierar som relevant data. 

5.4 Insamling av material 

Fokusgrupperna ägde rum i en bokad lokal på Högskolan i Halmstad. Valet av miljö kan påverka 

resultaten89 och därför valde vi skolan som miljö eftersom de är studenter där och har det 

gemensamt. För genomförandet av fokusgrupperna användes en projektor för att visa filmen och 

en mikrofon för att spela in diskussionerna.  

 

Vi var två moderatorer på plats där den ena hade som roll att ställa frågorna och delvis 

strukturera fokusgruppsintervjun efter behov. Den andra moderatorn förde anteckningar och 

tidskoder för det som verkade direkt relevant till forskningen samt kompletterade 

huvudmoderatorns frågor vid behov. För den första delen av fokusgruppsintervjun var 

moderatorerna mer delaktiga och styrde frågorna för att få ut specifika svar. Efter hand mynnade 

den strukturerade fokusgruppsintervjun ut till en mer ostrukturerad sådan, där målet var mer utav 

en fri diskussion. En ostrukturerad fokusgruppsintervju ger deltagarna mer utrymme att själva 

diskutera och reflektera över sina egna erfarenheter kring spridningskulturen via Facebook.  

 

Innan diskussionen startade presenterade vi oss och studien vi genomförde samt hur den 

kommande timmen var planerad. Vad undersökningen gick ut på var dock inte alltför tydligt 

preciserat för att inte påverka gruppdeltagarna i hur de förhåller sig till ämnet90. Deltagarna 

förstod att vi skulle diskutera Kony 2012 och spridning via Facebook, men inte att 

undersökningen även syftade till att ge oss en förståelse om deltagarkulturen på sociala nätverk 

och attityder kring dessa. 

 

89 Ahrne & Svensson 2011: 45 
90 Wibeck 2010:56 
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Kort efter detta visades utvalda delar ur Kony 2012, närmare bestämt den nio-minuter långa 

inledningen men även en senare sektion där filmen beskriver Konys verksamhet. Till sist visades 

även slutet på filmen eftersom det där blir som mest tydligt vad skaparna av filmen anser vara de 

åtgärder som krävs av tittaren för att stoppa Joseph Kony. Den förkortade versionen kan påverka 

hur tittarnas helhetssyn på fenomenet blir, det är därför vi valde att inte förkorta den för mycket. 

Den förkortade versionen blev således ungefär en kvart istället för en halvtimme lång, som 

filmen egentligen är. Vi ansåg dock att vi behövde förkorta filmen dels eftersom den är relativt 

lång, dels för att grupperna ska kunna hålla koncentrationsnivån uppe hela filmen samt reflektera 

och diskutera kring den efteråt. Genom att inte visa hela filmen, gavs dessutom möjligheten att 

diskutera med de som inte sett filmen innan om de känner ett behov eller intresse för att se det vi 

inte visade. Vi använde oss av ett frågeformulär med bland annat frågor som berör deras attityder 

kring Kony 2012 som film, men också deras attityder kring delandet av filmen samt delning på 

Facebook (Bilaga 1.). 

 

Vi kommer i analysdelen dela upp data från dessa fokusgrupper i två stycken: 

1. Analysen av deltagarnas åsikter kring delningskulturen på Facebook. 

2. Analysen av deltagarnas tankar om Kony 2012s spridning.  

 

Vi kommer i analysen benämna deltagarna vid siffror istället för namn och grupperna benämns 

med bokstäver. För att tydliggöra kommer exempelvis gruppdeltagare 1 i den medieutbildade 

gruppen benämnas med A-1. 
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6. Resultat och analys 
6.1 Fokusgrupper Analys 

I detta kapitel redovisar vi resultatet av de två fokusgrupperna. Vi drar paralleller mellan den 

fokusgruppen som studerar en medieutbildning i Halmstad och den som studerar andra 

utbildningar på Högskolan i Halmstad. Detta för att se (som nämnts i metodkapitlet) om en grupp 

som studerat hur individer förhåller sig till olika medium har ett mer kritiskt förhållningsätt till 

Kony 2012 och delningskulturen jämfört med individer som studerar andra ämnen.      

 

6.1.1 Delningskulturen på Facebook 

 

A-2:“Hela Facebook är som ett stort bekräftelseforum.” 

 

Både grupp A och B har en liknande attityd angående delningskulturen på Facebook. Delningar 

görs nästan uteslutande för att roa, uttrycka sig eller föra fram ett budskap. Detta går i linje med 

resultat från studien genomförd av Denti et al. där de två huvudskaliga anledningarna till att 

statusuppdatera var att underhålla andra, uttrycka tankar och sprida information/kunskap91.  En 

av grupp B-deltagarna berättar att denne ibland tar bort statusuppdateringar eller delningar om 

inlägget inte får tillräckligt många kommentarer eller likes. Även om inte alla de resterande 

deltagarna agerar på samma sätt som just denne, berättar flera deltagare att de vet om användare 

som raderat material som inte fått tillräckligt med positiv respons.  

 

B-1:“Det är lite som att säga något i ett rum med människor,  

och man vet att alla hör men ingen väljer att svara.” 

 

Om en delning eller statusuppdatering inte får någon respons ifrån användarens Facebookvänner 

får individen ingen bekräftelse på att denne gjort något bra, rätt eller intressant. En viktig aspekt 

av att ett delande ska fungera på Facebook är att en bekräftelse är möjlig. Vi kan här se ett slags 

gratifications sought bland deltagarna. 

 

91 Denti, et al. 2012:22 
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B-2:”Om Facebook skulle ta bort gilla-funktionen tror jag  

inte människor skulle dela med sig av speciellt mycket.” 

 

När någon av användarens vänner gillar, delar eller kommenterar dennes delning blir denna 

bekräftelse en form av gratifications obtained för användaren. Desto fler Facebookvänner som 

ger användaren respons ju större blir dennes tillfredsställelse. Vem av användarens vänner som 

ger respons spelar också roll enligt både grupp A och B. De Facebookvänner som tenderar att 

gilla många händelser på Facebook tappar något av sitt värde.  

 

 B-5:”Jag har vänner som konstant delar med sig av videor 

jag förmodligen inte har något intresse av. Men det är ganska  

enkelt att dölja alla videos från dem så det stör inte så mycket.” 

 

Facebookanvändare lägger mer vikt vid vissa av dennes vänners delningar beroende på om detta 

bryter mot vad de vanligtvis delar med sig av. Detta verkar bland gruppdeltagarna stämma till 

viss del.  

 

A-4:”Om jag har en Facebookvän som ofta delar med sig av samma saker, 

får jag en bild av hur personen är. Om jag håller med personen är 

det okej, men är hans åsikter extrema blir jag bara irriterad.” 

 

Användaren anser att det kan vara problematiskt att dela mycket. En Facebookvän som delar 

liknande material ofta blir bara intressant för någon som har samma intresse eller liknande 

åsikter. Facebookvänner som inte instämmer med den delande användarens åsikt eller intresse 

väljer istället att ignorera inläggen eller bli irriterade, vilket enligt fokusgrupp A resulterar i att 

om de själva hade varit i den situationen väljer att använda en funktion på Facebook som döljer 

alla framtida inlägg från användaren. 
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B-2:”Om min mamma delar med sig av Iron Maidens  

live-spelning skulle jag så klart klicka på videon  

för att se varför hon helt plötsligt gillar hårdrock.” 

 

Båda fokusgrupperna anser att man kan förändra hur människor ser på en individ offline genom 

att framställa sig annorlunda online. Ett grepp som man på Facebook kan använda sig av är att 

bryta mot sin tidigare onlineidentitet. Delar en användare 30 politiska videor under en månad och 

en video med en söt katt, väcker kattvideon större uppmärksamhet då detta inte verkar stämma 

med användarens onlineidentitet. Detta kan ha varit en bidragande faktor till Kony 2012s 

spridning. 

 

 

6.1.2 Spridningen av Kony 2012 

 

A-2:”Det är lätt att förstå vad som ska göras,  

och de spelar verkligen på alla känslor.”  

 

Ord som välgjord, tempo, förklarande och trovärdighet uppkommer ofta i diskussionen kring 

Kony 2012 som film. Detta är A-gruppens första försök för att förklara Kony 2012s genomslag 

på Facebook. Trots att bara hälften av gruppen sett Kony 2012 innan mötet hade alla märkt det 

genomslag den fick under våren 2012. Grupp B talade sammanfattningsvis om Kony 2012 som 

intressant, upplysande och gripande. 

 

B-1: ”Precis som en vanlig film, så kollade jag klart för man vill  

ju se hur det slutar. Jag tror berättarrösten och musiken gör att  

man lever sig in i filmen och att den känns mer som en riktig film.” 

 

Deltagaren ansåg att Kony 2012 mer kändes som en spelfilm “riktig film” än som en 

dokumentärfilm. Diskussionen ledde till att B-gruppen kom överens om att Kony 2012 skiljer sig 

från andra välgörenhetsfilmer de har sett. Detta eftersom det som ska bekämpas är en fysisk 

person och inte ett tillstånd så som sjukdom, fattigdom eller hunger. I relation till spelfilmer kan 
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Kony då ses som antagonisten (motståndaren) och protagonisten (hjälten) blir då Invisible 

Children. För att besegra antagonsiten behöver protagonisten hjälp i form av att 

Facebookanvändarna sprider filmen Kony 2012. 

 

B-4: ”Det blir väldigt personligt när de visar jordgloben och 

berättar om att ingen bestämmer vart man ska födas. Om man 

tänker efter kunde det ju vara en själv som satt i den sitsen.” 

 

Gruppdeltagarna är väl medvetna om att känsloargument (pathos) förekommer i Kony 2012. 

Detta gällde för både grupp A och B men det verkade inte påverka deras syn på avsändaren 

negativt, med motiveringen att de flesta andra välgörenhetsvideor presenteras på liknande sätt. 

 

A-2:”Jag blev förvånad över att det var så olika 

typer av människor i sitt kontaktnät som delade den.  

Och efter ett tag kände jag att man måste kolla på den.” 

 

Grupp A håller med om att filmen blev mer intressant just på grund av att så olika människor i 

sitt kontaktnät spred den. Allt ifrån sina gamla barndomsvänner till nya bekanta man träffade på 

högskolan. Båda grupperna håller med om att filmen är längre än de videor de vanligtvis tar del 

av på Facebook men eftersom så många olika vänner sett den väcktes en nyfikenhet. En medlem 

i grupp A säger dock att denne ibland ser på 30-60 minuter långa videor, men då med en 

förkunskap om vad videon handlar om som till exempel en konsert med favoritartisten.  

 

A-1:”Ämnet är ju ganska hemskt så jag förstår ju varför folk  

vill dela, och det blir ju inga konsekvenser för en själv att dela.” 

 

Fokusgrupp A har en mer kritisk syn på Kony 2012s berättargrepp. De menar att de kan förstå 

varför människor spred den men anser att filmen saknar logos argument och enbart spelar på 

pathos92. Detta innebar att två av sex deltagare i grupp A aktivt sökte efter information kring 

Kony och kriget i Uganda efter att de sett filmen. Vilket ledde till frågor som: 

92 Karlberg & Mral 1998:31-35 
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A-3:”Vad händer om de fångar Kony?  

Varför skulle inte en ny tyrann ta över Konys arbete?” 

 

Grupp B har generellt en något mindre källkritisk inställning till Kony 2012 men en av dem 

valde ändå att söka upp information några dagar efter Kony 2012 genomslag då den fick utstå 

hård kritik. Anledningen till varför de deltagare i både grupp A och B som spred filmen inte 

sökte upp information om Kony 2012 innan de spred den är något osäkert, men ett av 

argumenten var: 

 

B-4 “Man litar ju ändå på vad man tror är välgörenhetsorganisationer”   

 

Flertalet gruppdeltagare har observerat en ökning på Facebook med delningar av inlägg som 

ursprungligen kommer från någon välgörenhetsorganisation. Som grupp tror de att många av de 

vänner som sprider detta inte skänker pengar eller aktivt deltar på annat sätt. B-5 säger att denne 

blir provocerad av att se vänner sprida välgörenhets inlägg, eftersom B-5 vet att denna vän inte 

deltar i välgörenhetens aktioner eller skänker pengar till föreningen. Detta kan återigen vara ett 

sätt att höja sitt sociala kapital i form av att framställa sig som en givmild och godhjärtad 

människa. Det kan vara så att vännen som sprider dessa ”falska” inlägg har en attityd som pekar 

på att denne vill väl. Men B-5 menar att beteendet skiljer sig från det vännen utåt sett vill visa 

andra personer att denne står för.  

 

A-2:”Jag tror det hade varit bra om man bara kan ‘lika’  

en välgörenhetsorganisation om man skänker pengar till 

den. Typ att Räddabarnen får 100kr i månaden av dig  

och skänker du inte nästa månad tas din ‘like’ bort.” 

 

Det ovanstående förslaget är en åtgärd för att undvika dessa “falska” delanden. A-1 som tidigare 

sa att det inte finns några konsekvenser av att dela material eller videor så som Kony 2012 har nu 

ändrat sin åsikt. 
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A-1:”Om man tror att alla sina vänner skänker pengar eller  

engagerar sig i välgörenhet, då behöver ju inte man själv göra det.” 

 

Både grupp A och B mynnade iväg mot slutet till att diskutera olika synsätt på att engagera sig i 

välgörenhetsorganisationer. De båda fokusgrupperna visar att de är medvetna om att vänner på 

Facebook sprider och delar videor som försöker framställa dem som något de kanske inte är. 

Samma sak gäller vid spridningen av Kony 2012. Denna video gav Facebook-användare en 

chans att visa att de är medvetna om den fruktansvärda situationen i Uganda och att de aktivt 

försöker förbättra situationen genom att bidra till spridningen av filmen. Detta innebar att 

Facebook-användare kunde höja sitt sociala och kulturella kapital bara genom att klicka på en 

dela eller ”like” knapp. 

 

A-6: ”På ett sätt säger ju dom [Invisible Children] att om du bara delar 

 den här, så har du hjälpt. Alltså du har gjort nånting, en bra gärning liksom.  

Men egentligen har du ju inte det.” 
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7. Slutdiskussion   

7.1 Delningskultur, attityd och kapital 

Om en användare vill få sina videor mer uppmärksammade bland dennes Facebookvänner kan 

denne dela en video som inte stämmer överens med vad personen vanligtvis delar. Studenterna 

på Högskolan i Halmstad förhåller sig ändå till sina normer eller regler för att de ska se en video 

som en vän delat.  

 

Vem som delar videon kan vara en avgörande förutsättning för hur mycket delningen kommer att 

spridas, vilket fokusgrupperna tog upp att de har erfarenhet av vems videor de generellt sett 

uppskattar. För att betona Carles uttryck om att de kontakter som bygger det sociala kapitalet är 

förmånliga93, bör det också finnas kontakter som inte är förmånliga eller i alla fall mindre 

förmånliga. Det verkar även finnas en slags konsensus om att hålla sina likes exklusiva. Ju mer 

en användare “likar” händelser ju mindre värda blir användarens likes för dennes 

Facebookvänner. När Bourdieu talar om kapitalbegreppen menar han att en individ kan nå 

vinster inom sin sociala krets utifrån sina handlingar94. På liknande sätt kan vi se att dessa 

sociala vinster kan försvinna om de överanvänds på Facebook. Liknande tendenser verkar finnas 

bland de som delar videor ofta. Här spelar även det kulturella och sociala kapitalet in i form av 

vad en person vanligtvis delar med sig av och därmed vilka vinster denne har gjort inom sin 

sociala krets sedan tidigare, vilket kan påverka hur andra Facebookanvändare ser på denne. En 

användare som kontinuerligt sprider videor som denne också får bekräftelse på eller vinster 

genom likes, kan vara en bidragande faktor till att användaren fortsätter att sprida liknande 

videor. 

 

Baserat på empirin från fokusgrupperna har videor som är längre än fem minuter en tendens att 

ignoreras eftersom användare inte vill eller orkar avsätta sin tid på en video som de inte har 

någon förkunskap om. Har denna video fått många ”likes” av rätt personer, finns det en större 

chans att den blir mer viralt uppmärksammad. Dessutom finns det enligt fokusgrupperna olika 

typer av rätt personer som en användare finner mer intressanta i delningssyfte, till exempel en 

93 Carle 2007:408 
94 Bourdieu 1997:23 
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person som har en liknande smak eller livsstil. Det kan också vara en person som sällan delar 

videor av den här typen, vilket gör att denne bryter mot sitt normala delningsbeteende. Detta 

liknar två av slutsatserna som Angelöw tar upp angående forskning om attitydförändringar 

beträffande sändarens roll:  

 

”Om sändaren är lik sin publik, är denne mer övertygande.”95 

 

”En person som argumenterar mot sina egna intressen är mer övertygande än en person som för 

fram ett budskap för egen vinning.”96 

 

Vi har tidigare poängterat att användare på Facebook kan höja sitt sociala och kulturella kapital 

genom att de är selektiva i vad de gillar och delar. Detta eftersom en användare med några 

knapptryck kan försöka ändra vänners åsikter om denne. Ett sätt att höja sitt kulturella kapital 

kan vara att dela en video så som Kony 2012 för att visa att man är en individ som håller sig 

uppdaterad och vet vad som är viktigt. Med andra ord visar användaren att denne har bra smak97 
98. Detta blir problematiskt då fokusgruppsdiskussionerna visade att Facebookanvändare, precis 

som Angelöw visar, bryr sig mer om vad en individ faktiskt gör och inte vad denne har för avsikt 

att göra99. 

 

Frågan blir då varför användare på Facebook delar videor bara för att framställa sig som en bättre 

person när resultaten från våra fokusgrupper visar att detta genomskådas. Vi finner två faktorer 

som kan förklara detta.  

 

1. Användare av Facebook reflekterar inte över detta när de deltar i det sociala nätverket. 

Fokusgrupperna hävdar att de ser igenom delningar av den här typen. Detta bör dock sättas i 

kontext till att vi diskuterade hur man kan framställas på sociala nätverk. Om 

95 Angelöw 2000:174 
96 Angelöw 2000:174 
97 Carle 2007:397 
98 McQuail 2010:429 
99 Angelöw 2000:172 
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fokusgruppsdeltagarna deltar på ett socialt nätverk anpassar de sig troligtvis för de normer och 

regler som gäller för just detta nätverk.  

 

2. För att en deltagarkultur ska uppstå och växa måste deltagarkulturen uppmuntra bekräftelse100. 

Om 250 av 300 Facebook-vänner irriterar sig på en delning från en användare men 50 vänner 

uppskattar den, vilket då kan resultera i 50 likes och därmed får användaren ändå bekräftelse. 

Egentligen bör en användare möjligtvis inte sprida material av den här typen, eftersom det kan 

ses som ett avvikande beteende i negativ aspekt. Angelöw menar att ett avvikande beteende är 

socialt konstruerat, men också historiskt och kulturellt betingat101. Då spridningen sker inom det 

sociala nätverkets ramar och därmed konstrueras på denna arena, blir alltså den till synes 

negativt avvikande delningen för den här kretsen av vänner ändå positivt bemött. Det blir därmed 

ett sätt för en användare att höja sitt kulturella och sociala kapital när denne på Facebook visar 

ett behärskande av disciplinen eller normen. Negativa attityder kring dessa delanden utanför 

Facebook blir då inte aktuella på samma sätt, eftersom de inte har lika stor påverkan på 

konstruktionen av denna norm som det som tas i uttryck på Facebook. Distinktionen mellan 

attityd och beteende bör även här understrykas, eftersom en individ som anser att delningen är 

ointressant eller värdelös inte kommer till tals eller ens vågar komma till tals vilket kan bero på 

att denne ställs inför ett val som kan leda till att själv utföra en avvikande handling och riskera 

alienation. 

 

Som Angelöw uttrycker det: ”I grupperna sker olika slags av interpersonell påverkan och 

samhälleliga värden, språk, attityder, roller och normer överförs. De enskilda 

gruppmedlemmarna lär sig mer eller mindre fullständigt dessa värden, för att sedan föra dem 

vidare till andra individer. Denna interaktion är vanligen tvåvägs, dvs. samtidigt som vi påverkar 

andra, påverkas vi av dem.”102 Gruppmentaliteten och normerna på Facebook kan självklart 

skilja sig individer emellan, men det har oavsett en faktor som kan ha stor betydelse för vad man 

faktiskt väljer att sprida.  

100 Jenkins et al. 2006:7 
101 Angelöw 2000:150 
102 Angelöw 2000:125 
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7.2 Sammanfattning av Kony 2012s spridning 

Kony 2012s genomslag på Facebook beror på en rad faktorer där det inte går att peka på en 

enskild faktor som svaret på frågan om varför människor valde att dela Kony 2012. Det vi efter 

en innehållsanalys och fokusgruppsintervjuer observerat är att Kony 2012 använde sig av en 

berättarstrategi som bryter mot de filmer som vanligtvis sprids på Facebook. Kony 2012 bygger 

på en tydlig antagonist och protagonist vilket kan ha bidragit till att fånga Facebookanvändarens 

intresse då de har skapat en ”informationsfilm” som mer liknar en spelfilm. Detta kan ha 

inneburit att användare som vanligtvist inte delar videor med ett välgörenhetsbudskap valde att 

göra det denna gång, delvis på grund av berättarstratergin. Då videon till synes är baserat på ett 

välgörande ändamål, ges även användarna en chans att framstå som en bättre person. Då filmen 

slutar med att det räcker med att dela videon för att hjälpa dem, kan det öka chansen för att en 

användare delar den. Detta eftersom delningen inte blir som majoriteten av övriga 

välgörenhetsorganisationers videor, där fokus ligger på att mer aktivt bidra med pengar, jobb 

eller liknande. Då fokusgrupperna i studien påpekar att de är medvetna om att en del användare 

delar videor för att framställa sig som en bättre individ, även om dessa användare kanske inte 

själva aktivt bidrar. När en användare delar videor som bryter mot dennes vanliga 

delningsmönster väcks ett större intresse bland vändskapskretsen. När Kony 2012 väl började få 

spridning kan det ha skapats en snöbollseffekt. Enligt fokusgruppintervjuerna är det mindre 

riskfyllt att ”lika” eller dela en video flera vänner redan gillat eller spridit. Detta kan återigen 

kopplas till Angelöws teorier om normer och regler inom olika sociala grupper.  
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7.3 Sammanfattning av studiens resultat 

Studiens resultat visar på att likes och delningar har ett värde, men om en användare sprider eller 

gillar mycket material kan det material denne sprider eller gillar uppfattas som mindre intressant 

av flera utav användarens vänner. Ett sätt att väcka intresse kan vara att användaren delar med 

sig av något som denne vanligtvis inte delar med sig av. Som tidigare studier har visat och även 

denna studie, är individer medvetna om att deras Facebookvänner gärna försöker framställa sig 

själva som bättre än vad de kanske egentligen är. Dock är många själva inte medvetna om att de 

gör samma sak. För att koppla detta till Bourdieus kapitalbegrepp så menar vi, i linje med flera 

andra studier, att detta är något en individ kan göra för att höja sitt sociala kapital. Det kulturella 

kapitalet bör också tas hänsyn till i detta fall, då det handlar om att framställa sig bra måste också 

individen veta vad som generellt anses vara bra. Detta kan variera från person till person och en 

handling som är bra i en grupp kan vara dålig i en annan. Diskussionerna om Kony 2012 i 

fokusgrupperna slutade i ett samtycke om att filmen är en välgjord och intressant film. 

Innehållsanalysen av filmen visade på att den använder sig av karaktäristiska drag från spelfilmer 

samt använder sig oerhört mycket av pathos-argument i både retorik och semiotik. Detta kan 

bidra till att tittaren uppfattar den som välgjord och intressant som i samband med att en individ 

ser att andra har delat den på Facebook, väljer denne att se klart filmen och dela den vidare. Att 

Kony 2012 bryter mot de videor som vanligtvis delas på Facebook, väcks även intresse bland 

Facebookanvändarna. 

 

7.4 Framtida forskning 
Vi har i denna studie med utgångspunkt i Kony 2012s genomslag, undersökt delningskulturen på 

Facebook bland högskolestudenter i Halmstad. Empirin från fokusgrupperna gav indikationer på 

att måttligt eller sällan dela videor kan skapa ett intresse eller ”hype” för användarens delanden. 

Intressant framtida forskning hade varit någon form av studie där detta undersöks kvantitativt. 

Exempelvis genom att göra en kvantitativ studie bland svenska företagsidor på Facebook och 

undersöka om antalet Facebook uppdateringar höjer eller sänker intresset för företaget. Finns det 

några regler för hur mycket eller lite ett företag kan uppdatera för att bibehålla publikens intresse 

utan att överexponera sig?  
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Bilaga 1  
Frågor till fokusgrupp 1 och 2 

 
1. Introduktion: Vad är det vi gör?  Vad gör ni här? 

   Har ni sett Kony 2012? Hur ofta använder ni Facebook? 

2. Visa 15 minuter utvalda delar av “Kony 2012” 

3. Ställa följande frågor: 

  1. Hur känner ni efter att ha sett denna film? 

   - Vad tycker ni om den? 

   - Märkte ni när den kom? 

   - Utvärdera! 

2. Finns det någon speciell typ av person som sprider en sådan här film? 

   - Varför just dem? 

   - Utvärdera! 

  3. Hade ni spridit filmen om den hade kommit idag? 

   - Varför? 

   -Varför inte? 

  4. Har det någon betydelse om flera vänner har “likat” filmen? 

   Vad händer med källkritiken? 

Kollar ni upp bakgrundsfakta innan ni delar liknande filmer, bildereller texter? 

5. Hur långa är de filmer ni generellt sett ser på Facebook? 

   - Spelar det någon roll hur långa filmerna är? 

  6. Kan ideella organisationer använda sig av detta? 

- Varför fungerar det/fungerar det inte lika bra? 

- Finns det något negativt med att göra en sådan här film? 
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