
Sociala medier i projekt
finansierade av Arvsfonden

Ragnar Lundström och Simon Lindgren

Umeå universitet, 2016

UTVÄRDERINGSRAPPORT



2 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning 3 

Huvudsakliga slutsatser 3 
Plattformar och verksamhetsmål 3 
Stora skillnader 4 
Utmaningar och behov 4 

1. Inledning 5 
Arvsfondens roll 5 
Utvärderingens syfte 6 

Övergripande frågeställningar 6 
Utvärderingens fokus 7 

2. Ett nytt medielandskap, en ny offentlighet 8 
Aktiva mediepubliker eller passiva konsumenter? 8 
En ny typ av mediestudier 9 
Mediekonvergens, deltagarkultur och digitala klyftor 10 

3. Genomförande 14 
Inledande analys och urvalsöverväganden 14 
Enkät 15 
Intervjuer 16 
Social nätverksanalys 17 
Etiska överväganden 17 

4. Användning av sociala medier i arvsfondsprojekt 18 
Flera plattformar, flera syften 19 

Målgruppens behov 20 
Ägarorganisationernas och Arvsfondens betydelse 20 
Sociala mediers inverkan på projektens självbild 21 

5. Positiva erfarenheter 23 
6. Beständighet 26 
7. Utmaningar för verksamheten 28 

Särskilda problemupplevelser 29 
Övriga problem och utmaningar 31 
Facebooks roll 33 

8. Resursbehov 35 
Särskilda behov 36 

9. Arvsfonden.se 38 
10. Sociala nätverk och genomslag 41 

Genomslag och beständighet 44 
Utmaningar och behov 45 

11. Slutsatser 47 
Litteraturlista 51 
  



3 

Sammanfattning 
I den här rapporten presenterar forskare vid Umeå universitet en studie av hur 
sociala medier används i arvsfondsprojekt, och hur den användningen står i 
relation till projektens målsättningar. Syftet med studien är att ge kunskap om 
hur Arvsfonden kan arbeta för att möta de utmaningar som projekt kan stöta på 
till följd av att kultur, politik och samhälle digitaliseras. Ett särskilt intresse har 
också riktats mot att synliggöra särskilda utmaningar för användningen av 
sociala medier i arvsfondsprojekt. Vi har genomfört studien med utgångspunkt i 
följande frågeställningar:  

• Vilka sociala medier använder sig projekten av i sin verksamhet?  
• Hur upplever projekten att sociala medier påverkar verksamheten?  
• Upplever projekten att de saknar kunskaper eller andra relevanta resurser 

för sin användning av sociala medier? 

Huvudsakliga slutsatser 

Sociala medier har en stor betydelse för många de projekt som finansieras av 
Arvsfonden. Användningen av sociala medier i arvsfondsprojekt karaktäriseras 
också av en stor bredd. Många projekt omfattar verksamheter där användningen 
av digitala verktyg, nätet och sociala medier håller en mycket hög kvalitet och 
kunskapsnivå. Många projekt är också inriktade på verksamheter och 
målgrupper där användningen av sociala medier möter betydande utmaningar. 
Det gäller inte minst projekt med målgrupper där det finns digitala klyftor, och 
projekt med målgrupper där funktionsnedsättningar begränsar möjligheterna till 
deltagande. Det kan också gälla projekt riktade mot särskilt utsatta och 
marginaliserade grupper, där användning av sociala medier kan innebära ökad 
utsatthet. 

Det stöd som Arvsfonden förmedlar har därför stor betydelse för utvecklingen av 
en demokratisk digital offentlighet. Genom arvsfondsprojekt utvecklas ny 
kunskap om hur den digitala offentligheten kan användas för att stärka 
demokratiska processer och öka medborgerligt deltagande. Samtidigt bedriver 
projekten också ytterst viktigt utvecklingsarbete vad gäller förutsättningarna för 
att stärka delaktigheten för grupper med särskilda behov i digitala miljöer. Mot 
bakgrund av detta är förutsättningarna för kunskapsutbyten mellan projekt också 
mycket goda. Att detta sannolikt skulle vara till stor nytta för många projekt är 
också en av studiens centrala slutsatser.   

Plattformar och verksamhetsmål 
En majoritet av arvsfondsprojekten använder sig av ett flertal olika sociala 
medieplattformar, för flera olika syften. Användningen av sociala medier upplevs 
också i allt väsentligt som stärkande för nästan alla arvsfondsprojekt. Framför allt 
stärker det projektens kontakter med målgruppen, men också kommunikationen 
internt i projekten och med andra betydelsefulla aktörer. Deltagande i sociala 
medier kan också vara legitimitetsstärkande för projekten.  
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Valet av specifika medietjänster – och föreställningar om vad dessa kan och bör 
användas till – kan få konsekvenser för hur projekten ser på sig själva och 
definierar sin verksamhet. Projekten bör därför förtydliga relationen mellan 
koordineringen i användningen av olika plattformar och specifika 
verksamhetsmål. Detta gäller inte minst relationen mellan genomslagsmått i 
sociala medier och projektens verksamhetsmål. 

Deltagande i sociala medier kan stärka beständigheten efter avslut, men 
eftersom användarkonton ofta avslutas efter verksamhetens slut är effekten ofta 
oklar. Projekten behöver stärka förutsättningarna för beständighet – till exempel 
genom ökat användande av ägarorganisationernas nätverk.  

Stora skillnader 
En majoritet av projekten upplever inte att deltagandet i sociala medier inverkar 
verksamheten på något betydande sätt. För projekt där målgruppen omfattar 
flera olika karaktäristika relaterade till marginalisering, utsatthet eller 
funktionsnedsättning finns det dock stora utmaningar. För projekt som känner en 
osäkerhet i att använda sociala medier kan erfarenhets- och kunskapsutbyten 
med andra arvsfondsprojekt, eller särskilda referensgrupper, sannolikt vara till 
stor nytta. 

Vissa arvsfondsprojekt är mycket framgångsrika med att etablera och knyta an 
till sociala nätverk online. Samtidigt har många andra projekt stora svårigheter 
med just detta, och bland dessa uttrycks också önskemål om stöd från 
Arvsfonden i detta avseende.  

Utmaningar och behov 
Många projektledare upplever tidsbrist till följd av deltagandet i sociala medier. 
Deltagandet kan också bidra till att gränsdragningen mellan det privata och det 
yrkesmässiga försvåras för projektledare. Det kan dock samtidigt vara av stor 
betydelse för deras motivation. För att hantera dessa saker kan en framkomlig 
strategi sannolikt vara att begränsa antalet plattformar ett projekt deltar i, och att 
tydliggöra relationen mellan närvaron på specifika plattformar och 
verksamhetens mål.  

Det finns en stor spridning av teknisk kompetens bland arvsfondsprojekt. För 
många projekt står bristande kunskap i vägen för ett mer effektivt användande 
av sociala medier. Många ledare efterfrågar ett utökat kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte, och många uttrycker också önskemål om ett ökat 
ansvarstagande från Arvsfondens sida. 

En stor andel av projektledarna har negativa erfarenheter av Arvsfonden.se, inte 
minst på grund av de upplever utbytet med andra projekt där som mycket 
begränsat. En viktig uppgift för Arvsfonden är att förbättra Arvsfonden.se, framför 
allt dess sociala funktionalitet.  
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1. Inledning 
Idag förändras offentligheten och det politiska landskapet i en process där 
sociala medier är en central del. Samtidigt som tidigare etablerade sociala roller 
och maktstrukturer kan utmanas och ifrågasättas, kan också traditionella 
strukturer befästas. Till följd av att sociala medier etableras uppstår nya 
möjligheter till deltagande, identitetsarbete, lärande, kreativa uttryck och 
organisering för olika individer och intressegrupper. Men parallellt med att dessa 
nya möjligheter utvecklas uppkommer också nya svårigheter och utmaningar. Till 
exempel gäller det vilka förutsättningar som grupper med bristande digital 
kompetens har för att ta del av dessa nya möjligheter, och hur grupper och 
individer med särskilda behov kan skyddas mot den ökade utsatthet som digitala 
miljöer ibland för med sig. Men det gäller också frågor om hur sociala mediers 
framväxt står i relation till gränsdragningen mellan det offentliga och det privata, 
och civilsamhällets tilltagande komplexitet. 

Arvsfondens roll 

Allmänna arvsfonden finansierar projekt för barn, ungdomar och personer med 
funktionsnedsättning. Stöd från Arvsfonden kan sökas av ideella föreningar och 
andra icke-vinstdrivande organisationer. För att få stöd måste projekt uppfylla tre 
generella krav:  

1. Den målgrupp projektet riktas till ska delta aktivt i projektverksamheten.  
2. Projektet ska vara nyskapande och utvecklande såtillvida att det skiljer sig 

från den sökande organisationens ordinarie verksamhet.  
3. Projekten ska omfatta en plan för överlevnad efter finansieringen från 

Arvsfonden upphör.  

Utöver detta ska projektet vila på en demokratisk värdegrund som omfattar lika 
rättigheter och möjligheter för alla människor, delaktighet och inflytande, samt 
inkludering.  

De föreningar och organisationer som fått stöd av Arvsfonden, och de 
projektverksamheter de har sökt stöd för, karaktäriseras av en mycket stor 
bredd. Sammantaget handlar de projekt som Arvsfonden finansierar om olika 
former av förändringsinsatser inom offentlighet och politik i bred mening – om att 
öka deltagande, att stödja utsatta, eller att stimulera skapande och olika former 
av social utveckling. Den roll som sociala medier spelar i det civila samhället 
präglar starkt de omständigheter under vilka dessa projekt bedriver sina 
verksamheter. För vissa verksamheter är förutsättningarna för att nå 
måluppfyllelse intimt förknippade med – och ibland direkt beroende av – 
projektens användning av, och deltagande i, sociala medier.  
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Utvärderingens syfte 

I den här rapporten presenteras en studie där vi utvärderar användningen av 
sociala medier i arvsfondsprojekt. En central utgångspunkt för studien är att 
sociala medier skapar såväl nya möjligheter som utmaningar för de verksamheter 
som arvsfondsprojekt omfattar. Ett av studiens mest centrala resultat är att de 
praktiska erfarenheter av social medieanvändning som samlas i projekt 
finansierade av Arvsfonden erbjuder en rik källa till kunskap om den roll sociala 
medier spelar i dagens svenska civilsamhälle.  

På ett övergripande plan är syftet med studien att fördjupa kunskapen om hur 
användningen av sociala medier i arvsfondsprojekt står i relation till projektens 
måluppfyllelse. Genom analyser av praktiska erfarenheter från en bredare 
uppsättning verksamheter är syftet mer konkret också att identifiera vilka 
särskilda möjligheter och utmaningar som uppstår till följd av social 
medieanvändning i arvsfondsprojekt. 

Utvärderingen har genomförts av Ragnar Lundström och Simon Lindgren, 
sociologer vid Umeå universitet, på uppdrag av Arvsfonden. Ragnar Lundström 
har utfört huvuddelen av arbetet med datainsamling, analys, och författande av 
rapporten. Simon Lindgren har varit huvudansvarig för uppdraget. Arbetet har 
huvudsakligen genomförts under 2015. 

Övergripande frågeställningar 
I arbetet med utvärderingen har det med stor tydlighet framgått att sociala 
medier idag har en betydande inverkan på verksamheten för nästan alla 
arvsfondsprojekt. Samtidigt kan vi konstatera att det finns en stor spridning vad 
gäller verksamheternas anknytning till sociala medier. För vissa projekt är 
kopplingen mycket stark, där centrala verksamhetsmål består av just närvaro 
och deltagande i sociala medier. För andra projekt är relationen mer indirekt, och 
består snarare av att man använder sig av sociala medier som ett verktyg för att 
uppnå andra typer av mål. I den här utvärderingen lägger vi lika stor vikt vid 
erfarenheter gjorda av projekt med högre anknytning som lägre anknytning till 
sociala medier i sin verksamhet. En betydelsefull tankegång som har genomsyrat 
arbetet är att vi får en fördjupad kunskap om sociala mediers roll i det civila 
samhället just genom att ställa erfarenheter från kvalitativt olikartade typer av 
verksamheter i relation till varandra och jämföra dem. 

De övergripande frågorna för utvärderingen handlar om vilka hinder eller 
framkomliga vägar som arvsfondsprojekt finner i relation till sociala medier: 

• hur sociala medier påverkar hur Arvsfondens satsningar sätter spår i det 
civila samhället 

• hur projektdeltagarna upplever att sociala mediefrågor inverkar på deras 
mål och strävanden. 
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Utvärderingens fokus 
Mot bakgrund av detta har vi särskilt fokuserat på tre övergripande områden.  

För det första har vi intresserat oss för hur projekt finansierade av Arvsfonden 
använder sig av sociala medier som ett verktyg i sitt vardagliga arbete. Vilka 
specifika plattformar och tjänster använder sig projekten av i sin praktiska 
verksamhet – och med vilka konkreta syften? Vi har särskilt fokuserat på 
projektens egna reflektioner om huruvida deras praktiska användning av olika 
sociala medier har fungerat på ett tillfredsställande sätt, och i vilken utsträckning 
som användningen eventuellt har lett till problem. 

För det andra har vi fokuserat på hur projekten upplever att sociala medier 
inverkar på de frågor och verksamheter de arbetar med. I vilken utsträckning 
bidrar projektens användning av sociala medier till att etablera framkomliga vägar 
för verksamhetens måluppfyllelse? Vilka hinder kan det som händer i sociala 
medier utgöra för de strävanden och mål som ett givet projekt har? Hur upplever 
projekten att sociala medier påverkar förutsättningarna för verksamheten att leva 
kvar efter att de avslutat verksamheten? 

För det tredje har vi intresserat oss för i vilken utsträckning arvsfondsprojekt 
upplever ett tryck mot att de borde agera via sociala medier, men kanske 
samtidigt upplever att kunskaper eller andra relevanta resurser för detta saknas. 
Hur hanterar projekten sådana upplevelser? Vilka specifika typer av resurser 
upplever projekten sig vara i behov av? Här fokuserar vi också på hur projekt 
som arbetar med grupper med särskilda behov i onlinemiljöer – det kan vara 
funktionsnedsättningar eller särskild känslighet för kränkningar – hanterar de 
utmaningar som de ställs inför i samband med sociala medier. 

I våra analyser har vi även riktat ett mer generellt intresse mot överväganden 
angående Arvsfondens roll i förhållande till de analyserade projekten och deras 
verksamheter. Mer specifikt har detta intresse omfattat följande frågeställningar: 

• Hur kan Arvsfonden arbeta för att möta de utmaningar som 
digitaliseringen av kultur, politik och samhälle innebär? 

• Vilka behov finns generellt inför framtida utlysningar när det gäller den typ 
av projekt som Arvsfonden finansierar? 

• Vad måste tillgodoses, och hur, när det gäller bemötandet av särskilda 
utmaningar för användningen av sociala medier i arvsfondsprojekt? 

• I ljuset av de pågående förändringarna av den politiska offentligheten: 
vilka digitala strategier kan Arvsfonden tillämpa mer allmänt i framtida 
satsningar?  
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2. Ett nytt medielandskap, en ny offentlighet 
Det talas idag mycket om att internet och sociala medier har skapat nya 
möjligheter för människor att göra sina röster hörda i samhället. Den utveckling 
som skett genom internets breda genombrott under de senaste decennierna har 
utan tvekan skapat en potential för individer, grupper och organisationer att vara 
mer aktiva än tidigare när det gäller att tolka, appropriera och producera 
medieinnehåll. Dessa förändringar är i hög grad kopplade till utvecklingen av de 
användarcentrerade teknologier som har kallats för webb 2.0 (Bell, 2009; 
O’Reilly, 2007). När internet fick sitt breda genombrott under 1990-talet 
handlade användningen huvudsakligen om envägskommunikation. Användarna 
sökte upp webbplatser för att ta del av den information som fanns där, och vissa 
skapade egna så kallade hemsidor för att presentera sig själva eller sina 
intressen. Tvåvägskommunikationen var begränsad till feedback genom olika 
gästboksfunktioner på sidorna, eller sköttes via e-post. 

Från 2005 och framåt introducerades dock sociala mediedelningstjänster som 
YouTube, MySpace och Flickr. Sociala nätverkssajter som Facebook, Twitter 
och Instagram har följt i spåren, samtidigt som aktiviteter som bloggande, 
fildelning och nätaktivism utövas av en stadigt ökande mängd användare. Mot 
bakgrund av detta kan man säga att diskussioner om nätet i allt högre 
utsträckning har kommit att handla om människors möjligheter att påverka sin 
identitet, sitt liv och samhället omkring dem. De får dessa möjligherer genom att 
delta i sociala medier, där de kan ta del av, producera, diskutera och kritisera 
innehåll (Ito 2008). 

Aktiva mediepubliker eller passiva konsumenter? 

Den brittiske medieforskaren David Gauntlett (2005) har utifrån en genomgång 
av ett stort antal mediepåverkansstudier argumenterat för att överge alla idéer 
om att medieinnehåll skulle ha en direkt påverkan på publikens attityder eller 
beteenden. Effektforskningen har inte lyckats visa på detta och den är, enligt 
Gauntlett, bara intressant idag som en del av medieforskningens historia. Men 
medier kan givetvis ändå, tillsammans med en rad andra faktorer, influera 
människor på olika sätt. 

Inom kultursociologisk forskning har man sedan länge arbetat utifrån modeller för 
hur mediepåverkan kan förstås på mer nyanserade sätt. En av huvudpoängerna 
inom det så kallade cultural studies-perspektivet är att alla former av symboliskt 
innehåll måste analyseras i termer av hur de verkar och fungerar som del i ett 
större sammanhang. Kultursociologen Raymond Williams (1981, s. 13) 
introducerade idén att ”kultur” skulle definieras som det system för 
meningsskapande genom vilket en social ordning kommuniceras, reproduceras, 
upplevs och utforskas. Utifrån ett sådant perspektiv blir det uppenbart att man 
måste ta en vidare kontext med i beräkningen när man ska försöka förstå 
medierna och deras påverkan på oss. 
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En ny typ av mediestudier 

David Gauntlett och William Merrin formulerade 2007 idén om Media Studies 2.0 
som en parallell till den vid tidpunkten aktuella diskussionen om webb 2.0 – ett 
mer samarbetsorienterat, aktivt, kreativt och socialt sätt att närma sig internet. 
Gauntlett (2007) beskrev det tidigare paradigmet, Media Studies 1.0, som 
karaktäriserat av följande egenskaper: 

• En tendens att upphöja ”experter” vars tolkningar av medieinnehåll ses 
som mer betydelsefulla än publikens egna. 

• En tendens att glorifiera vissa nyckeltexter producerade av mäktiga 
medieindustrier och framhållna av välkända kritiker. 

• En övertygelse om att studenter ska lära sig att tolka mediernas 
innebörder på ett visst bestämt sätt. 

• Ett fokus på traditionella medieformer, producerade av stora 
västerländska medieföretag, förlag och filmbolag, samtidigt som man 
(ironiskt nog) förhåller sig kritisk till mäktiga medieinstitutioner utan att ge 
några tydliga förslag till vad alternativen skulle kunna vara. 

• Ett synsätt på internet och nya digitala medier som ett tillägg till de 
traditionella medierna, och som något som avhandlas på ett enda väl 
avgränsat kursinslag i utbildningen. 

• En förkärlek för väletablerade och beprövade forskningsmetoder där de 
flesta människor ses som icke-experter och mottagare och, om de är en 
del av de formaliserade medieindustrierna, som expertproducenter. 

Som ett alternativ föreslog Gauntlett en ny modell för mediastudier som utmärks 
av att allt det ovanstånde förkastas: 

• Fokus flyttas från ”expertläsningar” till vardagsbetydelser som produceras 
av den mångfacetterade publiken. 

• Tendensen att glorifiera nyckeltexter och inriktningen mot huvudsakligen 
traditionella medier ersätts av – eller åtminstone kompletteras med – ett 
intresse för den stora mängd oberoende medieprojekt på platser som 
YouTube och andra former av gräsrots- och aktivistmedier. 

• Synen på internet och nya digitala medier som något utöver traditionella 
medier ersätts av ett erkännande av att dessa medier på ett fundamentalt 
sätt har förändrat hur vi förhåller oss till alla typer av medier. 

• Idén om att studenter ska lära sig hur man tolkar medieinnehåll på ”rätt” 
sätt ersätts av en övertygelse om att mediepubliken redan är en extremt 
kapabel uttolkare av mediernas innehåll. 

• Traditionella forskningsmetoder ersätts – eller åtminstone kompletteras – 
med nya metoder som införlivar människors kreativitet och överger 
föråldrade tankar om passiv publik och elitproducenter. 

Gauntletts och Merrins manifest ledde till en relativt omfattande och stundtals 
ganska het debatt som fördes genom bloggar och olika medieforskningsforum. 
Vissa menade att de hade överdrivit skillnaden mellan tidigare medieforskning 
och dagens rådande angreppssätt, och andra menade att deras sätt att 
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resonera innebar en risk för att man alltför urskillningslöst skulle kasta ut 
betydelsefulla teorier och resultat från förr. Det fanns också kritiker som menade 
att förespråkarna av Media Studies 2.0 överskattade de förändringar som nya 
digitala medier har medfört, och att Gauntlett och Merrin bara hade återuppfunnit 
hjulet eftersom många forskare hade jobbat på det sätt som de efterfrågade 
sedan flera decennier. Med utgångspunkt i det perspektiv som Gauntlett och 
Merrin för fram är en central tanke för de analyser som vi redovisar i den här 
studien att undersöka hur digitala medier förändrar hur arvsfondsprojekt hanterar 
kommunikations- och mediestrategiska överväganden.  

Mediekonvergens, deltagarkultur och digitala klyftor 

Oavsett hur man ska förhålla sig till äldre medieforskningsteorier, så kan man inte 
komma ifrån att den utveckling som skett genom internets breda genombrott 
under de senaste decennierna har skapat en potential för publiken att vara 
mycket mer aktiv än tidigare när det gäller att tolka, appropriera och även 
producera medieinnehåll. Den spanske sociologen Manuel Castells har skrivit om 
hur en ny social och kulturell verklighet tar form som en konsekvens av den 
digitala medierevolutionen. I tre omfattande böcker (Castells 1996, 1997, 1998) 
diskuterar han hur informationstekniken har lett till genomgripande förändringar. I 
”nätverkssamhället” har ekonomin blivit global och informationell, och kulturen 
har kommit att karaktäriseras av virtualitet. Fysiska platser utmanas av nätets 
”flödesrum” och sådana grundläggande saker som vår tidsuppfattning 
omförhandlas. Castells betonar att de sociala förändringarna är minst lika 
dramatiska som de teknologiska och ekonomiska omvälvningarna. 

Jenkins (2006, s. 2–4) bryter ner utvecklingen i två begrepp. Det första av dessa 
är "mediekonvergens", som används för att beskriva de ständigt intensifierade 
sociala, kulturella och teknologiska förändringar som har att göra med hur media 
cirkulerar. Idag samexisterar en rad olika mediesystem, och innehåll flyter 
ständigt mellan dem. Mobiltelefonen är ett bra exempel på detta, eftersom den 
på en och samma gång kan vara musikspelare, tv, radio, spelmaskin etc. En 
annan del av utvecklingen mot konvergens är att publiken har blivit alltmer aktiv. 
De tvingas välja olika former av innehåll och konstant växla mellan de olika 
teknikerna och plattformarna beroende på situationen. Jenkins menar att 
publiken gärna navigerar runt i medielandskapet för att hitta den typ av 
upplevelser som de letar efter, och att de aktivt producerar innehåll själva på 
sociala nätverkssajter, i forum, genom att publicera kommentarer på 
nyhetsorganisationers webbplatser och så vidare. Jenkins menar att 
konvergensen delvis kan beskrivas som en teknisk eller industriell process, men 
att den framför allt handlar om en kulturell förändring. 

Det andra begreppet är ”deltagarkultur” och det refererar till att trösklarna för att 
kunna delta och uttrycka sig sägs ha sänkts som en följd av nya digitala medier. 
I stället för strikt uppdelade kategorier av producenter och konsumenter ser vi 
idag, enligt Jenkins, ett ökande antal ”deltagare” som interagerar via nya medier 
enligt nya regler. Vidare menar han att potentialen för deltagande fortfarande är i 
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en sorts utprövningsfas där vi, främst i relation till kommersiell underhållning och 
populärkultur, håller på att lära oss hur vi som publik kan utveckla och använda 
dessa nya möjligheter. Jenkins tanke är att det nätverkande och den kreativitet 
och aktivitet som finns inom olika fankulturer och entusiastgrupperingar på nätet 
med tiden kommer att överföras till mer seriösa och direkt politiska områden. 
Genom att spela datorspel, engagera sig i identitetsarbete och nätverkande 
online, genom att ladda ner, kombinera och ibland remixa innehåll, genom att 
följa innehåll mellan olika medieplattformar – helt enkelt genom att vara en aktiv 
användare av nya medier – utvecklar man en rad färdigheter (Jenkins, 
Purushotma, Katherine, Weigel & Robinson 2009, s. 4): 

• Play – the capacity to experiment with one's surroundings as a form of 
problem-solving performance – the ability to adopt alternative identities for 
the purpose of improvisation and discovery. 

• Simulation – the ability to interpret and construct dynamic models of real-
world processes. 

• Appropriation – the ability to meaningfully sample and remix media 
content. 

• Multitasking – the ability to scan one's environment and shift focus as 
needed to salient details. 

• Distributed Cognition – the ability to interact meaningfully with tools that 
expand mental capacities. 

• Collective Intelligence – the ability to pool knowledge and compare notes 
with others towards a common goal. 

• Judgment – the ability to evaluate the reliability and credibility of different 
information sources. 

• Transmedia Navigation – the ability to follow the flow of stories and 
information across multiple modalities. 

• Networking – the ability to search for, synthesize, and disseminate 
information. 

• Negotiation – the ability to travel across diverse communities, discerning 
and respecting multiple perspectives, and grasping and following 
alternative norms. 

Deltagarkulturen erbjuder alltså tillfällen till informellt lärande och för att utveckla 
en känsla av samhörighet och mening. Tanken hos Jenkins är att om den typen 
av färdigheter som räknades upp ovan kan överföras till andra sociala domäner, 
så kan de ge människor en kraftfull kompetens för att aktivt påverka samhälle 
och politik.  

Medieforskaren André Jansson (2004) har skrivit särskilt om de möjligheter och 
den potential som finns för mediepubliken att göra motstånd mot de institutioner 
och det sociala system där medieinnehåll produceras. I likhet med Jenkins 
menar Jansson att det ökande antalet olika mediekanaler och plattformar gör det 
nödvändigt för varje individ att göra aktiva val. Publikens konsumtionsmönster 
och medievanor kartläggs och analyseras ofta, men det är viktigt att komma ihåg 
att de val som människor gör inte bara handlar om tycke och smak utan att de 
också har en ideologisk dimension. Konsumtionsmönster och medievanor kan 
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också tolkas som en form av motstånd, även om det ofta kan vara omedvetet 
och indirekt. Selektiviteten hos publiken är också strukturerad i enlighet med 
stratifieringsvariabler som klass, kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell identitet och 
så vidare. 

Jansson skriver också om den tolkande publiken och att innebörden av ett 
medieinnehåll inte har fastställts förrän det har uttolkats av en publik, och 
publikens läsningar också kan vara oppositionella. Jansson introducerar tanken 
om ”den expressiva publiken” och menar att medieinnehåll fyller en viktig 
funktion eftersom det kan ge bränsle åt sociala diskussioner både online och 
offline. Resonemanget påminner om Jenkins tanke om deltagarkultur. 
Diskussionerna kan i sin tur leda till skapandet av alternativt innehåll. 
Publikmedlemmar kan sms:a sina åsikter och reflektioner till direktsända 
tvprogram, chatta online med deltagare efter programmet, delta i 
webbforumdiskussioner och så vidare. Enligt Jansson kommer den här typen av 
publikexpressivitet till uttryck på särskilt kraftfulla sätt inom dagens sociala 
rörelser. Även om nätverkssamhället i stor utsträckning fortfarande formas av 
starka affärsintressen och väletablerade politiska aktörer så förs det också 
framåt av en rad mediekompenta proteströrelser som exempelvis Greenpeace 
(Dale, 1996) och Occupy. 

Den amerikanske teknikskribenten Howard Rheingold menar att en social 
revolution håller på att ske som en följd av utvecklingen av mobil kommunikation. 
En del av den här utvecklingen är uppkomsten av en avancerad form av aktiva 
deltagare, ”smart mobs” (Rheingold 2002). Dessa deltagare har en förmåga att 
agera samordnat utan att de känner varandra. Som en följd av den ständiga 
utvecklingen och det ökande användandet av bärbara enheter och trådlösa 
nätverk kommer människor att kunna samordna sig på sätt som inte varit möjliga 
tidigare. Redan 2002 skrev Rheingold om tekniker som idag alltmer förverkligas 
och hamnar i händerna på en allt bredare publik: 

Within a decade, the major population centers of the planet will be 
saturated with trillions of microchips, some of them on tiny computers, 
many of them capable of communicating with each other. Some of these 
devices will be telephones, and they will also be supercomputers with the 
processing power that only the Department of Defense could muster a 
couple of decades ago. Some devices will read barcodes and send and 
receive messages to radio-frequency identity tags. Some will furnish 
wireless, always-on Internet connections and will contain global positioning 
devices. As a result, large numbers of people in industrial nations will have 
a device with them most of the time that will enable them to link objects, 
places, and people to online content and processes. Point your device at a 
street sign, announce where you want to go, and follow the animated map 
beamed to the box in your palm, or point at a book in a store and see what 
the Times and your neighborhood reading group have to say about it 
(Rheingold 2002, s. xii) 
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Men det handlar inte bara om en teknisk utveckling. Utveckligen är i hög grad 
social och kulturell. De nya enheterna och de färdigheter som människor 
utvecklar i relation till dem kan bidra till att koordinera deltagare såväl globalt som 
lokalt, och de nätverkade deltagarna (Varnelis, 2008) kommer att få nya former 
av social makt. I relation till sådana utsagor är det viktigt att också ta hänsyn till 
informationssamhällets strukturerade maktrelationer. Under de senaste femton 
åren har politiker, journalister och forskare ibland talat om en digital klyfta (”the 
digital divide”). Begreppet har använts för att beskriva och diskutera gapet 
mellan dem som har tillgång till digitala verktyg och plattformar, och den rätta 
kunskapen för att använda dem, och de som inte har det. Castells diskuterar de 
områden som har hamnat efter, exluderats eller exploaterats i termer av ”den 
informationella kapitalismens svarta hål”. Dessa zoner är delar av en ”fjärde 
värld”, en utveckling av begreppet ”tredje världen” (third world, det engelska 
begreppet för utvecklingsländer). För även om många av områdena finns i södra 
Afrika och på landsbygden i Asien och Latinamerika, så menar Castells också att 
de svarta hålen ofta finns invävda i den ”första världen”, alltså i den 
västerländska kapitalismen. I varje land och varje stad håller en geografi av social 
utsatthet på att växa fram. Innerstadsgetton, stadsdelar med hög arbetslöshet 
och slumområden är befolkade av miljontals människor som är utsatta, hemlösa, 
prostituerade, kriminella, sjuka, stigmatiserade och analfabeter (Castells 1998, s. 
168). 

Insikter som dessa visar att man måste vara försiktig när det gäller att 
generalisera tankarna om aktiv publik. När man analyserar sociala och kulturella 
former inom västvärldens kapitalism måste man ständigt komma ihåg att faktorer 
som klass, kön, etnicitet, ålder och sexualitet kan spela stor roll för hur tillgång 
och färdigheter är strukturerade och fördelade. I det globala perspektivet måste 
man se till att inte överbetona hur mycket digitala medier kan göra när det gäller 
att förse människor med makt. De grupper, länder och kulturer som har ett 
försprång kan använda verktygen för att vidga sitt försprång ytterligare (Golding 
1990, s. 96). 
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3. Genomförande 
För att besvara utvärderingens frågeställningar har vi strukturerat det här arbetet i 
tre olika delmoment.  

Det första momentet var att studera ansökningar, rapporter och onlinematerial 
från en bredare uppsättning arvsfondsprojekt. Syftet med detta var för det första 
kartläggande för att få en bild av vilka olika typer av relationer till sociala medier 
som finns representerade bland arvsfondsprojekt. Det andra syftet var att välja ut 
ett mer avgränsat antal projekt, närmare bestämt 100 stycken, för närmare 
analys.  

Det andra momentet var en webbaserad enkätstudie riktad till ledarna för dessa 
100 projekt. Det övergripande syftet med enkäten var att nå både översiktlig och 
samtidigt kvalitativt djupgående kunskap om konkreta erfarenheter av social 
medieanvändning i en hanterlig uppsättning arvsfondsprojekt. Enkätmaterialet 
utgör i många avseenden utvärderingens kärna, och det är också med 
huvudsaklig utgångspunkt just i analyserna av detta material som den här 
rapporten har utformats. Som komplement till enkätstudien har vi även 
genomfört ett mindre antal intervjuer med ledare för projekt med verksamheter 
av särskild relevans för den här utvärderingen.  

Det tredje momentet var analyser av de sociala nätverk som formats runt ett 
mindre strategiskt urval av projekt på Twitter. 

Inledande analys och urvalsöverväganden 

Under utvärderingsarbetets inledande fas genomförde vi översiktliga studier av 
presentationer och material delat av en mycket bred uppsättning projekt på 
Arvsfondens webbplats Arvsfonden.se. Detta var framför allt för att få en 
översiktlig bild av vilka typer av digitala verksamheter och vilka former av sociala 
medieanvändningar som förekommer bland arvsfondsprojekt. Ett annat syfte var 
att nå kunskap om särskilda frågeställningar och problemupplevelser om 
användningen av sociala medier bland dessa projekt. 

Ett centralt resultat av den inledande översiktsanalysen var dels, som tidigare 
nämnts, att det finns en mycket stor spridning bland arvsfondsprojekt vad gäller 
deras användning av sociala medier. Allmänt kan sägas att ett mindre antal 
projekt har en mycket tydlig anknytning till onlinemiljöer och sociala medier i sina 
verksamheter – och även kan sägas omfatta såväl kreativa som framgångsrika 
tillämpningar av specifika medieplattformar. Många projekt har en betydligt 
mindre tydlig koppling mellan de faktiska verksamhetsmålen och sociala medier, 
även om de samtidigt kan ha en hög närvaro på vissa plattformar. För en mindre 
andel projekt kan deltagandet också konstateras vara mycket begränsat. En 
annan betydelsefull insikt var att vissa projekt – inte minst på grund av de 
målgrupper de riktas till – omfattar verksamheter som står inför potentiellt stora 
utmaningar när det gäller deltagande i sociala medier. 
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Ett sekundärt syfte med den översiktliga analysen var att identifiera ett mer 
specifikt urval av projekt för mer djupgående analys genom en 
enkätundersökning. Vi avgränsade omfattningen för detta urval till 100 projekt för 
att kunna skapa ett för utvärderingsarbetet hanterligt material som skulle kunna 
möjliggöra analyser av såväl kartläggande och övergripande som kvalitativt 
djupgående karaktär. Till karaktären kan urvalet beskrivas som strategiskt, med 
syfte att dels fånga bredden och spridningen av social medieanknytning bland 
arvsfondsprojekt, dels fånga projekt av särskilt intresse för den här 
utvärderingens frågeställningar. 

Urvalet gjordes dels med utgångspunkt i de observationer som gjordes på 
Arvsfonden.se, dels i dialog med Arvsfondens handläggare. I urvalet 
eftersträvades en spridning av projekten vad gäller innehållet i verksamheten, 
framför allt med avseende på graden av deras användning av och anknytning till 
sociala medier och onlinemiljöer. I urvalet inkluderades dels projekt som 
representerar särskilt lyckade tillämpningar av sociala medier, dels projekt med 
mindre utpräglat mediedeltagande. Dessutom inkluderade vi projekt riktade mot 
grupper som för med sig särskilda utmaningar. 

Därutöver inkluderade vi såväl avslutade som pågående projekt i urvalet. 
Avslutade projekt inkluderades för att på bästa sätt kunna utvärdera relationen 
mellan den sociala medieanvändningen och projektets utfall, och verksamhetens 
beständighet. Pågående projekt för att fånga så pass samtida erfarenheter och 
kunskaper som möjligt. 

Enkät 

Enkäten genomfördes i form av en webbenkät. Den utformades med hjälp av 
verktyget Google forms och distribuerades via e-post till ledare för de utvalda 
projekten. Enkäten innehöll sju öppna frågor. I inbjudan bad vi de utvalda 
projektledarna att svara utförligt på samtliga frågor, och uppmanade dem att 
konkretisera sina svar med hjälp av exempel från den egna verksamheten. I 
formuleringen av enkätfrågorna lade vi särskild vikt vid att konstruera frågor som 
uppmuntrade just svar av öppen och redogörande karaktär, genom vilka såväl 
negativa som positiva erfarenheter skulle kunna fångas upp. Urvalet av frågor, 
och frågornas formulering, diskuterades också i dialog med Arvsfonden. 

Enkätens tre första frågor hade till syfte att fånga respondenternas praktiska 
erfarenheter av att använda sociala medier i konkret projektverksamhet. 
Frågorna formulerades dels för att ge en inblick i projektledarnas positiva 
erfarenheter av sociala medier, dels för att nå kunskap om hur de ser på 
relationen mellan detta och projektets specifika målsättning: 

• Hur har ert projekt använt sig av internet och/eller sociala medier? Beskriv 
vilka verktyg och plattformar ni har använt er av, och förklara varför (med 
vilka mål/förväntningar). 

• Hur har användningen av nätet och sociala medier förbättrat 
möjligheterna för er att nå projektets mål? 
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• Har användningen av internet och sociala medier bidragit till att 
verksamheten lever kvar efter projektets slut? 

De två följande frågorna i enkäten syftade primärt till att fånga upp negativa 
erfarenheter. Vi ville veta hur projektledarna eventuellt upplevt att problem har 
skapats för verksamheten till följd av deras användning av sociala medier. En 
utgångspunkt för dessa frågor var att fånga upp en bredare uppsättning av 
sådana negativa erfarenheter: 

• Har era, eller andras, aktiviteter på nätet och sociala medier på något sätt 
försvårat möjligheterna för er att nå projektets mål? 

• Har nätet och sociala medier fört med sig några andra problem för 
verksamheten – antingen för dig som projektledare, eller för projektets 
övriga deltagare? 

De två avslutande frågorna hade två syften. Dels skulle de samla in kunskap om 
vilka kunskaps- och resursbehov som projektledare eventuellt identifierat i 
relation till användningen av sociala medier mer generellt, dels ge en bild av 
projektledarnas specifika upplevelser av deltagande på Arvsfonden.se: 

• Skulle ytterligare resurser (tekniska, kunskapsmässiga, eller andra) ha 
förenklat och/eller effektiviserat projektets användning av internet och 
sociala medier? 

• Hur har ni upplevt Arvsfondens egen nätplattform Arvsfonden.se? 

Svarsfrekvensen för enkäten var totalt 44 procent, vilket är normalt för den här 
typen av enkätundersökningar (Cobanoglu et al 2001; Greenlaw & Brown-Welty 
2009). Av de projekt som besvarade enkäten var fördelningen mellan projekt 
med hög respektive låg anknytning till sociala medier jämn, och det var även 
fördelningen mellan avslutade respektive pågående projekt. Vi bör även tillägga 
att det bland respondenterna förekom både projekt med särskilt framgångsrika 
tillämpningar av sociala medieplattformar, och projekt med för ämnet särskilt 
utmanande verksamheter. Svarskvaliteten kan allmänt sägas vara god, då en 
hög andel av de insamlade enkätsvaren omfattar utförliga och resonerande svar. 

Intervjuer 

Vid sidan av enkätundersökningen har vi även genomfört ett mindre antal 
intervjuer med projektledare med erfarenheter av särskilt intresse för 
utvärderingen. För det första handlar det om erfarenheter från verksamheter som 
varit särskilt kreativa eller framgångsrika i sin användning av sociala medier. För 
det andra handlar det om erfarenheter av att hantera särskilt utmanade 
omständigheter i digitala miljöer, till exempel från arbete med psykisk ohälsa och 
organisering av socialt stöd på nätet. 

Intervjuerna har genomförts med utgångspunkt i samma frågeställningar som 
webbenkäten omfattar och de redovisas i den här rapporten parallellt med 
presentationen av enkätsvaren. Vid sidan av de få svaren på dessa 
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frågeställningar har syftet med intervjuerna även varit att belysa tillämpningen av 
specifika strategier för användning av sociala medier, upplevelser av särskilda 
kunskapsbehov samt särskilda problem och utmaningar för verksamheterna. 
Intervjuerna har också möjliggjort mer utförliga diskussioner om frågor relaterade 
till projektledarrollen, och subjektiva upplevelser av att bedriva verksamhet med 
hjälp av sociala medier inom ramen för arvsfondsprojekt. 

Social nätverksanalys 

Ett vanligt förekommande argument för att använda sociala medier i 
arvsfondsprojekt är behovet av att etablera sociala relationer och nätverk, att 
sprida information eller på annat sätt förankra verksamheten i offentligheten. 
Avgörande för dessa strävanden består ofta i de sätt på vilket projekten förmår 
knyta an till andra aktörer i sociala medier. För att ge en bild av de sociala 
strukturer som olika projekt ingår i på sociala medier har vi även genomfört 
sociala nätverksanalyser (Wasserman & Faust 1994). Mer specifikt har dessa 
fokuserat på att synliggöra hur olika typer av sociala nätverk har formats kring ett 
mindre urval arvsfondsprojekt på Twitter. 

Syftet med dessa analyser var att ge en bild av vilka typer av omständigheter 
och strategier som ligger till grund för ett projekts möjligheter att knyta an till 
andra aktörer i onlinemiljöer. Materialet för dessa analyser är det totala antalet 
tweetar (tillgängliga via Twitters egen sökfunktion) i vilka de utvalda 
arvsfondsprojekten, eller deras moderorganisationer, omnämns. Med 
utgångspunkt i detta material har vi sedan skapat nätverksvisualiseringar med 
hjälp av programvaran Gephi (Bastian et al. 2009). I visualiseringarna 
åskådliggörs hur olika typer av nätverk mellan Twitteranvändare etableras och 
organiseras till följd av att dessa omnämner de utvalda projekten och varandra. 

Etiska överväganden 

Utvärderingen har genomförts med utgångspunkt i forskningsetiska riktlinjer. Det 
enkät- och intervjumaterial som har samlats in har endast hanterats av de 
forskare som deltagit i utvärderingen. De respondenter som har deltagit i studien 
har också garanterats anonymitet. I den här rapporten redovisar vi därför citat 
från enkätundersökningen och intervjuer i anonymiserad form. Framför allt beror 
dock detta på att syftet med utvärderingen inte är att analysera projektens 
användning av sociala medier (eller andra mer specifika aspekter av 
respondenternas erfarenheter) i direkt relation till individuella projektledare eller 
enskilda verksamheter. 
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4. Användning av sociala medier i arvsfondsprojekt 
Detta och de närmast följande kapitlen kommer huvudsakligen att ägnas åt att 
redovisa resultaten från enkätundersökningen. Redovisningen kommer att 
struktureras med utgångspunkt i de frågeställningar som enkäten omfattade. För 
det första kommer fokus att riktas på övergripande och gemensamma mönster i 
projektledarnas svar, och för det andra på centrala skiljelinjer. Redovisningen har 
eftersträvat en så god inblick i det insamlade materialet som möjligt, och att ge 
läsaren en tydlig bild av hur projektledarna faktiskt har resonerat i anslutning till 
enkätens frågeställningar.  

Som bakgrund till de resultat som presenteras kan det vara bra att få en 
översiktlig bild av vilka sociala medieplattformar som används i arvsfondsprojekt. 
Vilka sociala medieplattformar används då av de studerade projekten? Utöver 
projektens användning av Arvsfondens egna tjänst Arvsfonden.se – som 
kommer att diskuteras mer ingående i ett senare avsnitt – kan det allmänt sägas 
att arvsfondsprojekt använder sig av samma plattformar, verktyg och 
nätverkstjänster som också den breda allmänheten använder sig av. I figur 1 
redovisar vi vilka onlineplattformar som projektledarna i enkäten angett att de 
använder sig av i sina verksamheter. 

Figur 1: Användning av sociala medier i arvsfondsprojekt. 

 
 
I figuren synliggörs att en stor majoritet av projekten är aktiva på Facebook. Den 
dominans som Facebook har som social medieplattform, och vilka konsekvenser 
detta kan få för arvsfondsprojektens verksamheter, är också en viktig fråga för 
den här utvärderingen. Figur 1 illustrerar också att projekten, om än i mindre 
utsträckning, även använder Twitter och Instagram. Därutöver använder en 
förhållandevis liten andel av projekten sig av Youtube, och i betydligt mer 
begränsad utsträckning LinkedIn och Snapchat. 

När det gäller användningen av webbplatser kan det sägas att många projekt 
närvarar på ett flertal webbplatser. Dels kan det röra sig om en, eller för vissa 
projekt flera, projektspecifik sida med egen adress, dels om mer begränsad 
närvaro på ägarorganisationens webbplats. Mot bakgrund av dessa 
observationer är därför projektens samordning och koordinering av deltagandet i 
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olika typer av onlinemiljöer också en viktig fråga för de följande avsnitten av 
utvärderingen. 

Flera plattformar, flera syften 

• Hur har ert projekt använt sig av internet och/eller sociala medier? Beskriv 
vilka verktyg och plattformar ni har använt er av, och förklara varför (med 
vilka mål/förväntningar)? 

När det gäller frågan om hur arvsfondsprojekt använder sig av nätet och sociala 
medier kan vi konstatera att en majoritet av projektledarna motiverar sin 
användning med argument av marknadsföringsorienterade och 
informationsspridande karaktär. Det kan också noteras att det är mycket vanligt 
att många projekt använder sig av en bredare uppsättning verktyg och 
plattformar i sina verksamheter. En vanligt förekommande fördelning av 
plattformar är att deltagandet på Arvsfonden.se, Facebook och en 
projektwebbplats kombineras med antingen Instagram eller Twitter, eller att 
samtliga dessa plattformar används. De följande citaten kan sägas representera 
svar som är typiska för det insamlade materialet: 

Vi bygger mycket av vår marknadsföring och spridning av projektet genom sociala 
medier. Dels genom Arvsfondens blogg, vår egen hemsida och dels genom 
Facebook och Instagram. Vi berättar vad som händer i projektet, bjuder in till olika 
events, sprider information, gör efterlysningar och sprider vidare relevanta 
nyheter/händelser inom vårt område. 

Facebook, Twitter, Instagram, och hemsidan. Syfte: Öka kännedom om projektet. Få 
kontakt med målgruppen. Informationsmaterial och uppföljning med målgrupp. Mål: 
Nå ut till målgruppen och allmänheten. Säkerställa dialog med målgrupp. Förmedla 
kunskap och innehåll om projektets utveckling och tillgängliggöra material/underlag till 
deltagare. 

Utöver de informationsspridande och marknadsföringsmässiga argumenten är 
det också förhållandevis vanligt att projekten även använder sociala medier för 
att stärka den interna kommunikationen. Detta argument lyfts fram både i det 
andra citatet ovan och i följande resonemang: 

Vi har använt Arvsfondens projektblogg regelbundet, samt [vår organisations] 
hemsida och Facebooksida och upprättat en blogg i anslutning till denna, samt ett 
twitterkonto. Syftet har dels varit att göra en offentlig loggbok, och försöka dela det 
ansvaret med så många som möjligt i projektet för ökad delaktighet. Dels skapa ett 
intresse hos den nya publik vi har vänt oss till. 

Med andra ord kan vi konstatera att en majoritet av arvsfondsprojekten använder 
sig av en relativt bred uppsättning plattformar för flera olika syften. Generellt kan 
det konstateras att många projektledare – som de tre citerade – inte 
nödvändigtvis förhåller sig särskilt problematiserande till vilka typer av verktyg 
som används för olika typer av syften. Beskrivningar i svaren tyder huvudsakligen 
inte på att valet av, eller närvaron på, de olika plattformarna har föregåtts av 
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några mer utvecklade reflektioner och överväganden. Snarare ger 
formuleringarna bilden av att det är självklart för projektledarna att eftersträva en 
bredd i det digitala deltagandet.  

Målgruppens behov 
Vi kan se en skiljelinje i enkätmaterialet mellan sådana projekt som representeras 
av citaten ovan, och en något mindre uppsättning projekt vars deltagande 
beskrivs mot bakgrund av mer noggranna överväganden. Framför allt består 
sådana resonemang av ett fokus på hur valet av plattform för bör göras mot 
bakgrund av kunskap om och lyhördhet inför målgruppens behov och vanor. 
Detta illustreras i de två följande citaten: 

Vi har undersökt hur projektets deltagare använder sociala medier och hur de 
förhåller sig till olika funktioner som att exempelvis blockera en person de inte vill ha 
kontakt med. Våra deltagare använder sig främst av YouTube, Instagram och 
Facebook. Under projektets första år har vi inte försökt påverka någons användning 
av sociala medier utan snarare samlat in erfarenheter. 

Vi har från start använt oss av Instagram och YouTube. Nu har vi även Facebook och 
en hemsida. Men de två första har utan tvekan mest aktivitet. Vi arbetar med 
ungdomar mellan 12-19 år, och i början av projektet var vi runt och träffade 
målgruppen. På frågan om vilka sociala medier de använde var svaret enigt: 
Instagram och YouTube. Och så SnapChat förstås. 

I många av projekten finns alltså en relativt hög grad av medvetenhet om valet av 
sociala medieplattformar och strategier för att samla in de nödvändiga 
kunskaperna för att kunna göra fatta mer informerade beslut. Vi kan se ett 
mönster i det att den här medvetenheten verkar vara högre bland ledare för 
projekt som riktar sig till unga – som i många avseenden har utvecklat mer 
specialiserade och diversifierade preferenser och rutiner för sin sociala 
medieanvändning än andra grupper. Den här gruppen lämnar mycket få negativa 
formuleringar om att ett brett deltagande medför hög arbetsbelastning eller 
liknande problem. Svaren ger snarare det motsatta intrycket, vilket tyder på att 
det är just genom ett bredare deltagande, med hjälp av en mer diversifierad 
uppsättning verktyg som tar hänsyn till målgruppens egna medievanor, som 
projektverksamheter också gagnas på bästa sätt. 

Ägarorganisationernas och Arvsfondens betydelse 
Det är emellertid inte bara med utgångspunkt i verksamheten och målgruppen 
som arvsfondsprojekt väljer sociala medieplattformer. Det sker också för vissa 
projekt utifrån ägarorganisationernas och andra intresseorganisationers 
medieanvädning. Detta exemplifieras av de två citaten nedan. Men det styrs 
också av hur ledare uppfattar att Arvsfondens plattform fungerar, vilket illustreras 
av det andra citatet nedan: 

Hemsidan använder vi oss av för att det efter projektets slut inte ska bli för mycket att 
underhålla i framtiden för organisationen. En ny hemsida skulle innebära att det 
löpande måste ske underhåll och uppdateringar som det inte kommer finnas resurser 
för. 
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Vi använder oss av [ägarorganisationernas] webbsidor där vi har information om 
projektet. Där finns även en länk till Arvsfondens blogg som vi uppdaterar minst en 
gång i månaden beroende på aktiviteter i projektet. Arvsfondens blogg känns tyvärr 
lite märklig då det sällan eller aldrig är någon som är inne och 
läser/gillar/kommenterar, känns som det mest är för att rapportera till Arvsfonden. I 
princip är det en bra modell, men den bloggen behöver spridas […] Att logga in på 
Arvsfondens sida för att klicka sig runt i jakt på nya inlägg är alldeles för krångligt […] 
[Vårt projekt] har en Facebookgrupp som under första projektåret samlat 322 följare. 
Vi lägger ut info om våra egna aktiviteter, men tipsar också om andras och om 
artiklar, forskning med anknytning till vår fråga […] Med vår FB-sida hoppas vi få en 
närmare kontakt med intresserade av frågan. [Vår projektägare] har också Twitter och 
Instagram där de skriver om [oss] med jämna mellanrum. En projektmedarbetare 
bloggar också på Riksförbundets webb. 

När det gäller hur projektledare upplever och resonerar om Arvsfondens egen 
plattform kommer vi att diskutera detta mer ingående i ett senare avsnitt. Vad vi 
kan konstatera här är att det sätt på vilket arvsfondsprojekt samordnar sitt 
deltagande i sociala medier – oavsett om samordningen skett utifrån medvetna 
och informerade överväganden – kan ses som avgörande för projektens 
vardagliga arbete. 

Genom en strikt diversifierad användning av olika plattformar för olika syften finns 
det en risk att vissa typer av innehåll osynliggörs på vissa plattformar. I stället för 
att möjliggöra deltagande och bidra till ökad transparens i det civila samhället 
kan sådana processer snarare bidra till bristande insyn. Det kan också leda till att 
innehåll som skapas för vissa typer av medier läggs till rätta på ett sätt som 
annars inte skulle ske. 

Sociala mediers inverkan på projektens självbild 
När ledare beskriver projektets användning av sociala medier mer tydligt i termer 
av att olika plattformar används för att möta olika mål framkommer det också att 
valet av plattformar, och föreställningar om vad olika plattformar kan och bör 
användas till, också får konsekvenser för hur projekten ser på sig själva och 
definierar sin egen verksamhet. Detta kan exemplifieras genom följande citat, där 
ledarens beskrivning av olika verksamhetsdelar tydligt genomsyras av 
beskrivningen av plattformarnas funktionalitet: 

Den egna hemsidan har vi använt för att förklara grunden för vårt projekt och för 
beställningar av det som projektet erbjuder […] Arvsfondsprojekten har vi använt 
mycket för att redovisa till Arvsfonden det vi gör och också för att visa att vi använder 
projektmedlen enligt plan och på ett bra sätt. Facebook handlar […] mycket om att 
sprida och sälja projektidén och skapa intresse. 

Även om det på många sätt är en självklarhet att verksamheter i det civila 
samhället tar utgångspunkt i sättet sociala medietjänster är utformade för sin 
egen verksamhet, beskriver ledarna samtidigt risker. I enkätsvaren är det vanligt 
att projektledare använder sig av genomslagsmått från sociala mediesajter för att 
värdera det egna projektet. Detta är ytterligare ett exempel på hur mediespecifik 
retorik har fått en stark inverkan på hur många arvsfondsprojekt ser på sin egen 
verksamhet. Detta kan exemplifieras av följande två citat: 
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Projektet beskrivs på [ägarorganisationens] egen hemsida och Facebooksida. 
Projektet har också en egen Facebooksida med nära 1000 gillare idag. Information 
sprids även via Twitter/LinkedIn. 

Vi hade en gilla-sida på Facebook med ca 800 gillare där jag postade nyheter, 
uppdateringar, hälsningar, länkar, blogginlägg på den dåvarande sidan 
arvsfondsprojekten.se och event. 

Allmänt kan sägas att den här typen av kvantitativa genomslagsmått 
uppenbarligen har stor relevans för projektledarna. De är vanliga i ledarnas 
resonemang, och det är dessutom inte ovanligt att ledarna repeterar dem. Även 
om sådana här mått kan fylla betydelsefulla funktioner för många 
arvsfondsprojekt – vilket vi kommer att beröra i nästa kapitel – bör det också 
nämnas att den här typen av mått inte kan betraktas som meningsfulla i relation 
till de allra flesta av verksamheternas mer övergripande målsättningar. Snarare 
för det med stor sannolikhet med sig stora risker. Inte minst gäller detta att 
bedömningar, men även mer djupgående föreställningar, om framgång och 
genomförande i arvsfondsprojekt reduceras till väldigt enkla kvantitativa mått på 
genomslag på enskilda medieplattformar.  
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5. Positiva erfarenheter 
• Hur har användningen av nätet och sociala medier förbättrat 

möjligheterna för er att nå projektets mål? 

När det gäller den här frågan, bedömer vi att en majoritet av ledarna i synnerhet 
lyfter fram förbättrade kontakter med målgruppen som en positiv effekt av att 
använda sociala medier. Här lyfter de även fram stärkt intern kommunikation 
mellan ledare. De följande tre exemplen utgör typiska exempel på hur 
respondenterna har formulerat sig i sina enkätsvar: 

Förenklar att nå ut till målgrupper. Förbättrar kommunikationen mellan ledare. 

Jättemycket eftersom vårt projekt riktar sig till unga 16-30 år 

Ja, projektet sprider sig till stor del av sig själv mycket tack vare de sociala nätverk vi 
har på sociala medier. 

I svaren på den här frågan kan det också sägas att respondenterna generellt 
uttrycker erfarenheter av starkt positiv karaktär, eller till och med mycket starkt 
positiv. Det kan också nämnas att det endast är ett ytterst begränsat antal 
respondenter som inte lyfter fram några positiva erfarenheter från projektens 
användning av sociala medier. Som det andra citatet ovan visar lyfter vissa 
ledare även fram goda matchningar mellan projektens och målgruppens 
mediepraktiker som en närmare förklaring till projektens positiva erfarenheter. 

Svaren på den här frågan visar även att plattformsspecifika genomslagsmått ofta 
får prägla ledarnas bedömningar och framställningar av projektets framgång. 
Som vi nämnde i det föregående kapitlet kan detta i vissa avseenden vara 
problematiskt, men det bör också lyftas fram att dessa mått uppenbarligen även 
kan fungera stärkande. Inte minst gäller detta för projektledare, men säkert kan 
det vara så även för projektens deltagare och målgrupper. Att få tillgång till lätt 
identifierbara genomslagsmått – som också har stark förankring i vår 
vardagskultur – är av kanske delvis uppenbara skäl en positiv upplevelse. I 
synnerhet kan det dock tänkas vara stärkande och bekräftande för verksamheter 
där det ofta kanske är svårt att identifiera progressionsmått som är tydliga och 
lätta att förmedla. 

Följande tre citat illustrerar hur respondenterna använder sig av genomslagsmått 
för att beskriva de positiva erfarenheterna av projektens medieanvändning: 

Oerhört mycket!! Vi har ju nått till exempel ca 11.000 visningar av vår [film] som ligger 
på Youtube. 

I [projektet] använde vi oss till stor del av sociala medier för att nå och kommunicera 
med vår målgrupp – ungdomar (nyanlända såväl som Sverigeetablerade) i åldrarna 
16-25 år.  
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Vid projekttidens slut hade vår FB-sida över 500 gillamarkeringar, varav nära hälften 
hörde till målgruppen. Enligt statistiken hade vi genom gruppen nått över 20 000 
genom delningar och inlägg, som spridits genom följares vänskapskretsar. Om siffran 
skildrar enskilda individer är dessvärre inte tydligt så det vågar vi inte säga helt säkert. 

Som det andra citatet visar så finns det även bland ledare som använder sig av 
dessa mått ibland också en viss försiktighet, och kritisk medvetenhet, för 
måttens relation till verksamhetens mål. Även om det i vissa avseenden kan vara 
problematiskt att bedöma och definiera verksamheter med hjälp av sådana här 
mått, kan vi inte bortse ifrån att de även är mycket betydelsefulla för många 
projekt. Under vissa omständigheter kan sådana mått även innebära ett 
förminskade av projektens innehåll. 

På samma sätt som mediespecifika genomslagsmått är bekräftande för 
projekten kan deltagande i sociala medier även verka generellt legitimerande för 
projekten. Till exempel kan projektens digitala deltagande bidra till att stärka 
självkänslan bland deltagare, eller stärka ägarorganisationernas publika 
anseende. De följande två citaten är exempel på hur vissa av respondenterna 
lyfter fram sådana effekter: 

Det har underlättat spridning av projektets aktiviteter och det som tagits fram i 
projektet. Det har ökat delaktigheten bland de som medverkar i projektet och det har 
skapat stolthet bland de som medverkar att de är med om en bra grej. 

Projektet och [vår ägarorganisation] fick större legitimitet och blev mer känt för till 
exempel politiker och media genom info i sociala medier vilket eventuellt gynnade 
samarbetet med olika kommuner. 

Även om den stora majoriteten av respondenter uttrycker sig väldigt positivt om 
effekterna av att använda sociala medier ger vissa ledare uttryck för mer kritiska 
reflektioner av deltagandets koppling till projektmålen. Det gäller ledare för 
projekt vars verksamheter saknar direkt koppling till digitala miljöer. Detta kan 
illustreras i det följande citatet: 

Nja. Vi såg det som ett roligt och spännande sätt att nå folk. Jag konstaterade att det 
nog hade varit mer effektivt om jag riktat sponsrat material bättre. Jag tror sidan fick 
många gillare som kanske inte riktigt förstod exakt vad det var de gillade eller när det 
kom till kritan inte var engagerade i vad vi postade. De som var mest engagerade och 
aktiva var nog egentligen de som i hög grad hittat till sidan själva och förstod vad vi 
höll på med. 

Sådana resonemang är dock tydliga undantag. Vi kan dock se en mer svårlöst 
problematik i vissa ledares upplevelser av att Arvsfondens handläggare ibland 
saknar förståelse för deras upplevelser av framgång i sociala medier. För vissa 
ledare upplevs det som att handläggarna ifrågasätter verksamheter som för dem 
varit uppenbart framgångsrika. Det följande citatet, från en intervju med ledare 
för ett projekt med hög och framgångsrik social medieanknytning, illustrerar hur 
ledarna kan beskriva sådana ifrågasättanden:   
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När dom frågar: Hur många barn eller unga når ni egentligen? Menar ni då reellt? Eller 
menar ni hur många som lajkar er där och där […] Arvsfonden är ju så här: Du ska 
jobba direkt mot målgruppen, och du ska bygga upp målgruppens behov, och så 
vidare. Men om man ska ha [effektiva] kampanjer, så kan man inte alltid bygga dom 
direkt på målgruppens egna idéer. 

Dessa observationer tyder sammantaget på att verktyg behöver utvecklas för att 
diskutera och utvärdera relationen mellan genomslagsmått i sociala medier och 
projektens målsättningar. En central slutsats i den här utvärderingen är också att 
en ökad tydlighet i just det här avseendet sannolikt kommer att leda till 
förbättrade möjligheter för dialog mellan verksamheterna och handläggarna. 
Framför allt kan det vara ett led i att tydliggöra relationen mellan innehållet i 
projektens mediesatsningar och målsättningar. En framkomlig väg för detta 
arbete skulle kunna vara att eftersträva en ökad tydlighet i relationen mellan 
genomslagsmått och verksamhetsmål. En central utmaning för detta arbete är 
att inte undergräva projektens möjligheter att använda sig av dessa mått på sätt 
som faktiskt är meningsfulla och stärkande.  
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6. Beständighet 
• Har användningen av internet och sociala medier bidragit till att 

verksamheten lever kvar efter projektets slut? 

Även när det gäller den här frågan talar en majoritet av respondenterna nästan 
huvudsakligen positivt. Vi bör dock lyfta fram att ett antal respondenter – framför 
allt ledare för projekt utan någon särskilt tydlig digital anknytning, och projekt 
som har lyckats uppnå beständighet efter avslut – ändå lyfter fram andra 
aspekter som mer avgörande för detta: 

Nej, det är kvalitén på projektet som gör att det lever vidare. 

Internet och sociala har gett oss oerhörd spridning, men det är inte det som har varit 
avgörande för att vi lever vidare efter projekttidens slut. 

[Projektets] varumärke har verkligen fått spridning via sociala medier som starkt 
bidragit till att projektet får överlevnad. Tilläggas ska att om inte [vi hade] visat 
intressanta kulturhändelser och artister hade inte det funkat, kvaliteten är nr 1. 

Även om det som uttrycks av dessa respondenter delvis kan tyckas vara 
självklart bör det kanske lyftas fram att det för majoriteten av arvsfondsprojekt 
inte är genom den digitala närvaron som förutsättningarna för fortlevnad skapas, 
även om denna är framgångsrik, som citaten antyder. När det gäller frågan om 
beständighet och hur denna står i relation just till digitalt deltagande besvaras 
den oftast i termer av att informationsinnehåll finns kvar, eller att sociala relationer 
mellan aktörer som knutits samman i projektverksamheten består. Följande tre 
citat kan sägas vara typiska exempel på hur respondenterna formulerar sig: 

Ja, Facebooksidorna och två hemsidor där filmer och litteratur finns tillgänglig. 

I viss utsträckning för att främst Facebook bidrar till att upprätthålla relationer mellan 
medlemmar, projektledare m fl i lokalföreningarna […] även efter projekttiden. 

Facebook har ersatt hemsidan. 

Det som framgår är att det just är deltagande i sociala medier som stärker 
beständigheten efter avslut, samtidigt som mer statiskt innehåll, som 
projektspecifika webbplatser, inte nödvändigtvis bidrar på samma sätt. Även om 
det inte är vanligt, kan vi även nämna att det för vissa projekt är just 
verksamheten online som har skapat förutsättningar för fortsatt finansiering, 
vilket illustreras i följande två citat: 

Hemsida och Facebook-konto fanns redan tidigare, det som tillkommit i projektet och 
lever kvar är bloggen. Kommunen har just anställt en person som tidigare arbetade i 
projektet för att fortsätta utveckla bloggen. 

Ja på ett sätt. Vi har gjort en sida inom ramen för projektet, den har renderat 
uppmärksamhet och intresse från andra finansiärer och sidan gör att vi når en del av 
gruppen men inte alla […] ingen har än så länge visat intresse för att vi ska kunna 
utveckla det som behövs för att göra tillgängligt för fler. 



27 

När det gäller upplevelser av hur social relationer och nätverk består kan detta 
för vissa bestå i att sociala medier erbjuder onlinemiljöer som ger framför allt 
ledarkollektivet ett socialt sammanhang efter avslut: 

Ja, vi försöker använda oss av webb och sociala medier för att hålla liv i projektet. 
Projektledarna har en sluten grupp som fungerar väl. 

Men även om det finns ett antal olika exempel på hur digitalt deltagande kan 
stärka beständigheten efter avslut är detta område icke desto mindre ett 
problem som ofta lyfts fram i enkätsvaren. En aspekt som tas upp av flera 
respondenter gäller vad som händer när konton på sociala medieplattformar 
avslutas. Följande citat resonerar om just detta: 

Jag lade ner gilla-sidan på Facebook när jag slutade i projektet eftersom dels var 
projektet slut och dels fanns det ingen som hade utrymme att förvalta den. Ett led i att 
projektresultatet lever kvar är att mina poster finns sparade på arvsfondens hemsida 
och att boken som togs fram med projektet finns på [förlagets hemsida, vilket] 
medger fortsatt spridning och tillgång av vårt material. 

För den här respondenten, och många andra, fyller Arvsfonden.se en viktig roll. 
En utmaning som vi dock utläser i enkätmaterialet är att förutsättningarna för 
verksamheternas beständighet efter avslut bör stärkas. En viktig aspekt av 
beständigheten är att deltagare och målgrupper för verksamheterna upprätthåller 
de sociala nätverk som etableras under projektets verksamhetsperiod. Just detta 
är också något som lyfts fram i flera enkätsvar, till exempel i det följande citatet: 

Projektet pågår fortfarande, men vi hoppas på det: att exempelvis projektets 
Facebook sida ska fortsätta att drivas av målgruppen, då det är lätt, enkelt, snabbt 
och utan kostnad. 

Hur kan man då skapa bättre förutsättningar för beständighet i digitala miljöer? 
Den frågan ska vi återkomma till mer i detalj i ett senare avsnitt – när de sociala 
nätverksanalyserna i utvärderingen presenteras. En strategi som lyfts fram av 
somliga respondenter i svaren på den enkätfråga som redovisas här är dock att 
användandet av ägarorganisationernas nätverk kan ha en högre grad av 
beständighet än de projektspecifika:   

Användande av [ägarorganisationens] intranät, hemsidan och Facebook har 
möjliggjort att [det lärandematerial projektet utvecklade] fortfarande sprids till fler 
verksamheter runt om i landet 

Ja, de publikationer som tagits fram inom projektet finns nu på organisationens 
hemsida att ladda ner. 

Mot bakgrund av problem på grund av nedstängningar av användarkonton på 
digitala plattformar kan detta för vissa projekt sannolikt vara en en framkomlig 
väg för att öka beständigheten. Som vi tidigare sett kan även Arvsfonden.se 
utgöra en plattform som förbättrar förutsättningarna för projekten att leva kvar.  
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7. Utmaningar för verksamheten 
• Har era, eller andras, aktiviteter på nätet och sociala medier på något sätt 

försvårat möjligheterna för er att nå projektets mål? 

När det gäller den här frågan består det dominerande antalet svar av kategoriska 
nekanden. Typiska svar kan exemplifieras av följande citat: 

Nej! 

nej enbart positivt! 

Nej, däremot hade vi kunnat använda oss mer av nätet och sociala medier. 

Tydligheten i det här resultatet kan sägas vara något överraskande. Givet de 
utmaningar som vissa projektet rimligen står inför i digitala miljöer, de tidsinsatser 
som kan antas krävas för att använda sociala medier framgångsrikt och frågans 
öppna karaktär hade en högre andel svar där negativa erfarenheter lyfts fram 
tydligare inte varit särskilt överraskande. 

Karaktären på dessa svar kan möjligtvis tolkas som att det har etablerats en 
okritisk syn på betydelsen av en närvaro i sociala medier. Kanske kan det också 
vara så att sådana synsätt kan vara särskilt väl etablerade inom ramen för 
verksamheter liknande de som förekommer i arvsfondsprojekt, och då kanske 
särskilt inom projekt som riktar sig till yngre målgrupper. Samtidigt kan vi 
konstatera att även bland projekt där mer kritiskt orienterade reflektioner tagit 
form, så har dessa inte lett till mer djupgående omvärderingar av betydelsen av 
deltagande i sociala medier: 

Nej, vi kan inte på något sätt se att våra egna aktiviteter eller andras på internet och 
sociala medier på något sätt har försvårat våra möjligheter att uppnå projektmålen. 
Som tidigare nämnt har dessa kanaler haft en främjande roll för våra projektmål. Om 
vi ska nämna en potentiell risk vi kan se med mycket närvaro på internet och sociala 
medier så är det att det kanske finns en viss möjlighet att ett projekt börjar förlita sig 
för mycket på den typen av kommunikation och tappar bort den direkta kontakten 
med deltagare och aktörer. Detta är något vi har varit medvetna om och jobbat för att 
undvika så vi skulle inte säga att detta är något vi har upplevt, men i alla fall reflekterat 
över. Snarare har internet och sociala medier fungerat som ett komplement till direkt 
kontakt och utgjort en resurs när vi inte haft möjlighet att ha kontakt direkt med 
målgruppen och andra aktörer. 

I den mån en negativ inverkan på projektens verksamheter lyfts fram handlar det 
framför allt om svårigheter att möta tids- och resurskrav: 

Nej men det är resurskrävande. Det är viktigt att man tänker på att det både tar tid 
och pengar innan man sätter igång med ett nytt projekt. 
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Svårigheter att nå ut till målgrupper och få genomslag i det sociala medieflödet 
nämns också av vissa respondenter, men det är inte reflektioner som får särskilt 
stort utrymme i dessa svar. Ett exempel på hur detta ändå kan ta form illustreras 
i följande citat: 

Det är svårt att nå ut. 

Utifrån resonemang som detta är det därför mer troligt att tydligheten i 
svarsmönstret till den här frågan faktiskt återspeglar det faktum att sociala 
medier idag utgör en självklar och central aspekt av det civila samhället. Även 
om deltagande kan vara präglat av utmaningar och svårigheter leder det normalt 
inte till att måluppfyllelse upplevs som möjlig utan att vara närvarande på sociala 
medier.  

Särskilda problemupplevelser   

Vissa av verksamheterna, huvudsakligen sådana som riktas till olika utsatta och 
marginaliserade målgrupper, lyfter fram upplevelser av problem relaterade till 
näthat och trakasserier. Detta är dock inte särskilt vanligt förekommande 
reflektioner, och det lyfts inte fram som något allvarligt. Ett exempel på detta 
återges i det följande citatet, där en ledare för ett projekt riktat till unga kriminella 
lyfter fram hur ideologiskt präglat motstånd mot verksamheten gett visst avtryck 
på Twitter: 

Inte märkbart. Men på främst Twitter har en slags trakasserier/kritik förekommit från 
[grupper] som har ett motsatt syfte mot [vår ägarorganisation].  

För verksamheter där målgruppen karaktäriseras av flera olika karaktäristika 
relaterade till marginalisering, utsatthet eller funktionsnedsättning kan vi dock 
konstatera att svårigheterna med att etablera digitalt deltagande ibland är mer 
svårhanterliga. Sådana förutsättningar leder ibland till att projekt undviker att 
använda sociala medier: 

Då vårt projekt riktar sig mot målgrupper som är oerhört känsliga har vi varit mycket 
sparsamma med att använda oss av sociala men också andra medier. Vårt projekt är 
för våra deltagare och vi har medvetet valt att inte aktivt jobba hårt med sociala 
medier för att inte göra dessa känsliga grupper ännu mer utsatta. 

Samtidigt kan det för verksamheter riktade mot just dessa målgrupper finnas 
särskilda behov av att använda nätet och digitala verktyg. I sådana verksamheter 
kan det uppstå särskilda utmaningar i möjligheterna att förena användningen av 
digitala hjälpmedel, och att samtidigt vara närvarande i sociala medier. I det 
följande citatet återges reflektioner från just ett sådant projekt: 

Eftersom projektet till stor del är teckenspråkigt är internet en nödvändig kanal för att 
kunna lägga ut information på svenskt teckenspråk. Vi har dock valt att inte använda 
oss av sociala medier då projektets målgrupp är allt för liten och sårbar. 
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Projekt som dessa ställs ibland även inför utmaningar relaterade till digitala klyftor 
inom målgruppen. Erfarenheter från ett sådant projekt återges i det följande 
citatet: 

Det har delvis hjälpt oss att nå ut till vår primära målgrupp, personer som har 
intellektuella funktionsnedsättningar. [Vi] har […] ibland svårt att få träffa målgruppen 
direkt. Internet ger målgruppen handlingsutrymme som kanske inte annars finns. Å 
andra sidan är nätet inte alltid tillgängligt för vår målgrupp. Få har datorer hemma (t ex 
inkomster är låga och gör att många inte har råd med internet eller ens dator 
hemma), få har fått öva nog för att nätet ska vara förståeligt, många hemsidor är 
byggda på sätt som gör info otillgänglig för våra målgrupper etc. Så bitvis har det 
förbättrats, bitvis är nätet fortfarande stängt för vår målgrupp.  

Mot bakgrund av dessa observationer kan vi konstatera att projekt som dessa 
står inför betydande utmaningar, inte minst vad gäller deras möjligheter till digitalt 
deltagande. Samtidigt ger vissa av respondenterna exempel från den egna 
verksamheten som kan ligga till grund för utvecklingen av mer framkomliga vägar 
även för dessa verksamhetsområden. I det följande citatet återges till exempel 
hur en respondent talar om betydelsen av tidigare erfarenheter som en viktig 
komponent för att hantera och förhålla sig till problemupplevelser: 

Sedan tidigare erfarenheter av näthat har vi viss försiktighet när det gäller att exponera 
oss själva och våra projektdeltagare i media över huvud taget. Om näthat inte var 
något att förhålla sig till kanske vi skulle köra på och publicera mer från olika aktiviteter 
och på så vis skapa mer exponering av projektet och vad det innebär för våra 
deltagare. 

Å ena sidan visar detta resonemang hur erfarenheter av exempelvis näthat kan 
leda till ett mer återhållsamt digitalt deltagande, å andra sidan hur sådana 
erfarenheter även för med sig en medvetenhet och beredskap. I alla fall för detta 
projekt har detta också skapat vissa förutsättningar för fortsatt närvaro online.  

En betydelsefull strategi för verksamheter som känner tvekan eller motvilja inför 
att delta i sociala medier kan därför vara att få möjlighet att ta del av erfarenheter 
och kunskap från tidigare genomförda projekt. En mer utvecklad strategi för 
detta kan vara att organisera en referensgrupp. I det följande citatet beskriver en 
projektledare för en verksamhet riktad till personer med psykisk ohälsa just detta: 

Det var lätt att hitta personer som tyckte att det här var jätteintressant, som ville träffas 
och prata. Det vi sökte var kompetenser inom kommunikation, reklam och 
marknadsföring – alltså: Hur paketerar man budskapet? Hur kan man vara effektiv i 
kommunikationen? – och inom psykiatrin. En särskilt viktig fråga för oss var ju: Vad är 
riskerna med det här? Kan man skada någon [i målgruppen]?  

Eftersom ett ökat deltagande i den digitala offentligheten i flera avseenden är 
önskvärt just för utsatta målgrupper, är det av stor vikt att sådana här 
verksamheter erbjuds förbättrade möjligheter att hantera de utmaningar de 
möter online. De observationer vi har gjort tyder på att ökade erfarenhets- och 
kunskapsutbyten är centrala komponenter i sådant utvecklingsarbete.  
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Övriga problem och utmaningar 

• Har nätet och sociala medier fört med sig några andra problem för 
verksamheten – antingen för dig som projektledare, eller för projektets 
övriga deltagare? 

När det gäller den här enkätfrågan kan det också konstateras att den 
dominerande andelen respondenter inte uppger sig ha erfarit några omfattande 
problem. Det är dock relativt vanligt att respondenterna beskriver upplevelser av 
tidsbrist i relation till informationshantering. I de följande fyra citaten återges 
några typiska formuleringar: 

Ibland kan det upplevas att det blir mycket information att ta hand om det som 
behöver bearbetas. 

Det tar mycket mer tid än vad vi först hade tänkt, det är en mycket större del av mitt 
dagliga arbete.  

Ett praktiskt problem är att det tar tid att bevaka olika sociala medier och att inte 
missa något meddelande eller viktig info någonstans. För mig som datavan 
projektledare var det inget problem men jag har förstått av andra att de tycker det är 
svårt med många parallella samtalsytor. 

Ja, det tar mycket mer tid än vad man tänker sig att ta hand om sociala medier, 
moderera diskussioner, skapa innehåll av hög kvalitet.  

Även om den sociala medieanvändningen generellt inte upplevs ha inverkat 
menligt på projektverksamheten, kan det till följd av reflektioner som dessa ändå 
diskuteras ifall vissa verksamheter skulle kunna stärkas genom att effektivisera 
sin digitala närvaro. En möjlig strategi för ledare som upplever sådana här 
problem är att begränsa antalet plattformar de deltar i. I de fall projektledare 
upplever att onlinenärvaron stjäl tid från mer betydelsefulla delar av 
verksamheten är detta kanske till och med nödvändigt. Givet att projekten ofta 
använder sig av en relativt bred uppsättning plattformar, och att valet av dessa 
inte alltid förefaller vara helt genomtänkt eller särskilt tydligt förankrat i 
verksamhetens mål, är det inte otänkbart att en uppstramning av plattformarna 
skulle kunna stärka många av Arvsfondens projekt.   

När det gäller problem relaterade till integritets- och anonymitetsfrågor kan det 
också sägas att enkätsvaren inte ger uttryck för att sådana är särskilt vanliga 
bland arvsfondsprojekt. I de fall respondenterna ger uttryck för sådana problem, 
är de huvudsakligen inte omfattande eller allvarliga:  

Ja, ungdomarnas material är ju offentligt, och vi har två situationer där vi har tagit bort 
deras film på begäran från dem själva. De har börjat ny skola och plötsligt var filmer 
de gjort tidigare pinsamma 

Vid något enstaka tillfälle har det tyvärr hänt att vi råkat publicera bilder av personer 
som inte vill vara synliga på sociala medier. Detta till exempel i samband med 
gruppaktiviteter. Vi har alltid varit väldigt noga med att fråga innan vi fotograferar om 
det är okej att vi lägger ut bilderna men ibland har vissa språkbarriärer orsakat 
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missförstånd. Dock har inte detta följts av några allvarliga konsekvenser, mer än att vi 
av ungdomarna blivit ombedda att ta bort bilder som råkat följa med. Eftersom detta 
kan vara väldigt känsligt är det viktigt att hitta fungerande metoder för att förklara och 
kunna försäkra sig om att alla är införstådda i vad vi frågar om. 

Som dessa citat också visar uttrycker respondenterna generellt en hög 
medvetenhet om behovet av att ta hänsyn till deltagarnas integritet online. 

En närbesläktad frågeställning är om det kan upplevas som att privat användning 
av sociala medier, till exempel bland projektdeltagare, står i vägen för 
verksamheten på olika sätt. I de material som vi har samlat in förekommer dock 
reflektioner om sådana problem ytterst sällan. I de fall de förekommer uttrycker 
respondenterna också att problemen är av mindre allvarligt slag.  

Frågor om privat användning av sociala medier och integritetsfrågor gäller dock 
inte bara i relation till målgruppen och projektdeltagare. Användningen av sociala 
medier i projektverksamheterna kan också föra med sig gränsdragningsproblem 
för ledarna. I en intervju med en ledare för ett projekt med utvecklat deltagande 
online beskrivs relationen mellan projektledarskap, social medieanvändning och 
privatliv som präglad av komplexitet: 

[Respondent:] Jag gillar att känna att man är en del av ett större sammanhang. Jag 
vill veta om folk gillar det vi gör eller inte. Jag behöver mycket input, och det är sociala 
medier bra på: Den här fick många likes, den här fick inga likes – vi kanske måste 
tänka om? – att det blir en direkt (återkoppling). 

Men en grej som är svår på sociala medier – och jag har väl satt mig i den fällan själv 
– är att man parallellt måste bygga både sitt eget, organisationens och kampanjens 
varumärke. Våra kampanjer, och vår organisation lever ju också på mitt varumärke. 
[…] Jag är lite avundsjuk på dom som lyckas behålla den där privata kanalen [på 
sociala medier]. 

[Intervjuare:] Kan du ibland känna ett behov av att få stänga ner alla konton och vara 
helt frånkopplad? 

[Respondent:] Jo, till exempel: För första gången nu i sommar så såg jag till att 
stänga ner (alla konton) en månad. Även om jag bara hade lagt upp bilder, så hade 
jag upplevt det som arbete. För den här telefonen är både jobb och privat, och mitt 
Instagram är jobb och privat. Så jag kan inte bara känna att jag kan lägga upp bilder 
och vara lugn med det, det blir en typ av stress.  

För den här projektledaren är användandet av sociala medier av stor betydelse 
för den personliga motivationen, och för att skapa en känsla av sammanhang 
och social anknytning i det vardagliga arbetet. Sådana upplevelser har även 
uttryckts av andra respondenter i deras enkätsvar. Samtidigt beskriver den här 
ledaren hur den professionella användningen av sociala medier har skapat 
problem för det privata användandet. För just den här ledaren har det även lett till 
upplevelser av stress under ledighet, och oklara gränser mellan yrkes- och 
privatliv. Även om upplevelser av det här slaget inte kan sägas vara 
representativa för majoriteten av respondenterna är det icke desto mindre viktigt 



33 

att ledare med sådana här erfarenheter får hjälp att hantera sin situation. Det är 
tänkbart att erfarenhetsutbyten mellan ledare kan verka förebyggande. 

Facebooks roll 

En plattform där gränsdragningen mellan privat och offentligt är särskilt tydlig är 
Facebook. Precis som för respondenten i det avslutande citatet i det föregående 
avsnittet kan vissa ledare uppfatta det som problematiskt att ledarrollen inkräktar 
på det privata medieanvändandet. I de flesta fall som beskrivs är det just på 
Facebook sådana problem blir mest tydliga. De flesta beskriver detta problem 
huvudsakligen som förhållandevis begränsat, som i det följande citatet:  

Inte mer än att man på Facebook använder sin privata profil och kan bli kontaktad när 
som på dygnet.  

Andra ledare beskriver möjligheterna att använda sig av Facebook för att 
upprätta mer personliga relationer med projektdeltagare som en värdefull resurs 
snarare än som ett problem: 

Några av projektledarna […] valde också att göra egna, privata FB-konton kopplade 
till projektet för att kunna ha en mer personlig kontakt med ungdomarna (bli vän med 
dem på FB om de skickade vänförfrågningar) för att kunna upprätthålla en god 
kontakt och finnas där om någon hade frågor. Ibland kan det kännas naturligt att 
skriva till en person i stället för en grupp och eftersom vi ofta träffade ungdomarna 
under aktiviteterna fann många det som en rolig grej att kunna bli vän med oss på 
FB. 

Det fäste som Facebook fått i människors vardagliga kommunikation kan leda till 
bekymmer för vissa ledare. Samtidigt utgör i synnerhet Facebook, just på grund 
av sin spridning och oklara distinktion mellan privat och offentligt, en betydelsefull 
resurs för många ledare. Ett flertal enkätsvar har gett tydliga indikationer på 
detta:  

Via sociala medier, framför allt Facebook, har vi nått personer utanför våra ordinarie 
nätverk.  

De var ett bekvämt sätt för dem att kommunicera och få svar på frågor och 
funderingar. Att skicka ett chattmeddelande t ex en lördagskväll känns inte lika 
störande som att ringa. 

Lokala projektledare valde ibland att kontakta nationella projektledningen via 
chattkanaler på till exempel Facebook. 

Facebooks dominerande roll som kommunikationsplattform för dock inte bara 
med sig mer komplexa förhållanden mellan det privata och det offentliga, det 
präglar också projekten på andra sätt. Ett exempel är hur förändringar i 
Facebooks avgiftssystem kan få konsekvenser för projektens kostnader:  
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[D]et har skett en stor förändring eftersom Facebook har börjat ta betalt för att inlägg 
ska spridas. Generellt tror jag att det kommer bli en viktigare del för projekt med 
medel från Arvsfonden att jobba med sociala medier och budgetera för detta genom 
personalkostnad/tid, och kostnad som olika kanaler tar för att sprida saker. Den 
”naturliga spridningen” är idag svårare och svårare att få till. Man måste betala för 
den. 

Det faktum att Facebook drivs och utvecklas kommersiellt gör att det i vissa 
avseenden uppstår konflikter i förhållande till de utgångspunkter och behov som 
många arvsfondsprojekt omfattar. Vissa ledare uttrycker en betydande osäkerhet 
inför Facebooks lämplighet som plattform för projektets verksamhet och 
målgrupp. Det följande citatet, från en intervju med en ledare för ett projekt 
inriktat på att utveckla och organisera socialt stöd till personer med psykisk 
ohälsa, är ett exempel på hur sådan osäkerhet kommer till uttryck i materialet: 

Jag tror stenhårt på peer support som idé, och det jag tycker är lite trist är att den har 
kapats, så att säga, av Facebook – för det är på Facebook som det uppstår och 
förekommer. Det känns obekvämt av flera skäl, inte minst för att det är ett stort 
amerikanskt kommersiellt företag. 
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8. Resursbehov 
• Skulle ytterligare resurser (tekniska, kunskapsmässiga eller andra) ha 

förenklat och/eller effektiviserat projektets användning av internet och 
sociala medier? 

När det gäller svaren på den här frågan kan respondenterna delas in i två tydliga 
grupper.  

Den ena gruppen upplever att de har tillräckliga resurser och kunskaper för att 
hantera verksamhetens sociala medieanvändning. Dessa respondenter svarar 
nästan undantagslöst på frågan med ett enkelt Nej, och de tycker sig 
uppenbarligen inte behöva några ytterligare resurser för de delar av sin 
verksamhet de bedriver i sociala medier. Allmänt kan vi också säga att den här 
gruppen omfattar såväl projekt med en utpräglad digital profil som andra typer 
av projekt.  

Den andra gruppen – som är något mindre – har identifierat tydliga behov. Inte 
minst gäller detta tekniska kunskaper. De två följande citaten kan sägas vara 
typiska för den här gruppen:  

Ja absolut. Vi behöver högre kompetens och teknisk support. 

Ja, när det gäller tekniska kunskaper om olika publiceringsverktyg. 

Vi kan med andra ord konstatera att det finns en stor bredd i upplevelsen av 
teknisk kompetens i den digitala medieanvändningen bland arvsfondsprojekt.  

Utöver teknisk kunskap uttrycker vissa ledare även att kunskapsbrister ligger 
bakom svårigheter att använda sociala medier effektivt. Framför allt beskrivs 
svårigheter med att nå ut till olika målgrupper, och bristfällig 
informationsförmedling, som följder av okunskap. De två följande två citaten är 
exempel på sådana resonemang:  

Ja, vi skulle garanterat ha kunnat sprida resultaten på ett bättre sätt med en 
genomtänkt plan och kunskap om sociala medier. 

Kunskapspåfyllning kring vilka medier som används och hur de används av 
målgruppen skulle vara jättebra.  

När det gäller kunskap om detta område uttrycker flera respondenter att de har 
fått tillägna sig kunskapen på egen hand. Ofta formulerar de en önskan om att 
Arvsfonden skulle kunna bidra med kunskapsstärkande insatser:  

Vi har fått lära oss själva, men hade gärna behövt en kurs i representationen på 
sociala medier, kanske kunde ges till alla projektledare? 

Det kan här också nämnas att sådana önskemål även uttrycks av ledare med 
hög digital kompetens. I det följande citatet, från en intervju med just en sådan 
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projektledare, nämns ett ökat ansvarstagande från Arvsfondens sida som särskilt 
önskvärd: 

Jag skulle tycka att det var väldigt bra om Arvsfonden – på deras Arvsfondsdagar och 
introduktioner – kunde ta in [någon expert på sociala medier] som kunde prata om 
hur kan man stärka projekt via sociala medier, för att ge inspiration. Väldigt många 
projekt skapar sidor på Facebook, och sen efter tre år har dom 129 följare. Sen 
läggs sidan ner efter projektets slut. Är det så man ska göra? Ska alla projekt ha en 
egen sida, eller ska det kanske en hashtag kopplad till den egna organisationen? 

Flera respondenter nämner att mer utvecklade former för kunskapsutbyte vore 
önskvärt. Många upplever att Arvsfonden också skulle kunna ta ett mer 
omfattande ansvar än de för närvarande gör just i detta avseende.  

För vissa projekt beskrivs dock kunskapsbehoven vara av mer djupgående 
karaktär. Ett mindre antal ledare för redan avslutade projekt menar att de borde 
ha knutit den här typen av kompetens till verksamheten i ett tidigt skede. De 
följande två citaten är exempel på sådana resonemang: 

Man borde i tidigare skede utsett en ansvarig person för att sköta/ansvara för den 
delen […] personal som till viss del haft det i sin tjänst. 

Ja, vi borde ha insett behovet av att knyta den kompetensen till projektet redan från 
start 

För verksamheter där digitala mediekompetenser upplevs som svaga inom 
ledningsgruppen utgör detta sannolikt mycket värdefulla insikter. Troligtvis är det 
också så att mer utvecklade resonemang om användningen av sociala medier 
under projektens initiala faser är av särskilt stor vikt just för projekt där 
kunskaperna är lägre.  

Särskilda behov 

Det bör också nämnas att projekt riktade mot målgrupper med 
funktionsnedsättningar som begränsar deras möjligheter att använda digitala 
verktyg utmärker sig när det gäller ökade resursbehov. För den här gruppen av 
verksamheter är behoven framför allt relaterade till utmaningar med tekniska 
lösningar för digital tillgänglighet. De följande tre citaten exemplifierar de behov 
som den här typen av verksamheter uttrycker: 

Funktionshindrade kan ha svårigheter att uttrycka sig med hjälp av digitala verktyg, 
och hjälpmedel finns inte alltid för detta. Här finns en utmaning för det demokratiska 
civilsamhället.   

[Projektdeltagarna] var i vårt fall ofta inte förmögna att skriva tillräckligt bra för att nyttja 
tekniken till fullo till exempelvis dokumentation. Vi försökte arbeta med Dragon 
Dictation-appen för rapporter, men det gick så där.  
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JA: Utvecklingsmedel för tillgänglighetsanpassningar. Kompetensutveckling inom 
kommunikation. Erfarenhetsutbyten som är strukturerade med andra inom samma 
område/i samma situation. Möjlighet till finansiering som täcker inte bara utveckling 
utan även det så viktiga dagliga arbetet med sidor och närvaro på nätet. 

Att möta de behov som nämns i citaten ovan utgör centrala utmaningar för den 
den digitala offentligheten. Många arvsfondsprojekt gör också erfarenheter som 
kan vara värdefulla för detta arbete. Därför är det viktigt att förutsättningarna för 
kunskapsutbyten mellan dessa verksamheter stärks i tillfredsställande 
utsträckning. 
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9. Arvsfonden.se 
• Hur har ni upplevt Arvsfondens egen nätplattform Arvsfonden.se? 

På frågan om upplevelserna av att använda Arvsfonden.se kan vi konstatera att 
en relativt stor andel av respondenternas svar är av negativ karaktär. Centralt för 
dessa svar är inte minst frustrerande erfarenheter av tekniska aspekter av 
tjänstens utformning. I anslutning till dessa kommentarer bör det nämnas att 
Arvsfonden har gjort en mer genomgripande förändring av sidans utformning, 
något som har upplevts som en stor förbättring av respondenterna. Icke desto 
mindre kvarstår observationen att ett dominerande mönster är att 
respondenterna uttrycker negativa erfarenheter. Det som ofta återkommer är 
negativa upplevelser av sökfunktionen, inloggningens funktionalitet samt 
begränsade möjligheter att dela olika typer av bild- och videomaterial. Följande 
tre citat exemplifierar typiska kommentarer om användandet av Arvsfonden.se: 

Stort problem att inte kunna lägga ut filmer på arvsfondsbloggen! Vi har varit tvungna 
att lägga ut länkar till våra filmer men det optimala vore att kunna lägga ut filmerna 
direkt som blogginlägg! Dessutom är den maximala bildstorleken för fotografier i 
bloggen alldeles för liten! De moderna mobiltelefonerna kan inte ta så lågupplösta 
bilder så vi har varit tvungna att komprimera fotona i ett redigeringsprogram innan vi 
kunnat lägga ut dem på bloggen. 

Jag tycker att sökfunktionen på sidan inte fungerar så bra. När jag skriver in ett 
projektnamn, en organisation eller annat så får jag inte de träffar jag vill ha. Jag tror att 
den funktionen kan förbättras. I övrigt tycker jag att bloggfunktionen är bättre nu 
sedan sidan gjordes om och det är enklare att hitta rätt information och dokument i 
samband med redovisningar än tidigare. 

[S]ökfunktionen på Arvfonden.se är väldigt ospecifik och att det är svårt att 
specificera sin sökning. Ofta får en hundratalsträffar på ett projektnamn och det kan 
vara lite svårt att hitta det en letar efter. 

Men även om majoriteten uttrycker sig negativt förekommer det också att 
Arvsfonden.se omnämns i mer positiva ordalag. Vi kan dock notera att när detta 
görs, sker det ofta tillsammans med kritiska reflektioner. Sådana formuleringar 
kan exemplifieras av följande citat: 

Jag tycker att det har varit en bra plattform men kanske lite svåröverskådlig. 

Jag som projektledare har svårt med inloggningen då det inte fungerar vid första 
försöket. Annars har det fungerat bra!  

Bra, med ett undantag: det har varit svårt att ladda ner bilder, då begränsningen på 
bildstorlek varit mycket liten. 

Helt ok. Lite stel kanske men å andra sidan så är det en institutionell plattform, och då 
kan den få vara det. 
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Vissa respondenter har upplevt problemen med sidan så besvärande att de har 
avstått från att använda sidan. Huvudsakligen är dock sådana reflektioner 
kopplade till tjänstens tidigare utformning: 

I början var det oerhört mycket problem med communityn. Så mycket så att det inte 
blev intressant att använda den för att berätta om projektet. Efter förbättringarna som 
gjordes har det blivit mycket bättre och det har gjort att vi använt communityn mer det 
sista året. 

Som citatet visar beskriver de respondenter med egna erfarenheter av både den 
tidigare och den nuvarande utformningen generellt de förändringar som 
genomförts i positiva ordalag. För flera av dessa har förändringarna också lett till 
ökat deltagande. Samtidigt kan det också noteras att ytterligare förändringar 
fortfarande upplevs som önskvärda:  

Bra med de förändringar som genomförts på sidan. 

Det är ett bra forum för nätverkande mellan pågående projekt. Mycket mer 
användarvändlig sedan den gjordes om 

Den förbättrades men kan säkert bli ännu bättre.  

En central komponent i kritiken mot Arvsfonden.se är att utbytet med andra 
projekt upplevs som alldeles för begränsat. Som en konsekvens av detta 
upplevs sidan primärt som ett verktyg för att rapportera om sin verksamhet till 
Arvsfonden, för att ge finansiären inblick i verksamhetens genomförande. Med 
utgångspunkt i sådana upplevelser är det inte ovanligt att mer kritiska reflektioner 
om sidans syfte också kommer till uttryck:  

Ganska dålig och platt, den känns som en tvingad envägskommunikation. Sällan eller 
aldrig läser någon inläggen på bloggen. Dock kopplar vi vår blogg till vår Facebook 
och drar på så vis trafik till sidan.  

Det har känts som det mest har varit en plattform för att rapportera till Arvsfonden om 
vad som händer i projektet. Andra Arvsfondsprojekt har ju möjlighet att gå in och följa 
projektet, men intresset har varit svalt. Jag har i och för sig inte heller varit så aktiv 
med att följa andra projekt. 

På min tid hette den först Arvsfondsprojekten.se. Det var ett helt okej system för att 
kommunicera och rapportera om projektets utveckling med Arvsfonden. Däremot 
upplevde jag inte att det fanns intresse från oss projektledare att följa andra projekt 
eller byta erfarenheter i de forum som fanns. Jag upplevde inte det som meningsfullt.  

bra som loggbok. enkel att använda. däremot svårt att avgöra om så många läser 
den, knappt några kommentarer på tre år... 

De här observationerna visar att användningen av, och synen på, Arvsfonden.se 
är starkt beroende av sidans förmåga att hjälpa användarna knyta an till och 
etablera sociala nätverk. Eftersom upplevelserna av tidsbrist till följd av 
omfattande mediehantering också är vanliga bland respondenterna, vilket 
diskuterats i tidigare avsnitt av den här rapporten, är det olyckligt att deltagandet 
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på Arvsfonden.se bidrar med upplevelser av meningslöshet i 
medieanvändningen. Det är därför en viktig uppgift för Arvsfonden att förbättra 
Arvsfonden.se, framför allt dess sociala funktionalitet. Det finns annars en risk för 
att kvaliteten i projektens användning av Arvsfonden.se försämras, och kan 
också bidra till att försvaga Arvsfondens legitimitet. Det finns därutöver en risk att 
användningen av Arvsfonden.se, i den mån den tar tid från annan 
medieanvändning, faktiskt inverkar menligt på projektens deltagande i miljöer där 
det finns bättre möjligheter till verksamhetsstärkande relationer.  
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10. Sociala nätverk och genomslag  
Användningen av sociala medier syftar som vi tidigare nämnt till att etablera 
sociala relationer med andra aktörer. Genom analyser av hur sådana relationer 
formeras på specifika plattformar kan vi också få kunskap om vad som ligger 
bakom sådana organiseringsprocesser. För den här rapporten kan också 
analyser av de informella nätverk som tar form i sociala medier bidra till att ge 
ökad kunskap om förutsättningarna för arvsfondsprojekt att lämna bestående 
avtryck i den digitala offentligheten. 

I de nätverksdiagram som presenteras i det här kapitlet representerar de 
cirkulära noderna användarkonton på Twitter. I samtliga nätverk representerar 
den största och mest centrala noden det utvalda projektets, eller 
ägarorganisationens, användarkonto. De omkringliggande noderna representerar 
de Twitterkonton som vid minst ett tillfälle har nämnt arvsfondsprojektet i en 
tweet. Pilarna mellan noderna representerar omnämnanden. Pilarnas riktning 
indikerar vilken användare som blir omnämnd, och pilarnas tjocklek illustrerar 
antalet omnämnanden. I nätverken har vissa grupper av noder tilldelats särskilda 
färger, vilket illustrerar att dessa noder tillsammans utgör en social gruppering 
såtillvida att de binds samman av ömsesidiga omnämnanden. 

Nätverk 1. Socialt nätverk på Twitter. 

 

Nätverk 1 visar de relationer som organiserats runt ett Twitterkonto för ett 
arvsfondsprojekt som inte har twittrat särskilt aktivt. Projektet har inte nämnt 
särskilt många andra användare under sin tid på Twitter, och det har heller inte 
blivit omnämnt av särskilt många. Det kan också konstateras att de användare 
som knyts till varandra i just det här nätverket har ytterst få andra 
sammanlänkande relationer. Nätverk 1 kan med andra ord sägas vara kraftigt 
centraliserat – dess interna sammanhållning är helt beroende av en enda aktör. 
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Nätverk 2. Socialt nätverk på Twitter. 

 

Nätverk 2 visar de relationer som har formats runt ett projekt med en något 
högre grad av aktivitet, som i sitt twittrande har nämnt ett större antal andra 
projekt och som också har blivit omnämnt av ett större antal andra twittrare. 
Nätverk 2 visar ett mindre centraliserat nätverk än nätverk 1. Det binds inte 
samman lika tydligt genom relationer till en central aktör, utan snarare av att de 
flesta inkluderade användarna twittrar aktivt till en större uppsättning andra 
användare. Därigenom kan man också anta att detta nätverk har en högre 
beständighet eftersom det är mindre beroende av en central aktör för sin 
sammanhållning. Vi kan därför också anta att detta nätverk har andra 
förutsättningar för att växa och utvecklas genom mer demokratiskt orienterade 
processer än vad nätverk 1 har. 

Samtidigt kan vi också konstatera att både nätverk 1 och 2 är ganska små till 
omfattningen, och att de pilar som länkar samman aktörerna är ganska tunna. 
Detta är ett uttryck för att de kommunikationsflöden som strukturerar nätverken 
inte karaktäriseras av särskilt hög grad av aktivitet, något som kan tolkas som att 
de sammanlänkade aktörerna inte nödvändigtvis är särskilt engagerade i 
varandra. 

Nätverk 3 och 4 visar relationer mellan aktörerna i två betydligt större nätverk. 
Utöver att de karaktäriseras av ett stort antal sammanlänkade aktörer, präglas 
de till skillnad från nätverk 1 och 2 även av ett betydligt mer aktivt twittrande av 
de centrala användarna. Ett större antal tjockare pilar, riktade både till och från 
centrala aktörer i nätverken, illustrerar att dessa användare över tid har nämnt 
varandra vid ett stort antal tillfällen. Nätverk 3 och 4 kan med andra ord sägas 
illustrera konsekvenserna av ett mer långsiktigt och framför allt engagerat 
deltagande på Twitterplattformen. Det är sannolikt så att dessa nätverk till stor 
del har utvecklats till följd av ett fåtal aktörers aktiva och över tid beständiga 
twittrande.   
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Nätverk 3. Socialt nätverk på Twitter. 

 

Nätverk 4. Socialt nätverk på Twitter. 

 

I synnerhet illustrerar därför nätverk 3 och 4 den avgörande betydelsen av just 
engagerat och långsiktigt deltagande från centrala användare. De illustrerar även 
hur sådant deltagande kan bidra till att relationer etableras mellan ett 
förhållandevis stort antal människor, och även mellan olika nätverksgrupperingar, 
på sociala medieplattformar. Samtidigt kan vi konstatera att även nätverk 3 och 
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4 delvis präglas av en centraliserad struktur, där de centrala och 
sammanlänkande aktörerna är ganska få. De här nätverken är med andra ord 
starkt beroende av att just dessa aktörer fortsätter sitt engagemang och 
därigenom upprätthåller de etablerade relationerna. Om dessa användare faller 
bort är risken stor att nätverket kommer att lösas upp. 

Nätverk 5. Socialt nätverk på Twitter. 

 
 
I nätverk 5 visas relationer mellan aktörer i ett nätverk där de centrala och 
relationsförmedlande aktörerna är fler. Nätverket karaktäriseras av att ett flertal 
tjocka pilar binder samman många av de inkluderande aktörerna. Relationerna 
mellan användare inom de sammanlänkande grupperingarna och mellan dessa 
grupper kan här också sägas vara präglade av en decentraliserad struktur. De 
bygger inte huvudsakligen på enskilda användare, utan struktureras snarare av 
mer komplexa relationsnätverk, där en större uppsättning aktörer spelar 
betydelsefulla roller för nätverkets sammanhållning.  

Genomslag och beständighet 

Ett centralt resultat av de jämförelser som har diskuterats i det här kapitlet är att 
den typ av nätverk som exemplifieras i nätverk 5 i många avseenden kan antas 
utgöra ett eftersträvansvärt mål för många av de verksamheter som 
arvsfondsprojekt omfattar. En anledning är att det knyter samman ett stort antal 
aktörer. Det gör också detta i en decentraliserad struktur som delvis skapar 
förutsättningar för demokratisk kommunikation eftersom det baseras på ett stort 
antal relationer som var och en präglas av beständighet och engagemang. För 
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det första för detta med sig att en aktör i detta nätverk har goda möjligheter att 
nå ut till ett stort antal människor. Men för det andra för det också med sig att de 
relationer och kunskaper som får fäste i ett sådant här sammanhang har helt 
andra förutsättningar att leva kvar. Ett nätverk av det här slaget har sannolikt en 
betydligt högre beständighet över tid. 

Med hjälp av vilka strategier skapas förutsättningar för att nå ut till ett stort antal 
aktörer på sociala medier, och hur etableras socialt decentraliserade nätverk? En 
central skiljelinje mellan de två mindre nätverken (nätverk 1 och 2) och de tre 
större (nätverk 3, 4 och 5) är att de förra är projektspecifika, och de senare utgår 
från ägarorganisationernas användarkonton. I de tre större nätverken har alltså 
de analyserade arvsfondsprojekten valt att twittra genom sina 
ägarorganisationers användarkonton (eller genom att kombinera detta med 
projektspecifika konton). 

Just de exempel som presenteras här tyder därigenom på att det är svårare för 
enskilda projekt att etablera meningsfulla kommunikationsstrukturer på sociala 
medieplattformar. En anledning till detta kan naturligtvis vara 
projektverksamheters tidsbegränsade karaktär, och att det för många projekt 
helt enkelt är svårt att hinna bygga upp nätverk av tillfredsställande storlek under 
sin verksamhetstid. Mot bakgrund av detta är det sannolikt generellt betydligt 
mer effektivt och målinriktat för arvsfondsprojekt att – i den mån det är möjligt – 
försöka knyta an till och agera inom ramen för redan etablerade 
nätverksstrukturer. Som vi har visat här kan strukturer som etablerats av 
projektens ägarorganisationer vara till mycket god hjälp.  

Utmaningar och behov 

För många arvsfondsprojekt finns dock inte sådana möjligheter. Många projekt 
upplever frustration över förutsättningarna för att nå ut till olika målgrupper med 
olika typer av budskap. Detta kan sannolikt förklaras av att många projekt helt 
enkelt saknar anknytning till väl fungerade kommunikationsnätverk. Ibland passar 
projektens kommunikationsbehov heller inte ihop med ägarorganisationens 
kunskaper och traditioner, och det behöver inte alltid vara positivt för projekten 
att knyta an till dessa. En av respondenterna i enkätundersökningen formulerar 
sig till exempel enligt följande angående relationen mellan projektets 
mediestrategier och ägarorganisationen:     

[D]et har krävt ett helt nytt tänk kring kommunikation och interaktivitet som 
organisationen i sig inte är van vid och kanske inte riktigt har kompetens för. Nätet är 
en viktig plats att synas på men hur, vad och varför är kunskap som inte alltid finns 
inom våra sektorer. 

Respondenten identifierar med andra ord en betydande utmaning för många 
arvsfondsprojekt. Vi kan här också nämna att en del projektledare har uttryckt 
önskemål om mer utvecklat stöd från Arvsfonden i detta avseende. Utifrån de 
observationer som vi har presenterat i det här kapitlet kan ett sådant stöd vara 
mer utvecklad rådgivning för strategier för att använda sociala medier. Det skulle 
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också kunna bestå av att ett mer utvecklat arbete med att bygga upp och 
etablera beständiga nätverksstrukturer i den digitala offentligheten – till exempel 
på Twitter – som de finansierade projekten skulle kunna dra nytta av i sin 
verksamhet. 

I anslutning till detta resonemang kan det även nämnas att vissa projektledare 
upplever att Arvsfonden också skulle kunna fylla en mer aktiv roll för spridandet 
av projektens sociala mediesatsningar. I en intervju uttrycker en ledare för ett 
projekt med som arbetat mycket framgångsrikt med sociala medier följande: 

Det är inte så att [Arvsfonden] så här ”wow – nu har det här projektet, som har fått 
stöd av Arvsfonden, gjort det här på Twitter”. Dom hakar inte på saker som dom 
skulle kunna. 

Det här resonemanget knyter an till att Arvsfonden skulle kunna erbjuda mer för 
spridandet av information om projektens verksamheter i offentliga utrymmen. 
Men det visar också att sådant arbete inte bara skulle gagna projekten i deras 
konkreta verksamhet. Det skulle även kunna verka bekräftande och stärkande 
på ett område där projekten ofta står inför stora utmaningar. 
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11. Slutsatser 
Som tidigare nämnts omfattar många arvsfondsprojekt verksamheter med hög 
anknytning till digital kommunikation. Som exempel kan vi nämna projekt med 
syftet att med hjälp av nätet och digitala verktyg på olika sätt: 

• skapa och tillgängliggöra informations- och utbildningsmaterial 
• bygga mobila applikationer 
• bedriva opinionsbildning 
• öka digital delaktighet 
• etablera sociala nätverk och mötesplatser 
• organisera socialt stöd. 

För sådana projekt gäller också att de tillhör verksamhetsområden där sociala 
mediers genomslag har varit särskilt påtagligt under de senaste åren. Det faktum 
att många projekt riktar sig till unga och unga vuxna – det vill säga grupper inom 
vilka social medieanvändning är särskilt väl etablerad – för också med sig att 
sociala medier spelar en självklar och betydelsefull roll för många 
arvsfondsprojekt. Mot bakgrund av detta är det därför inte överraskande att 
många arvsfondsprojekt också omfattar verksamheter där användningen av 
digitala verktyg, nätet och sociala medier kan konstateras vara av en mycket hög 
kvalitet och kunskapsnivå. 

Samtidigt är många projekt också inriktade på verksamheter där utmaningarna 
för att använda sociala medier kan vara betydande. För det första handlar det 
om sådana projekt som riktar sig till målgrupper där det finns mer omfattande 
digitala klyftor. Till exempel kan det finnas stora skillnader i kunskap och 
erfarenheter av social medieanvändning, eller så begränsar 
funktionsnedsättningar vissa möjligheter till deltagande. För det andra kan det 
också gälla för projekt riktade mot särskilt utsatta och marginaliserade grupper, 
för vilka närvaro på nätet ibland kan utgöra en risk för ökad utsatthet. För vissa 
målgrupper finns det också risk för att drabbas av olika former av näthat, eller 
andra typer av rättighets- och integritetskränkande diskrimineringsformer, genom 
ökad närvaro i den digitala offentligheten.  

De verksamheter vi har studerat närmare i den här utvärderingen omfattar med 
andra ord verksamheter som i ett flertal avseenden bedriver ytterst betydelsefullt 
arbete i digitala miljöer och på sociala medier. Genom arvsfondsprojekt utvecklas 
ny kunskap om hur den digitala offentligheten kan användas för att stärka 
demokratiska processer och öka medborgerligt deltagande. Samtidigt bedriver 
Arvsfonden också ett ytterst viktigt utvecklingsarbete för förutsättningarna för att 
stärka delaktigheten för grupper med särskilda behov i digitala miljöer. 
Sammantaget har det stöd som Arvsfonden förmedlar i dessa avseenden stor 
betydelse för utvecklingen av en demokratisk digital offentlighet. 

När det gäller användningen av sociala medier i arvsfondsprojekt, och deras 
positiva upplevelser av detta, kan vi konstatera följande: 
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• En majoritet av arvsfondsprojekten använder sig av ett flertal olika sociala 
medieplattformar för flera olika syften. För många projekt är den här 
användningen inte relaterad till något utvecklat resonemang om vilka typer 
av tjänster och verktyg de använder för vilka typer av syften. 

• Projektledarnas erfarenheter tyder på att det är just genom ett bredare 
deltagande, på en diversifierad uppsättning plattformar, som projektens 
gagnas på bästa sätt. Samtidigt kan koordineringen av deltagandet i olika 
sociala medier ha stor inverkan på projektens vardagliga arbete.  

• Användningen av sociala medier upplevs i allt väsentligt som stärkande 
för nästan alla arvsfondsprojekt. Framför allt stärker det projektens 
kontakter med målgruppen. Det stärker också kommunikationen internt i 
projekten, till exempel mellan projektledare, och med andra betydelsefulla 
aktörer i samhället, inte minst andra finansiärer. Närvaro och deltagande i 
sociala medier kan också vara legitimitetsstärkande för projekten. 

• Valet av specifika medietjänster – och föreställningar om vad de kan och 
bör användas till – får konsekvenser för hur projekten ser på sig själva och 
definierar sin verksamhet. Inte minst har plattformsspecifika 
genomslagmått stor betydelse för projektens egna bedömningar och 
värderingar av verksamheten. 

• Genomslagsmått (till exempel antal följare eller gilla-markeringar) på 
sociala medieplattformar kan vara mycket betydelsefulla, stärkande och 
bekräftande för många projekt. Samtidigt för de också med sig en risk att 
projektens måluppfyllelse reduceras till dessa mått.   

• Vissa projektledare upplever en oförståelse från Arvsfondens sida om 
betydelsen av framgång i sociala medier. I vissa fall kan ledare uppfatta 
att Arvsfonden ifrågasätter framgångsrik verksamhet.  

• Arvsfonden behöver förtydliga relationen mellan koordineringen i 
användningen av olika plattformar och specifika verksamhetsmål. Detta 
gäller också relationen mellan genomslagsmått i sociala medier och 
specifika verksamhetsmål. 

När det gäller relationen mellan användningen av sociala medier och 
beständigheten i projektens verksamhet efter avslut kan vi konstatera följande:  

• Deltagande i sociala medier kan stärka beständigheten efter avslut, men 
eftersom projektspecifika konton ofta avslutas tillsammans med projektet 
är effekten oklar. 

• Förutsättningarna för beständighet i de digitala aspekterna av projektens 
verksamheter bör stärkas. I detta avseende kan ett ökat användandet av 
ägarorganisationernas nätverk vara positivt.  

När det gäller huruvida problem uppstår i projekten till följd av användningen av 
sociala medier visar utvärderingen följande: 

• En stor majoritet av projekten upplever inte att deltagandet i sociala 
medier inverkar menligt på verksamhetens måluppfyllelse, snarare 
tvärtom. 
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• Ett mindre antal projekt riktade till utsatta och marginaliserade målgrupper 
lyfter fram upplevelser av problem relaterade till näthat och trakasserier. 
Dessa är dock huvudsakligen av mindre allvarligt slag.  

• När målgruppen har flera olika karaktäristika relaterade till marginalisering, 
utsatthet eller funktionsnedsättning finns det stora utmaningar för det 
digitala deltagandet.  

• En strategi för verksamheter som känner tvekan eller motvilja inför 
deltagande i sociala medier är att ta del av erfarenheter och kunskaper 
från tidigare projekt, eller att organisera en referensgrupp.  

• Många respondenter upplever tidsbrist till följd av deltagandet i sociala 
medier. En strategi för att hantera detta kan vara att begränsa antalet 
plattformar ett projekt deltar i, och att tydliggöra relationen mellan 
närvaron på specifika plattformar och verksamhetens mål.  

• Sociala medier kan vara av stor betydelse för projektledarnas personliga 
motivation och för deras upplevelser av sammanhang. Samtidigt kan 
deltagandet föra med sig en ökad oklarhet mellan det privata och det 
yrkesmässiga för vissa projektledare.  

• Det faktum att de etablerade medietjänsterna drivs kommersiellt står i 
konflikt med vissa av projektens utgångspunkter och behov. Vissa ledare 
upplever en betydande osäkerhet inför de etablerade plattformarnas 
lämplighet för den den egna verksamheten. I synnerhet gäller detta för 
projekt riktade till utsatta och marginaliserade målgrupper. 

När det gäller de behov som arvsfondsprojekt upplever i relation till 
användningen av sociala medier visar utvärderingen följande: 

• Det finns en stor spridning av teknisk kompetens bland arvsfondsprojekt.  
• Många ledare upplever att bristande kunskap står i vägen för ett mer 

effektivt användande av sociala medier. Flera projekt efterfrågar ett utökat 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt ett ökat ansvarstagande från 
Arvsfondens sida.  

• Ett tidigt tydliggörande av hur projektet ska använda sociala medier kan 
vara av stor betydelse, i synnerhet för projekt där kunskaperna upplevs 
som låga.  

• Projekt riktade mot målgrupper med funktionsnedsättningar som 
begränsar deras möjligheter att nyttja digitala verktyg står inför särskilt 
stora utmaningar och upplever särskilda behov. 

När det gäller projektledarnas erfarenheter av att använda Arvsfonden.se visar 
utvärderingen följande: 

• En stor andel av respondenterna uttrycker negativa erfarenheter av 
Arvsfonden.se, särskilt i tekniska avseenden. 

• Kritiken mot Arvsfonden.se består också i att utbytet där med andra 
projekt upplevs som mycket begränsat. Sidan upplevs och används 
primärt som ett verktyg för att rapportera till Arvsfonden. 

• En viktig uppgift för Arvsfonden består i att förbättra Arvsfonden.se, 
framför allt sidans sociala funktionalitet. 
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De sociala nätverksanalyser vi utfört inom ramen för den här utvärderingen visar 
följande: 

• Vissa arvsfondsprojekt är mycket framgångsrika med att knyta an till 
sociala relationsstrukturer i sociala medier, samtidigt som andra projekt 
har stora svårigheter.  

• Att komma i kontakt med för verksamheten meningsfulla sociala nätverk 
är en svår utmaning för många projekt. Många av dessa uttrycker också 
önskemål om ett mer utvecklat stöd från Arvsfonden just i detta 
avseende.  

• Mer utvecklade former för rådgivning och kunskapsutbyten om sociala 
mediestrategier skulle vara till nytta för många projekt. Ett meningsfullt 
stöd skulle också kunna bestå i att även Arvsfonden deltar mer aktivt, 
tillsammans med de projekt de finansierar, i arbetet med att etablera 
nätverksstrukturer online och i demokratiutvecklingen av den digitala 
offentligheten. 
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