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Sammanfattning 
Denna undersökning avser att ta reda på hur den ideella organisationen Fatta använder 

sig av sociala medier för att sätta agendan. Uppsatsen bygger på agenda setting- teorin 

och tidigare forskning om ideella organisationer. Frågeställningen lyder “Hur 

använder Fatta sociala medier för att sätta agendan?”.  

 

Uppsatsens kärna baseras på insamlat material från Fattas sociala medier Facebook, 

Instagram och Twitter. Insamlingsperioden var under en månads tid. Detta material 

analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.  

 

Undersökningens huvudsakliga resultat visar att Fatta använder sociala medier i en 

väldigt liten utsträckning. Det i sin tur tyder på att det är ett flertal faktorer som spelar 

in för att en ideell organisation ska kunna hamna på agendan. I Fattas fall hjälper 

sociala medier dem att nå ut till sin publik med tre huvudsakliga kategorier: 

information, marknadsföring och uppmaningar.  

 

Nyckelord: Ideella organisationer, Fatta, agenda setting, e-WOM, viralitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Abstract 
 

Title: But please get it will you! - a study about how the non profit organization Fatta 

are using social media to set the agenda. 

Authors: Amanda Lundin & Bonnie Petersson 

Tutor: Jakob Svensson 

Purpose: The purpose of this thesis was to understand how social media can help non 

profit organizations to set the agenda. We have chosen to study the non profit 

organization Fatta.   

Method/Material: In this thesis a qualitative content analysis is used to look at the 

content in social media posts. The method is used to see how the non profit 

organiztion Fatta are using social media to set the agenda.  

Main Results: The main results of this thesis is that being on social media is not 

enough for setting the agenda. There are several factors that come into play when a 

non-profit organization succesfully makes it to the agenda.   
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1. Inledning 

I följande kapitel presenterar vi läsaren till en bakgrund om den ideella 

organisationen Fatta, sexuellt våld, samtyckeslagstiftningen och om sociala mediers 

utveckling. Avslutningsvis redogörs även för syftet med uppsatsen, 

problemformulering och uppsatsens frågeställning. 

 

Med den här uppsatsen ville vi undersöka hur sociala medier kan var till hjälp för 

ideella organisationer att få upp sina frågor på allmänhetens och makthavarnas 

diskussionsagenda. Det finns många anledningar till varför det är intressant. Bland 

annat för att det idag finns allt fler ideella organisationer som är engagerade i alla 

tänkbara frågor där de vill opinionsbilda i. På tre år, mellan 2010 och 2013 ökade de 

ideella organisationerna inom området opinionsbildning* och politik från 7 028 till 21 

230 (SCB 2010, 2013). I och med att organisationer så drastiskt har ökat har även de 

röster som vill höras blivit fler. Eftersom det finns så många som på samma gång vill 

höras är det viktigt att stå ut ur mängden för att bli uppmärksammade i medier. 

Genom att få allmänheten att diskutera en fråga är det enklare för ideella 

organisationer att få makthavare att få upp ögonen på vad organisationen vill. Agenda 

setting-teorin, som är en central teori inom medie-och kommunikationsvetenskapen, 

kan därför vara en viktig del i ideella organisationers dagliga arbete.  

Enligt Given et al (2013) och Lovejoy och Saxton (2012) är sociala medier 

livsviktiga för ideella organisationers överlevnad idag eftersom allt fler använder just 

sociala medier för att få information om organisationerna som finns och för att 

bestämma sig för vilken organisation de ska stötta. Enligt Internetstiftelsen i Sverige 

använder 72% av befolkningen sociala medier någon gång, dock är inte alla aktiva 

varje dag. 48% av Sveriges befolkning använder sociala medier dagligen, ofta flera 

gånger per dag (IIS, 2014). Eftersom sociala medier är en del av många människors 

vardag har det blivit en viktig kanal för ideella organisationer att nå sina målgrupper 

via. I dagens samhälle finns inte bara allmänheten på sociala medier utan även många 

av Sveriges makthavare finns där (DN, 150120).  

 

*Ordet opinion är en benämning på en samling åsikter. Opinionsbildning syftar således på de 

processer som där åsikter uppstår och förändras. (Nationalencyklopedin; Opinion 2015, 

Nationalencyklopedin; Opinionsbildning 2015) 
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På så sätt kan organisationer även nå de makthavarna som har 

organisationernas frågor på deras bord. I och med detta frågar vi oss hur en ideell 

organisation använder sociala medier för att nå ut med sitt budskap och således 

försöka få de frågor som de brinner för på agendan. Vi har valt att studera den 

aktuella organisationen Fatta. I nästa avsnitt presenterar vi dem och varför just de är 

så intressanta att studera, mot bakgrund av sociala medier och agenda setting-teorin.  

 

1.1 FATTA  
Här presenteras anledningen till varför vi har valt att studera Fatta. Därefter följer 

en utförlig presentation av organisationen. 

 

I den här uppsatsen har vi har valt att studera den ideella organisationen Fatta. Fatta är 

en ideell organisation som jobbar mot sexuellt våld och för en samtyckeslagstiftning. 

Vi ville studera hur en ideell organisation använder sig av sociala medier och 

anledningen till att vi tillslut valde Fatta var för att vi anser att deras budskap och 

intentioner är viktiga för samhället i stort. Dessutom var de aktuella i samband med 

rättegången i Umeå och stöds idag av bland annat skådespelaren Malin Levanon som 

tog hem årets guldbagge för bästa kvinnliga skådespelare och politikern Rossanna 

Dinamarca (Fatta, 130907). Således påvisar det att de har lyckats att sätta agendan. 

Arbetet mot sexuellt våld är alltid en aktuell fråga. Även om antalet anmälda 

sexualbrott minskade förra året med 15% så kan ingen veta om detta betyder att allt 

färre sexualbrott sker eller om färre brottsoffer väljer att anmäla (BRÅ 2015). Så 

länge antalet anmälda sexualbrott inte är närmare noll anser vi att Fattas arbete mot 

sexualbrott är ytterst angeläget. En annan anledning till varför vi anser att Fatta är 

intressant är för att Fatta och de frågor de brinner för har den senaste tiden varit på 

agendan. Till exempel har riksdagspolitiker som Rosanna Dinamarca setts bära ett av 

Fattas halsband. Hon stödjer således organisationen i kampen mot sexuellt våld (Fatta, 

130907). Diskussionen om samtyckeslagstiftningen har varit på agendan 2015, till 

exempel tog sista Riksdagspartierna beslutet att vara för en samtyckeslagstiftning i år 

(Helsingborgs Dagblad, 151015). Fatta har vid flera tillfällen varit med i 

nyhetstidningar och fått stor uppmärksamhet på sociala medier med sin Fatta-

kampanj. Vi anser således att Fatta är en intressant organisation att studera närmare. 
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Fatta är en ideell organisation som kämpar mot sexuellt våld. Fatta grundades av två 

nätverk: Femtastic och Crossing Boarders. Femastic är ett nätverk bestående av 

kvinnor och de skapades just för att visa framfötterna för kvinnor inom musik- och 

kulturbranschen. De är även en kommersiell aktör som driver klubbar, evenemang 

och PR. Femtasctic är ett feministiskt nätverk som vill inspirera, kommunicera och 

motivera (Femtastic, 2015). Crossing Boarders grundades av Ida Östensson. 

Organisationen vill med hjälp av inspiration och metoder förändra och skapa ett 

jämställt samhälle. De samarbetar även med myndigheter och andra organisationer för 

att sträva efter sitt mål (Crossing boarders, 2015).  

Tillsammans skapade dessa organisationer den ideella organisationen “Fatta”, 

som en reaktion på att de tre killar som våldtog en flicka med en glasflaska blev friade 

av Umeå tingsrätt 2013 (Expressen, 130515). Fatta vill att lagstiftningen sexualbrott 

ändras, att en samtyckeslagstiftning ska instiftas och att det ska finnas ett fungerande 

rättsystem för sexualbrott (vi förklarar samtyckeslagstiftningen i stycke 1.3). Fatta 

sprider sin information och slåss för sin sak genom många medier och många olika 

medel. De använder sig av sin hemsida (www.fatta.nu), sociala medier, låtar, 

musikfilmer och genom olika kampanjer. Artister såsom Erik Rapp, Adam Tensta och 

Kristin Amparo har varit med och spelat in musik till Fatta (Youtube, 2015). Man kan 

bli medlem i Fatta genom att anmäla sig på deras hemsida, där kan man också donera 

pengar till organisationen (Fatta, 2013). Om man vill engagera sig i Fatta kan man 

ansöka till de olika aktivistgrupperna* som finns. Dessa aktivistgrupper består av 

spamgang, tankesmedjan, merch, event och produktion, föreläsning och cashflow. I 

dessa akrivistgrupper kan man bland annat hjälpa till med att sprida information på 

sociala medier, skriva debattartiklar och vara med att arrangera evenemang (Fatta, 

2015). Vid inlämning av den här uppsatsen (160104) har Fatta cirka 47 000 följare på 

Facebook, 12 500 följare på Instagram och 2600 följare på Twitter. Eftersom Fatta 

fokuserar på sexuellt våld i Sverige och att det är den fråga de vill få upp på agendan 

kommer vi i nästa kapitel gå in närmre i just den frågan.   

 

*Fatta benämner sina arbetsgrupper som aktivistgrupper och vi kommer att benämna dessa på 

samma sätt i resten av uppsatsen. 
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1.2 Sexuellt våld i Sverige 
Nedan redogörs det för hur statistiken av sexualbrott i Sverige ser ut. Detta görs för 

att styrka valet av organisation. Med tanke på att sexuellt våld är Fattas viktigaste 

fråga ska vi nu titta närmare på hur statistiken om sexualbrott i Sverige såg ut 2014.  

 

2014 gjordes det 20 300 anmälningar om sexualbrott, enligt BRÅ 

(Brottsförebygganderådet) är det en minskning sedan 2013 på 0,3% (BRÅ, 2015). 

Varje år gör BRÅ en trygghetsundersökning där de frågar 12 000 personer mellan 16 

och 79 år bland annat om de har varit utsatta av någon form av brott (BRÅ, 2015). I 

2014 års trygghetsundersökning svarade 1.0% av de som svarade att de hade blivit 

utsatta för ett sexualbrott. I undersökningen är det 1 200 personer. Det motsvarar ca 

76 000 personer mellan 16 och 79 som någon gång har blivit utsatta för ett sexualbrott 

(BRÅ, 2015). Enligt trygghetsundersökningen är de största grupperna av brottsoffer 

unga kvinnor mellan 16 och 24 år (BRÅ, 2015). Det är svårt att säga hur det ser ut i 

verkligheten eftersom frågor av den här typen är känsliga och det är inte säkert att 

BRÅ får de svar de ämnar att få (BRÅ, 2015).  

 Det är också svårt att säga hur stor inverkar Fattas arbete mot sexuellt våld har 

haft på statistiken. Det faktum att anmälningar av sexualbrott har minskat kan visa på 

att andelen sexualbrott har minskat. Däremot kan det även vara så att färre väljer att 

anmäla de brott de har blivit utsatta för. I och med att diskussionen om sexuellt våld 

och samtycke har varit på agendan kan man hoppas på att det är så att andelen 

sexualbrott har minskat.        

 Med tanke på det vi precis har redovisat pekar mycket på att sexualbrott är ett 

stort problem idag och att Fatta arbetar med ett ämne som är aktuellt för alla. Således 

anser vi att det finns en stor anledning att undersöka Fattas arbete med att sätta 

agendan.  

 

1.3 Samtyckeslagstiftning  
Eftersom Fatta specifikt vill förändra sexuallagstiftningen till att inkludera samtycke 

kommer vi att i detta stycke förklara vad en samtyckeslagstiftning skulle innebära. Vi 

förklarar även vad det är för skillnad jämt emot den lagstiftning som finns i Sverige 

när den här uppsatsen skrivs. Till sist redogörs även för det politiska läget i frågan.  
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Den sexualbrottslagstiftningen som existerar vintern 2015 kräver att något form av 

hot eller våld har utförts, att brottsoffret uttryckligen har sagt nej eller att 

gärningsmannen utnyttjar en person som befinner sig i ett så kallat särskilt utsatt läge 

för att de sexuella handlingarna ska vara ses som kriminella. Ett sådant särskilt utsatt 

läge kan vara att personen är för full eller påverkad av andra substanser så att hen inte 

vet vad som händer. Det kan även innebära att personen av andra anledningar inte kan 

säga nej, till exempel om personen är mentalt funktionshindrad. Instiftande av en 

samtyckeslagstifning skulle innebära att man dessa sexuella handlingar blir kriminella 

så fort personen inte har givit dennes samtycke till att ha sex oberoende om 

brottsoffret var i ett särskilt utsatt läge eller inte (Riksdagen, 2015/16:96). 

 Det finns även de som tror att en lagstiftning om samtycke kan komma att 

ändra de normer kring hur kvinnor och män beter sig när det kommer till sex och 

sexuella möten (Göteborgsposten, 140711). Även Fatta tror på att de normer som 

finns kring sex behöver ändras för att andelen sexualbrott ska minska (SVT Opinion, 

130909). Men de har inte uttalat sig i om de tror att en samtyckeslagstifning i sig 

kommer att ändra dessa normer. 

 Det finns invändningar emot samtyckeslagstiftningen, den största är att det 

fortfarande kommer vara svårt att veta om gärningsmannen förstod om brottsoffret 

inte ville ha sex (Dagens Juridik, 131003). Den andra stora invändningen mot en 

samtyckeslagstiftning är att det inte finns några garantier för att fler gärningsmän 

kommer att dömas även om kraven på bevis skulle kunna bli annorlunda (SVT, 

140114). Flera förslag på samtyckeslagstiftning har kommit från olika håll, både från 

juridiska experter och från organisationer, däribland annat Fatta (Expressen, 150810) 

och (SVT Opinion, 141103). Det som är lika i förslagen är att man anser att en 

samtyckeslagstiftning skulle förändra synen på brottsoffren, så att det inte är hens fel 

att hen blev utsatt för brottet. I förslagen anser man även att en lagstiftning om 

samtycke skulle ändra på det faktum att brottoffret måste motbevisa det som 

gärningsmannen påstår. Men en samtyckeslagstiftning kommer, enligt FATTA, 

förhoppningsvis göra så att gärningsmannen måste förklara vad som hände istället 

(SVT Opinion 130909).  
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Även politiska partier har internt diskuterat huruvida en lagstiftning om samtycke ska 

införas. När uppsatsen skrivs, vintern 2015, har alla riksdagens partier (V, Mp, S, L*, 

C, M och SD) ställt sig bakom en samtyckeslagstiftning (Helsingborgs Dagblad, 

151015). Två motioner, den ena från riksdagsledamöter från Vänsterpartiet och den 

andra från en riksdagsledamot från Moderaterna, som föreslår en lagstiftning om 

samtycke till riksdagen har lämnats in (Riksdagen, 2014/15:137) och (Riksdagen, 

2015/16:96). När dessa motioner ska behandlas i riksdagen är i dagsläget (vintern 

2015) inte känt.  

 

1.4 Syfte 
I uppsatsen kommer den ideella organisationen Fattas inlägg på sociala medier 

(Facebook, Instagram och Twitter) under perioden 1:a september till den 30:e 

november att undersökas med utgångspunkt i teorier om agenda setting. Med hjälp av 

deras inlägg kommer vi att förklara hur en ideell organisation använder sig av sociala 

medier för att sätta agendan. För att åstadkomma detta kommer vi att presentera en 

egen framtagen analysmodell som innehåller de fyra punkter vi anser att forskare 

inom agenda setting-området är överens om och anser är effektiva sätt för att sätta 

agendan. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur ideella organisationer i Sverige 

kan använda sig av sociala medier för att sätta agendan. Samt att jämföra och 

analysera huruvida det finns ett idealt sätt som ideella organisationer bör använda 

sociala medier på för att sätta agendan.  

 

1.5 Problemformulering och frågeställning  
Vi kommer att använda Fatta som ett stigfinnar-fall, på engelska heter det pathway-

case, och betyder att någonting kan visa vägen för andra (Gerring, 1962). Vi anser att 

Fatta är ett sådant fall eftersom de har lyckats sätta sin frågor på agendan trots att 

organisationen inte funnits så länge. 

 

 

*Efter att den artikeln skrevs har Folkpartiet Liberalerna bytt namn till Liberalerna 

(Liberalerna 2015) 
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I en tid där sociala medier gör konkurrensen om uppmärksamhet större genom att ge 

alla samma möjlighet att påverka är det intressant att se hur ideella organisationer 

använder sig av den möjligheten. Hur använder sig ideella organisationer av sociala 

medier för att sätta agendan? Det finns många frågor som inte ännu är vetenskapligt 

besvarade. Vi valde att använda Fatta som ett fall för att undersöka hur ideella 

organisationer använder sociala medier för att bli uppmärksammade och på så sätt 

sätta agendan. Anledningen till att vi valde Fatta är för att de är intressanta i och med 

att de inte funnits länge, men redan fått sin fråga på agendan. Därför ville vi se om 

och hur sociala medier kan hjälpa dem i deras arbete. Med hjälp av det har vi valt en 

frågeställning som lyder:         

     

• Hur använder Fatta sociala medier för att sätta agendan? 

 

1.6 Språkliga beteckningar 
Vi vill med detta stycke förklara de engelska termer som vi använder oss av i 

uppsatsen. Anledningen till att vi inte använder svenska termer är för att det inte finns 

några vedertagna termer på svenska. 

 

• Agenda setting: När man sätter någonting på makthavares eller/och 

allmänhetens diskussionsagenda. På svenska betyder det att sätta något på 

dagordningen eller att sätta agendan (McCombs, 2014). Vi har valt att 

använda oss av agenda setting i rubriker och när vi pratar om teorin. 

 

• WOM: Word of mouth. På svenska betyder det mer eller mindre mun-mot-

mun metoden, att få kunder att sprida information från en kund till en annan 

muntligt. Denna metod används för att mäta inflytandet människor har genom 

att prata med varandra (Tong och Xuecheng 2010). 

 

• E-WOM: Electronic word of mouth. Det är liknande metoden ovan, men 

elektronisk mun-till-mun metod är enbart kopplat till WOM som sker på 

Internet (Sharma et al. 2012). 



	

	 8	

1.6.1 Förklaring av Facebook, Instagram och Twitter 
I detta stycke vill vi förklara vad Facebook, Instagram och Twitter är och hur de 

fungerar. Detta för att vi vill att alla ska kunna förstå uppsatsens innehåll.  

 

• Enligt Facebook är Facebook ett socialt nätverk och syftet med nätverket är att 

man ska kunna umgås med andra över Internet (Facebook FAQ, 151207) 

På Facebook kan man dela, kommentera och gilla inlägg som ens vänner eller 

sidor man gillar publicerar. (Facebook Hjälpcenter, 2015) 

 

• Instagram är en applikation för foton och filmklipp (Facebook, 151207). År 

2012 köpte Facebook Instagram för 1 miljard dollar (SVD, 140220). 

Instagram används för att dela med sig av bilder och filmklipp till ens följare. 

Om man ska dela någonting som finns på Instagram till ens egna konto måste 

man antingen dela det via en app man kan ladda ner eller genom att ta en 

skärmdump och sedan ladda upp det på sitt konto. (Instagram Hjälpcenter, 

2015) 

 

• Twitter är en plattform för kommunikation via Internet. Det som skiljer 

Twitter mot de flesta andra medieplattformar är att det finns en maxgräns av 

tecken. Man får max skriva 140 tecken. Twitter kallas också för 

microblogging (Twittertips, 151207). På Twitter kan man retweeta andras 

inlägg till sitt konto genom att klicka på en knapp som finns. Man kan även 

retweeta inlägg med sin egna kommentar, detta sker via en annan knapp som 

finns på Twitter. (Twitter support, 2015) 
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2. Studiens framställning 

I detta kapitel redogörs för hur studien har framställts och hur uppsatsen är upplagd.  

 

Uppsatsen är uppdelad i tio kapitel. Inledningsvis, i kapitlet Inledning, presenterade vi 

Fatta för läsaren och beskrev vad organisationen står för. Vi presenterade även en 

bakgrund till varför vi valt att studera Fatta. Efter det här stycket kommer vi 

presentera en genomgång av tidigare forskning. Den tidigare forskningen övergår 

sedan i den teori vi använt oss av för att förstå hur agenda setting har uppkommit, hur 

den fungerar på Internet och hur den fungerar på sociala medier. Med hjälp av den 

tidigare forskningen och det teoretiska ramverket har vi tagit fram en modell som vi 

förhåller oss till när vi analyserar vårt empiriska material och som vi använder när vi 

kodar materialet. Modellen presenteras i slutet av kapitlet Teoretiskt ramverk. 

 För att undersöka hur Fatta använder sociala medier har vi samlat in material 

från deras sociala medier Facebook, Instagram och Twitter. När vi samlade in det 

empiriska materialet följde vi Fattas sociala medie-platformar under en period på tre 

månader. Denna insamlingsperiod pågick mellan den 1:a september och 30:e 

november 2015. När vi, efter insamlingsperioden, såg att det var lite material 

ifrågasatte vi om vi hade prickat in en period där de inte uppdaterade i stor 

utsträckning. Efter att ha gått tillbaka till Fattas sociala medie-konton märkte vi att så 

inte är fallet. De använder sina sociala medier lite överlag. Således anser vi att den 

mängd av det empiriska materialet vi har samlat in är representativt för Fatta:s 

användande av sociala medier och att mer empiriskt material inte hade givit ett 

annorlunda resultat. Resultatet av insamlingen och den induktiva kodningen 

presenteras i kapitlet Resultat. 

 När vi analyserade vårt empiriska material ställde vi det mot bakgrund av den 

analysmodell som vi sammanställde i kapitlet Teoretiskt ramverk. Den tidigare 

forskningen, det teoretiska ramverket och analysmodellen har varit relevant för oss 

för att kunna förstå hur Fatta använder sociala medier och hur sociala medier kan 

hjälpa Fatta att få sina frågor att hamna på agendan. Resultatet av analysen 

presenteras i kapitlet Analys. Avslutningsvis presenterar vi våra slutsatser och 

besvarar vår frågeställning i kapitlet Slutsats. I det kapitlet presenteras även våra 

tankar kring fortsatt forskning i ämnet.  
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3. Forskningsgenomgång  

I detta kapitel presenteras den tidigare forskning om ideella organisationer, om 

ideella organisationer på Internet och hur teorin om electronic word of mouth (e-

WOM) fungerar. Vi kommer även att redogöra för de luckor som vi har funnit i 

forskningen och där vi således med denna uppsats bidrar med kunskap.  

 

3.1 Ideella organisationer 
Enligt Nationalencyklopedin är definitionen av en ideell organisation: “en 

sammanslutning som har till uppgift att främja medlemmarnas gemensamma ideella 

strävanden och som inte primärt arbetar för deras ekonomiska intressen [...].” 

(Nationalencyklopedin; Ideell organisation, 2015).   

En ideell organisation uppkommer från ett initiativ och förlitar sig på 

deltagande. Målet för en ideell organisation kan variera, men oftast innefattar det att 

nå en stor publik och att arbeta för allmänheten (Anheier, 2014). Själva kärnan i en 

ideell organisation är kopplad till tjänsterna, servicen och fältet i vilket de väljer att 

arbeta inom (Anheier, 2014:272). Anheier argumenterar för att en ideell organisation 

har vissa fördelar gentemot en vinstdrivande organisation. Bland annat menar han att 

en ideell organisation skapar en större trovärdighet eftersom det inte existerar ett 

tvång om distrubition från organisationen. Däremot tenderar ideella organisationer att 

bli mer sårbara med tanke på att de oftast är beroende av donationer (Anheier, 

2014:206)  

2013 fanns det 21 230 ideella organisationer inom området opinionsbildning 

och politik i Sverige (SCB 2013). Mellan 2010 och 2013 ökade antalet organisationer 

inom området för opinionsbildning och politik med 202% (SCB, 2010) och (SCB, 

2013). 

 

3.1.1 Ideella organisationer på Internet 
Ända sedan de sociala nätverken MySpace och Facebook tillät organisationer att 

skapa konton och vara aktiva medlemmar har organisationer använt sig av sociala 

medier i deras strategier för att nå allmänheten (Walters et al. 2009). 

Sociala medier har börjat bli den plattform där organisationer sprider 

information till sin målgrupp och använder för att interagera med människor (Osatuyi, 
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2013). Det faktum att sociala medier i snabbt takt har växt har expanderat ideella 

organisationers möjlighet att kommunicera med medlemmar, volontärer, media och 

allmänheten i stort. Ideella organisationers interaktioner på sociala medier börjar bli 

mer och mer avgörande för organisationernas överlevnad (Given et al. 2013) och 

(Lovejoy och Saxton 2012). Detta på grund av att allt fler människor hämtar sin 

information på Internet i en så stor utsträckning att det påverkar vilka organisationer 

de interagerar med, vilka de stödjer och vart de är volontärer (Saxton och Guo, 2011). 

 Sociala medier kan också ha förändrat spelreglerna när det kommer till hur 

mycket kapacitet ideella organisationer behöver ha och de strategier de behöver 

använda sig av för att bli framgångsrika. Detta eftersom sociala medier ger ideella 

organisationer möjligheten att använda samma teknologier för att ge alla samma 

villkor (Nah och Saxton, 2013). Sociala medier har blivit det ultimata sättet att nå 

många människor utan att det kostar för mycket. Anledningen till det är att med 

sociala medier kan man nå miljoner människor och ens inlägg kan spridas snabbt, och 

därför används sociala medier många gånger istället för traditionell media (Kazim 

Kirtis och Karahan, 2011). Enligt Kazim Kirtis och Karahan (2011) har det varit 

nödvändigt för organisationer som vill nå människor att börja leta efter en mer 

kostnadseffektiv strategi efter den ekonomiska krisen 2008 och sociala medier är just 

en sådan strategi. Att gå med i sociala medieplattformar är oftast utan kostnad och ger 

en organisation möjlighet att marknadsföra sin verksamhet och på så sätt nå 

människor (Kazim Kirtis och Karahan, 2011). 

Miller (2009) argumenterar för att organisationer ska börja tänka om när det 

kommer till hur de använder sociala nätverk för att nå människor (med tanke på hur 

människor numera använder sig av e-WOM aktivt för att rekommendera produkter 

och föra fram sina frågor). Miller menar att de borde omarbeta sin 

informationsspridning så att de som sympatiserar med organisationen delar med sig 

av det de publicerar för att sedan diskutera det med sina vänner på sociala medier 

(Miller, 2009) och (Kazim Kirtis och Karahan, 2011). Även Sakston (2011) tycker att 

en organisation ska paketera det de vill nå ut med på ett sätt som gör det lätt och 

möjligt för andra att dela vidare. 
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3.2 Word of mouth och Electronic-Word of mouth 
Word of mouth (WOM) är generellt en informell spridning av information mellan 

människor (Tong och Xuecheng 2010). Det finns många olika aspekter på WOM, och 

en av dem är elektronisk word of mouth (e-WOM). Man kan beskriva e-WOM som 

WOM i en Internet-miljö, med den skillnaden att e-WOM tillåter avsändaren att nå 

fler människor på samma gång. Den metoden liknar hur massmedia fungerar (Sharma 

et al. 2012). Exempelvis påminner den om när nyheter på TV och radio kastar ut 

information till mottagarna i hopp om att en eller flera tar emot information och 

påverkas av den. Dock spenderar en genomsnittssvensk 1,5 timme om dagen på Tv-

tittande och två timmar om dagen på Internet. Det är alltså större chans att man är 

mottaglig för informationsflöde på Internet än via Tv:n, om man ska se till tid 

(Weibull och Wadbring, 2014).  

 Även om e-WOM och WOM är lika varandra finns det saker som skiljer dem 

åt. Med traditionell WOM delas informationen med några få på samma gång, därför 

är det svårt att vidarebefordra informationen vidare till andra människor som inte var 

där vid den tidpunkt då de uppgifterna kom i första hand. E-WOM låter människor 

dela information med vem de vill, var de vill, på Internet. Då e-WOM finns vid varje 

given tidpunkt är det lättare för någon att analysera meddelanden i sin egen takt och 

sprida det vidare eftersom man inte behöver vara på plats när information delades från 

början. En viktig skillnad är att i traditionell wom känner oftast mottagaren personen, 

i e-WOM behöver inte detta vara fallet (Cheung och Thadani, 2012). Organisationer 

kan använda sociala medier för att engagera medlemmar eller andra för att dela 

information på deras egna sociala medie-konton och genom elektronisk word of 

mouth kan den informationen spridas vidare. Det gör att informationen har 

möjligheten att nå ut till fler än vad som skulle nås om informationen bara skulle 

komma från organisationens så kallade munnar (Harris och Harrigan, 2015), Det är 

någonting som alla typer av organisationer skulle kunna ha nytta av. Att sprida 

information på sociala medier kan liknas med massmedia, med den skillnaden att på 

sociala medier kommer människor att kunna kommentera och dela saker (Sharma et 

al. 2012). På så sätt blir människor grindvakter. Dessa grindvakter har möjlighet att 

kontrollera vad som blir publicerat och på så sätt vad andra människor får ta del av 

(Pariser, 2011) och (Weibull och Walbring 2014). 

 Med e-WOM har människor en möjlighet att dela sina kunskaper, erfarenheter 
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och åsikter med alla, oavsett avståndet mellan dem (Tong och Xuecheng, 2010). Att 

dela information och kunskap via e-WOM är inte nödvändigtvis bara bra. Detta 

eftersom information som utbytes via e-WOM ofta tas emot av människor som inte 

söker det, vilket innebär att de inte alltid är villiga att uppmärksamma det (Jalilvand, 

et al. 2010).  

 

3.3 Luckor inom forskningsområdet  
Den presenterade litteraturöversikten av forskningsområdet visar att det finns en 

tydlig lucka inom forskningsfältet. Vi har sökt igenom litteratur på de bibliotek som 

finns i Uppsala och sökt igenom databaser som Communication and mass medie 

complete utan resultat om hur sociala medier kan användas för att sätta agendan. Det 

finns publicerade avhandlingar och skrivna böcker om ideella organisationer samt 

dess koppling till intern och extern kommunikation och ideella organisationers 

koppling till ekonomiskt stöd. Exempelvis Jensen och Löfström (2003) som i sin 

avhandling diskuterar hur den ideella sektorn kan stödjas av myndigheter samt 

konsekvenserna av det. Den lucka som vi har upptäckt är forskning inom hur ideella 

organisationer använder sociala medier för att sätta agendan. Det finns visserligen 

forskning och konstateranden att användandet av sociala medier kan medföra positiva 

effekter. Ett exempel på ett sådant konstaterandet är att sociala medier gör det enklare 

för den ideella organisationen att rekrytera nya medlemmar (Sakston, 2011). Således 

är det i sin tur kopplat till att sätta agendan, men det finns ingen forskning på hur 

ideella organisationer kan använder sociala medier för att sätta agendan. Det finns 

heller ingen forskning på hur stor bidragande faktor sociala medier är när det kommer 

till ideella organisationers virala spridning samt dess influenser till att sätta agendan. 

Det finns även en lucka i forskningen kring svenska ideella organisationer på Internet 

och sociala medier. Vidare har det inte gjorts någon tidigare forskning om den ideella 

organisationen Fatta.  

Detta leder oss till en nyfikenhet och en utmaning att försöka fylla denna lucka 

inom forskningsfältet. Vi kommer att använda oss av forskningsfältets redan 

publicerade fakta, skapa en egen analysmodell inom agenda setting-teorin och sedan 

jämföra den med resultaten från det empiriska materialet vi har samlat in.  
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4. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras de teorier som används för att hjälpa oss att förstå och 

förtydliga det empiriska materialet som vi har samlat in. Dessutom presenteras en 

egen framtagen modell som kommer att hjälpa oss att, tillsammans med det teoretiska 

ramverket, analysera den data vi har samlat in. Vår huvudsakliga teori, agenda 

setting-teorin, kommer vi att förklara stort och sedan rikta in oss på ämnet som berör 

oss. Nämligen agenda setting på sociala medier.  

 

4.1 Sociala medier  
Många vet vad sociala medier är, men vad som är den egentliga definitionen är svårt 

att veta. Sociala medier är ett begrepp som samlar programvaror och tjänster på 

Internet som låter människor att mötas för att diskutera och kommunicera med 

varandra. Den interaktionen innefattar ofta text, ljud och videoklipp. Det finns även 

möjlighet att göra en kombination av text, ljud och /eller videoklipp (Ryan och Jones, 

2009). Svensson (2014) beskriver egenskaper hos sociala medier som skiljer sig från 

massmedier. Han menar bland annat att sociala medier har större möjlighet för 

interaktivitet, konvergens, sökbarhet med flera. Sociala medier utvidgar även 

möjligheter för reklam då den lättare kan träffa sin målgrupp, exempelvis 

direktreklam på Facebook. Dessutom menar Svensson (2014) att sociala medier 

utmärks genom möjlighet till val, bland annat i form av vänner och redigering av 

profil. 

Sociala medier har förändrat sättet vi skaffar våra kontaktnät och hur vi 

utbyter åsikter och information med andra. Idag kan våra kontaktnät bestå av 

hundratals människor utspridda i hela Sverige och i hela världen. Information kan, 

tack vare ny teknik och sociala medier, spridas fort utan några större geografiska 

hinder (Carlsson, 2010). Genom Facebook blev det exempelvis möjligt att sprida och 

dela budskap. Sociala medier låter användarna ha kontrollen över vad som skrivs och 

vad som kan delas (Weibull och Wadbring, 2014). 
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4.2 Retorik 
Då vi vill ta reda på hur Fatta använder sig av sina sociala medier passar det bra att 

tillämpa retorik som teoretiskt underlag när vi analyserar materialet.  

 

Retorik uppkom i Grekland under 400 talet f.Kr. Anledningen till att retoriken 

uppkom var för att det blev viktigt att kunna uttrycka sig på rätt sätt när demokratins 

växte fram. Vi har valt att använda oss av de tre olika appellformer som finns inom 

retoriken. Dessa tre är Logos, Pathos och Ethos. När man pratar om appellformer 

menar man att dessa tre på olika sätt påverkar människor. En appellform är ett sätt att 

påverka andra människor (Ekström och Larsson, 2013). 

 Logos uppmanar läsaren att tänka logiskt och till att ta ett rationellt beslut. 

Andra saker som tillhör logos är att man är saklig och håller sig till ämnet, använder 

fakta och strävar efter att vara objektiv. Ethos uppmanar läsaren till att se att man är 

förtroendeingivande, mycket på grund av avsändarens s kompetens och/eller klokhet. 

Tillexempel att säga “Tro på mig jag har en fil.dr. i det här” är att uppmana läsaren 

att ha förtroende för avsändaren. Pathos uppmanar läsaren att se till sina känslor. Man 

kan bygga på ett redan känsligt ämne eller använda värdeladdade ord för att väcka 

känslor kring det ämnet man skriver om. Dessa känslor är oftast antingen glädje, 

medkänsla eller avsky och  upprördhet (Ekström och Larsson, 2013). 

 

Ethos Förtroende, klokhet, karaktär 

Logos Logik, saklig, objektiv 

Pathos Känslor, värdeladdad  

 

 

4.3 Agenda setting teorin 
Det var Lippmann (1922, 2007) som först argumenterade för och försökte visa på att 

det finns en klar korrelation mellan vad som nyhetsmedier rapporterar om och vad 

den allmänna opinionen tycker. Och enligt McCombs (2005) är Lippmann den 

intellektuella fadern av agenda setting-teorin. Den första gången som agenda setting-

teorin presenterades var 1972. Den presenterades av två amerikanska docenter, 

McComb och Shaw. 1968 studerade de båda männen 100 väljare som var bosatta i 

staden Chapel Hill. I det stundade amerikanska presidentvalet hade dessa 100 



	

	 16	

personer inte valt vem de skulle rösta på. McComb och Shaw intervjuade dessa 100 

personer inom tre veckor innan valet och frågade vilka två till tre frågor som de tyckte 

var viktigast, oavsett vad politikerna kunde tänkas säga. Efter att ha genomfört 

intervjuerna sammanställde de svaren och tog ut de fem frågor som flest tyckte var 

viktigast. McCombs och Shaw jämförde sedan dessa med vilka frågor som figurerade 

mest i de medier som fanns i staden. De fann en korrelation mellan de frågor som de 

100 personerna tyckte var viktigast och vilka frågor som medierna hade rapporterat 

om. Dessutom argumenterar de för att nyhetsmedier mycket väl kan sätta agendan 

genom att välja vilka frågor de rapporterar om (McCombs och Shaw, 1972).  

Att sätta agendan är en vanlig term som används när saker ska diskuteras. Det 

är en term som beskriver den pågående diskussionen som sker lokalt, nationellt och 

internationellt om vad som ska i centrum för den allmänna diskussionen (McCombs 

2014:ix). Idéen om agenda setting-teorin är att media, genom att rapportera om vissa 

nyheter och inte andra, berättar för publiken vad som är viktigt och vad som bör 

diskuteras. På så sätt sätter nyhetsmedier diskussionsagendan. Detta reflekteras på vad 

publiken anser är viktigt och vad som är mindre viktigt att diskutera. Enligt McQuail 

(2010) visade forskning redan på 1960-talet att människor blev påverkade och tänker 

på de ämnen som medierna rapporterar om.  

Enligt Dearing och Rogers (1996) kan agenda setting-teorin svara på varför 

viss information om en samhällsfråga finns tillgänglig för allmänheten och inte en 

annan. På så sätt kan agenda setting-teorin förklara hur media kan påverka vad de är 

allmänheten diskuterar. Teorin kan också svara på varför vissa samhällsfrågor är 

behandlade genom politiska åtgärder och andra inte (Dearing och Rogers, 1996). 

Dearing och Rogers (1996) argumenterar för att det finns två sidor av varje 

samhällsfråga eftersom det alltid finns minst två eller fler grupper som vill olika 

saker. Det är naturligt att samhällsfrågor har två eller fler sätt att se på frågan och 

dessa sätt är viktiga för att förstå varför vissa frågor klättrar på agendan och andra inte 

(Dearing och Rogers, 1996).  

 

4.3.1 Intermedia agenda setting 
Intermedia agenda setting är den term som används av forskare när de pratar om att 

mediers agenda blir satt av andra medier. Till exempel när pressmeddelanden från 

politiska kandidater blir till nyheter i media (Sweetser et al. 2008). I början användes 
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termen för att beskriva relationen mellan nyhetsbyråer och tidningar men forskare har 

även sett att Internetanvändare kan påverka medier genom att diskutera frågor som är 

viktiga för dem på olika Internetforum. På så sätt kan journalister hitta dessa åsikter 

och skriva om dem (Sweetser et al. 2008) och (Lee et al. 2005). Enligt de Moor 

(2010) ger intermedia möjligheter till olika funktioner som inte massmedia har 

möjlighet att ge. Dessa funktioner stärker det civila samhällets roll i de 

samhällsdiskussioner som sker. Till exempel ger intermedia en chans för det civila 

samhället att bidra till diskussioner som påverkar dem (de Moor 2010). De Moor 

(2010) urskiljer fyra olika viktiga funktioner. Dessa funktioner är: 

 

1. Tillåter mer aktivt deltagande av ett större antal och mångfald av aktörer än 

vad som massmedier erbjuder.  

2. Makthavare kan få feedback på deras arbete, inte bara när arbetet är klart utan 

även innan och under beslutsfattningen.  

3. Det är lättare att övervaka de samhälleliga effekterna av beslut och t.ex 

bloggar kan agera vakthund för att kontrollera att det som är sagt verkligen 

hålls.  

4. Det är lättare att skapa förtroende mellan meningsmotståndare genom att 

intermedia tillåter att man skräddarsyr kommunikationen, eftersom de kan 

kommunicera på ett sätt som fungerar för båda parter.  

(de Moor 2010)  

 

Även om agenda setting är starkt kopplat till nyhetsmedier finns det andra sätt att 

använda sig av agenda setting. Därför kommer vi i följande stycke att presentera 

agenda setting på Internet.  

 

4.3.2 Agenda setting på Internet	
	
Internet har drastiskt ändrat sättet som människor kommer i kontakt med nyheter och 

information. Internet låter även personer att diskutera ämnen och nyheter med 

varandra på andra sätt än innan (Roberts et al. 2002). Roberts et al. (2002) 

argumenterar att Internet kan ha en påverkan på agenda setting och att det kan ta det 

ett steg längre genom att låta allmänheten ha en del i att påverka vad som media 

rapporterar om. Enligt McCombs (2014) har en mängd av olika kanaler på Internet 
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visat att agenda setting fungerar på samma sätt som det fungerar inom de traditionella 

medierna, som tidningar och television. Enligt Wallsten (2007) kan allmänheten 

använda bloggar för att ändra mediernas agenda. Det är helt beroende på vad frågan 

handlar om och det är inte självklart att det kan förändra agendan.  

Enligt Lee et al. (2005) kunde så kallade bulletin boards* vara ett ställe där 

journalister snabbt kunde undersöka vad det var för frågor som var heta just då och 

hur den allmänna opinionen var. Lee et al. (2005) påstår att Internet kan ses som ett 

medium för agenda setting.  

Vi är däremot kritiska till att agenda setting på Internet är så oproblematiskt 

som de forskare som vi redogjort för ovan verkar tro. Vår kritik består av att vi tror att 

det är svårt att höras på Internet nuförtiden när allt fler finns där. Det brus som 

tillkommer när alla försöker att höras är svårt att komma igenom. Enligt Keitzmann et 

al (2011) är bruset så stort att man som användare av sociala medier gör det bäst i att 

filtrera så att man bara ser det man är intresserad av. Det kan leda till att ens försök att 

sätta agendan på Internet kan bli förgäves om man inte har tur. Däremot tror vi att det 

finns stora möjligheter att höras och sätta agendan på Internet om man använder det 

på rätt sätt. Man kan även använda sociala medier för att sätta agendan. Därför 

kommer vi i följande stycke presentera agenda setting på sociala medier.  

 

4.3.3 Agenda setting på sociala medier  
Sociala medier är en potentiell guldgruva för organisationer när det kommer till att 

kunna förmedla engagemang. Sociala medier ger även organisationer en chans att nå 

alla typer av människor, allt från medlemmar, potentiella medlemmar, makthavare 

och journalister. Enligt Sakston (2011) finns det goda förutsättningar att driva 

opinionsbildning och ännu större förutsättningar att synliggöra problem och 

åstadkomma förändringar via sociala medier (Sakston, 2011). 

 

 

 

 

 

* En bulletin board är ett slags programvara som tillåter många personer att kommunicera 

med varandra (Chandler och Munday 2014) 
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Genom att finnas på sociala medier är man inte bara närmare sina medlemmar 

och sina målgrupper utan även journalister, som ofta gör sin research på sociala 

medier (Sakston, 2011). Sociala medier har således en potential att påverka vad 

traditionell media rapporterar om. Sociala medier har makten att trycka på de 

traditionella medierna att rapportera om vissa nyheter som inte annars hade tagits upp 

(Sayre et al. 2010). Sociala medier ger organisationer möjlighet att nå ut med sina 

frågor och idéer, på så sätt kan de sätta det på både journalisters, makthavare och 

allmänhetens agenda (Sakston, 2011). Organisationer kan även använda sociala 

medier för att marknadsföra protester eller evenemang och rapportera från dessa. Ett 

exempel på sådana evenemang är demonstrationer. Eftersom möjligheterna att bli 

omnämnd i medier är små kan organisationer dra nytta av att använda alternativa 

vägar att nå ut, det vill säga att de kan dra nytta av att använda sociala medier för att 

sprida sina frågor. Även om medier inte rapporterar om organisationens frågor kan de 

använda Internet för att diskutera frågorna med allmänheten och på så sätt lyfta frågan 

(Meriläinen och Vos, 2011). Nah och Saxton (2013) kom i sin forskning fram till att 

de ideella organisationer som satsar på lobbying* är minst benägna att använda 

sociala medier eller att ha dialoger med allmänheten (Nah och Saxton, 2013). Man 

skulle kunna säga att lobbying är en form av agenda setting. Med ordet lobbying 

syftar vi på att träffa makthavare i verkligheten för att få dem att ta det beslut som 

organisationen vill. Samtidigt är sociala medier relativt nytt inom forskningsområdet 

(Sayre et al. 2010). 

 

Ett sätt att tala om agenda setting på sociala medier är via begreppet viralitet som vi 

tar upp i nästa stycke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lobbying betyder att skapa ett inflytande hos makthavare för att få politiskt stöd i en fråga 

(Doyle 2011) 



	

	 20	

4.4 Begreppet viralitet  
Idag är det vanligt att höra att någonting har fått viral spridning på Internet. 

Betydelsen av att någonting sprider sig viralt är att ett filmklipp eller ett inlägg på 

Internet delas av många människor på en kort tid (Nahon och Hamsley, 2013). När 

medieforskare talar om viralitet syftar de till ett specifikt typ av informationsflöde och 

på grund av den processen som den specifika typen har så har den ett sätt att påverka 

människor och på samhället i stort. Den specifika typen syftar på att många personer 

samtidigt delar en specifik information på en kort tid. Genom att den specifika 

informationen når utanför deras nätverk genom att andra i ens nätverk delar vidare 

ökar mängden av människor som nås av informationen drastiskt (Nahon och 

Hamsley, 2013). På så sätt liknar viralitet e-WOM eftersom båda teorierna berättar 

hur vissa saker sprids viralt. Inlägg, bilder eller filmer som innehåller någonting som 

människor tycker är viktigt, som är intressant eller överraskande har en större tendens 

att bli mer delade än andra inlägg, bilder eller filmer (Berger och Milkman, 2012). 

Enligt Dobele et al. (2007) spelar känslor en stor roll när det kommer till varför 

människor delar någonting. Precis som Berger och Milkman (2012) påstår Dobele et 

al. (2007) att om innehållet är intressant finns det större chans att människor kommer 

att dela det (Dobele et al. 2007).  

När någonting sprids viralt kan det göra människor uppmärksamma om olika 

frågor, det kan ge en annan vinkel på hur man ser på världen och det kan exponera 

sanningen om hur någonting verkligen är. På så sätt kan någonting som sprids viralt 

ändra samhället eftersom det kan ändra människors medvetenhet, normer och 

beteende kring olika saker (Nahon och Hamsley, 2013). Anledningen till att ideella 

organisationer bör tycka att det är viktigt att deras inlägg sprids viralt är för att det är 

ett kostnadseffektivt sätt som tar lite tid och har möjlighet att påverka det man vill 

påverka (Dobele, 2007).  

Utifrån det vi har studerat om agenda setting, begreppet viralitet och e-WOM 

har vi tagit fram en egen analysmodell. Denna analysmodell är en modell över hur 

ideella organisationer bör använda sig av sociala medier för att sätta agendan. Vi 

presenterar modellen i följande kapitel. 
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4.5 Agenda setting-modellen  
Med hjälp av det vi har sett i de tidigare presenterade teorierna kring agenda setting 

har vi valt att göra en egen modell över hur en organisation på ett idealt sätt bör 

använda sociala medier för att sätta någonting på agendan.  

 

Det ideala sättet att använda sociala medier för att sätta agendan är att driva sina 

frågor på ett sätt så att allmänheten, journalister och makthavare kan nås av 

budskapet. Det finns ingen konkret modell på hur man gör, men av det vi har sett i 

tidigare forskning av agenda setting har vi sammanställt fyra punkter. Dessa fyra 

punkter anser vi kunna vara till hjälp när organisationer vill sätta agendan genom 

sociala medier. Dessa punkter är: 

 

1. Genom att använda sociala medier för att engagera sina medlemmar kan man 

nå betydligt många fler människor än vad traditionella medier kan. Om 

organisationer utnyttjar det faktum att människor numera naturligt* använder 

e-WOM kan de nå fler människor genom att publicera inlägg som lätt kan 

delas av andra.  

 

2. Genom att skapa någonting som människor tycker är viktigt, intressant, 

känslosamt eller/och överraskande kan man få inlägget att spridas viralt. 

Känslor spelar en stor roll i varför människor delar någonting. Genom att 

skapa någonting som kan spridas viralt kan man få uppmärksamhet och på så 

sätt få sina frågor på agendan, och förändra samhället i den riktning man 

önskar.  

 

3. Använda sociala medier för att komma närmare medlemmar, potentiella 

medlemmar, makthavare och journalister. Genom att skapa en möjlighet till 

kommunikation kan man skapa ett förtroende. Förtroendeskapandet leder till 

att man förväntar sig att det även i framtiden kommer att ske en bra relation.  

 

 

*Med naturligt menar vi att människor numera inte tänker på att de gör det utan delar utan 

större eftertanke. 
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4. Använda sociala medier för att sprida information om de frågor man arbetar 

med.  Man kan även använda sociala medier för att marknadsföra evenemang 

och sedan rapportera om evenemangen på sociala medier. På så sätt kan man 

nå allmänheten och makthavare, men också journalister som letar efter saker 

att skriva om.  

 

Modellen kan sammanfattas i fyra nyckelbegrepp: e-WOM, viralitet, förtroende och 

informationsspridning.  

 

Genom att skapa inlägg som lätt går att dela och samtidigt är intressant, viktigt 

och/eller överraskande kan frågorna som organisationen arbetar med få 

uppmärksamhet. Av både allmänheten och journalister. Man kan även använda 

sociala medier för att bygga upp förtroendet för organisationer genom att skapa 

kommunikations möjligheter. På så sätt visar man att man är en organisation man kan 

lita på. Genom att marknadsföra sig själva och de frågor man arbetar med på sociala 

medier kan man få uppmärksamhet av allmänheten, journalister och makthavare. Det 

finns alltså mycket att vinna på genom att lägga ner tid på att skapa innehållsrika 

inlägg som människor kommer att vara intresserade av att dela. Anledningen till det 

är att sådana inlägg kan få uppmärksamhet av den målgrupp som organisationen har. 

Detta eftersom människor har en tendens att dela innehållsrika inlägg som informerar, 

överraskar eller anses vara viktiga. 

 

Med hjälp av denna modell kommer vi att studera Fattas användande av sociala 

medier. Genom att studera en ideell organisation som har varit framgångsrik med att 

sätta agendan trots den korta stund de har funnits kan vi, med modellen, göra en 

jämförelse med vad man som ideell organisation bör göra och vad det är Fatta gör. I 

nästa kapitel kommer vi att presentera hur vi har gjort undersökningen, vilken metod 

vi har använt och vilket material vi har analyserat. 
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5. Metod och material 

I detta kapitel redogör vi för den metod och det material vi har valt att använda oss 

av. Här presenteras även en kritisk reflektion över den forskningsmetod vi valt och 

den insamlingsmetod vi har använt oss av. Vi redogör även för de tankar vi har haft 

kring validitet och reliabilitet och de etiska överväganden som vi har gjort i samband 

med skrivandet av den här uppsatsen.  

 

5.1 Urval  
Vi valde att studera Fatta eftersom de är ett tydligt exempel på en ideell organisation 

som lyckats sätta sin fråga (samtyckeslagstiftningen) på agendan. Mot bakgrund av att 

de lyckats sätta frågan på agendan trots att de funnits en kort tid hävdar vi att Fatta är 

ett stigfinnar-fall för andra ideella organisationer i Sverige med liknande mål.  

 

5.2 Abduktiv kodning 
När man kodar ett empiriskt material kan man använda sig av olika metoder. En av 

dessa metoder är abduktiv kodning. Den metoder kan förklaras med att man utgår från 

empirisk fakta men att man inte avvisar någonting som dyker upp på vägen. När man 

kodar abduktivt använder man redan känd fakta men dessa appliceras inte enbart utan 

att tänka, utan kan även användas som inspirationskälla till att hitta ny fakta 

(Alvesson och Sköldberg 2008). Man kan således säga att man innan kodningen har 

olika kategorier att koda efter och att man senare under kodningen hittar nya 

kategorier som man vill ha med i undersökningen. Det som är fördelaktigt med 

abduktiv kodning är att det ger forskaren friare händer att tolka det empiriska 

materialet men att man samtidigt kan basera det på teorin (Alvesson och Sköldberg 

2008). I följande kapitel förklarar vi hur vi kommer att använda oss av abduktiv 

kodning genom induktiv och deduktiv process.  
 
 

5.3 Innehållsanalys  
Vi har valt att använda kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa egenskaper som 

metod i den här uppsatsen. När man använder en kvantitativ innehållsanalys räknar 
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man hur ofta olika kategorier förekommer i det empiriska materialet. Efter att man har 

kategoriserat det empiriska materialet delger man kategorierna olika koder. Vidare 

kan man upptäcka om det finns några eller flera återkommande kategorier och på så 

sätt upptäcka trender. Man kan också se hur stor del av materialet som dessa trender 

upptar (Esaiasson et al, 2012). En kvalitativ innehållsanalys kan användas när man 

vill analysera texter, intervjuer eller andra dokument som man vill undersöka för att 

besvara sin forskningsfråga (Hjerm et al. 2014). Vi kommer att göra en induktiv 

kodning för att se vilka kategorier som ter sig återkommande genom inläggen. Vidare 

tillämpar vi en deduktiv kodning med bestämde kategorier från analysmodellen, e-

WOM, viralitet, förtroende och informationsspridning.  

När man utför en kvalitativ innehållsanalys på sitt insamlade material kan man 

använda sig av flera olika varianter. Vi har valt att använda oss av standardverket 

“Qualitative Data Analysis” (Miles och Huberman, 1984). Detta standardverk lämpar 

sig till vår undersökning då tillvägagångssättet fungerar bra på ett insamlat 

textmaterial. Metoden beskriver ett tillvägagångssätt där man använder sig av tre 

nivåer för att kartlägga fältet. Dessa tre nivåer är: reduktion av data (kodning), 

presentation av data (tematisering) och slutsatser och verifiering (summering) (Miles 

och Huberman, 1984). I det första steget, kodningen, så försöker man hitta nyckelord 

och centrala begrepp i materialet som man tycker är viktigt (Hjerm et al. 2014). När vi 

skulle koda vårt empiriska material valde vi att koda materialet induktivt. När man 

kodar induktivt kollar man på det empiriska materialet och därefter hittar man 

nyckelord och begrepp som man senare kan koda (Hjerm et al. 2014). Det var även så 

vi gjorde när vi kodade vårt empiriska material. Vi gjorde detta för att vi ville vara så 

öppna som möjligt för vad vi skulle hitta i texterna. När vi hade samlat in det 

empiriska materialet satt vi tillsammans och gick igenom varje inlägg var för sig. Vi 

gjorde det för att vi ville vara säkra på att vi inte la för många personliga tolkningar i 

kodningen. Anledningen till att vi kodade det empiriska materialet induktivt var för 

att se om återkommande kategorier och mönster fanns i deras inlägg. Anledningen till 

att de återkommande kategorier och mönster var intressanta är för att vi på så sätt kan 

se hur Fatta använder sina sociala medier.  

Nyckelorden och begreppen blev i nästa steg tilldelade koder, tanken var att ge 

nyckelorden och begreppen som ansågs vara uttryck för samma sak samma kod. Efter 

detta gjorde vi tematiseringar. När man gör tematiseringar funderar man på vilka 

koder som har en relation till varandra. De koder som har en relation till varandra blir 
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en kategori. Kategorierna kan bli olika stora och vissa koder kan stå för sig själva för 

att de inte passar ihop med någon annan kod. De kategorier som vi har hittat i det 

empiriska material som vi har samlat in är: marknadsföring, uppmaning och 

information. Med marknadsföring menar vi delar av inlägg där Fatta försöker sälja in 

sig själva eller sina produkter (smyckena). Vi hittade ett samband i inläggen där Fatta 

upprepade gånger använder sig av marknadsföring. Exempelvis: 

 

“Idag finns utöver halsbandet en hel drös med FATTA-smycken såsom 

örhänge, armband, pins, handpiece och ring. Kolla in allt i vår webshop - 

fattanu/webshop” (Instagram.com, hämtad: 20151202) 

 

Uppmaning syftar till de delar av inläggen där Fatta uppmanar människor att bli 

medlemmar eller att söka till de olika aktivistgrupper de har. Information syftar till 

inlägg där Fatta informerar om exempelvis evenemang som de medverkar i eller om 

vart man kan få hjälp om man har blivit utsatt för sexuellt våld. Vi har även använt 

oss av mindre kategorier inom de teman vi har sett, som exempelvis “marknadsföring 

av Fatta” och “marknadsföring av smycken”. Dessa två kategorier marknadsför Fatta 

och hjälper till att sätta Fatta på agendan, men vi valde att göra en uppdelning för att 

tydligare kunna se skillnader i inläggen. Dessa kategorier kommer inte att presenteras 

i resultatet eftersom de enbart skapades för vår egen skull. Kategorierna 

marknadsföring och information är snarlika, men med skillnaden att marknadsföring 

syftar till att sälja in eller sälja och information syftar till kunskapsbaserade delar av 

inlägg. Det är den främsta anledningen till att vi valde att dela upp dessa i separata 

kategorier.  

Efter att vi hade tematiserat våra koder summerade vi dem. Med en 

summering så menas att man börjar dra slutsatser av de koder och kategorier som man 

har gjort. Exempelvis kan en slutsats vara att majoriteten av Fattas inlägg innehöll 

någon form av information. En nyckelfaktor med kvalitativa undersökningar är att 

man alltid går igenom materialet flera gånger tills resultatet blir likadant varje gång 

och är väl underbyggda. Vi gick igenom vårt empiriska material 10 gånger. Detta för 

att vi ville vara säkra på att vi kom fram till samma koder och kategorier varje gång 

och att vi inte missat någonting. Efter summeringen ska verifieringen ske och det 

finns olika verifieringsmetoder. Ett av sätten är att inte avsluta när man har kommit 
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fram till en slutsats utan att man går igenom materialet igen, flera gånger (Hjelm et al. 

2014).  

 

För att åstadkomma en djupare kvalitativ analys använde vi dessutom deduktiv 

kodning. När man kodar deduktivt bestämmer man kategorier som man vill koda 

materialet med innan man går igenom materialet, på så sätt vet man redan vad man 

letar efter. När man har bestämt vilka koder man ska leta efter går man igenom 

materialet och ser om man hittar någonting i det empiriska materialet som stämmer in 

på koderna. Att koda deduktivt är således det motsatta till att koda induktivt, där man 

som redan nämnts försöker hitta koder när man går igenom det empiriska materialet 

(Hjerm et al. 2014). Vi valde att använda appellformarna ethos, logos och pathos när 

vi gjorde vår deduktiva kodning. Den mall som vi presenterade i teori-kapitlet har vi 

använt som underlag när vi letade efter ethos, logos och pathos i Fattas inlägg på 

sociala medier. Varje enskild appellform kunde max förekomma en gång per inlägg. 

Vi letade alltså efter huruvida de förekom i inlägget eller inte.  
 

5.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet utgör tillsammans en stabilitet inom forskning och främst 

inom kvantitativ forskning. Reliabilitet handlar om trovärdighet inom en mätning, att 

resultatet ska bli samma oavsett vem som gör undersökningen eller mätningen. 

Validitet handlar om att man undersöker eller mäter det man avser att mäta. När man 

gör en kvalitativ analys är det svårt med reliabilitet eftersom man som forskare 

omedvetet lägger in egna värderingar och tolkningar (Hjerm et al. 2014). Istället 

föreslår Lincoln och Guba (1985) en komplettering för att säkra kvalitén för 

kvalitativa analyser. De föreslår bland annat att man istället ska tänka på att man ska 

arbete länge med det empiriska materialet, att man noga ska följa upp och analysera 

observationer som strider mot de huvudmönster som finns och att vara noga och 

konsekvent i sin begreppsanvändning. Miles och Huberman (1998) presenterade 

också en lista. Denna lista är istället ett visst antal frågor som man som forskare hela 

tiden ska ha i åtanke när man gör sin undersökning. Exempelvis är det frågor som 

ifrågasätter om forskarens subjekt kan ha påverkat resultatet och om slutsatserna är 

logiska (Hjerm et al. 2014). Med detta i åtanke kommer vi nedan att presentera ett 

stycke där vi diskuterar hur vi har tänkt gällande vårt metodval.  
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5.5 Metoddiskussion 
Anledningen till att vi har valt att använda oss av en innehållsanalys som metod i den 

här uppsatsen är att vi anser att det är den metoden som passar bäst för att kunna svara 

på vår forskningsfråga. Vi valde att göra en kvantitativ innehållsanalys med 

kvalitativa egenskaper för att kunna få den överblick över det empiriska materialet 

som vi behöver. Samtidigt får vi möjligheten att kunna urskilja de koder och teman 

som finns i materialet. Vi har valt att använda oss av är standardverket “Qualitative 

Data Analysis” när vi analyserade det empiriska materialet induktivt (Miles och 

Huberman, 1984). Den metod vi valde har känts viktig för att vi skulle ha möjlighet 

att få reda på hur Fatta använder sociala medier. Med hjälp av den kvalitativa 

innehållsanalysen har vi även kunnat se hur Fatta använder sociala medier för att sätta 

agendan i samhällsdiskussionen genom att de informerar om sexuellt våld. Således 

valde vi att följa Lincoln och Gubas (1985) lista som presenterades ovan för att 

säkerhetsställa kvaliteten i analysprocessen. Det som vi främst har haft i åtanke när vi 

har analyserat är det kriteriet att jobba så länge som möjligt med det empiriska 

materialet (Lincoln och Guba, 1985). Tillsammans med den analysmodell som vi har 

framtagit kan resultatet sedan analyseras i en jämförande analys där vi ställer 

resultatet från det empiriska materialet mot vår framtagna modell. Genom att 

komplettera med retoriska underlag kan vi få fram ett svar på forskningsfrågan om 

hur Fatta använder sociala medier för att sätta agendan.  

 

5.6 Val av insamlingsmetod 
Den insamlingsmetod som vi använde oss av när vi samlade in vårt empiriska 

material var att kopiera inläggen från Facebook, Instagram och Twitter. Efter vi hade 

gjort det kopierade vi in inläggen i ett dokument. Vi ansåg att det skulle vara enklare 

att analysera dem om vi kunde ha alla inlägg framför oss samtidigt. Vi valde även att 

göra detta för att kunna bifoga inläggen i uppsatsen. 

 

5.7 Kritik av metodval, insamlingsmetod och upplägg 
Vi hade gärna sett att vi kunnat få till en intervju med en representant från Fatta, men 

eftersom de inte ville ställa upp på en intervju på grund av tidsbrist var detta inte 

möjligt. Vi är medvetna om att en intervju hade stärkt vårt resultat och att det hade 
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hjälpt oss att förstå hur Fatta ser på sin kommunikation på sociala medier. Ur en 

validitets-synvinkel uppstår det inga står problem att intervjun uteblev eftersom vi 

själva kan ta reda på hur de använder sociala medier. Vi är även medvetna om att en 

kvalitativ innehållsanalys skapar en subjektiv tolkning och att reliabiliteten minskar i 

och med det. Vi har gjort en induktiv kodning och där med fått fram återkommande 

teman allt eftersom vi läst igenom alla inlägg som Fatta lagt upp under hösten. Sedan 

har vi kompletterat med en deduktiv kodning för att få en djupare analys av 

materialet. Förhoppningsvis kan andra se samma koder som vi har gjort, men vi är 

medvetna om att reliabiliteten minskar i och med att det är vi själva som tolkat 

inläggen. Vi har, i det stycke där vi presenterar metoden, redogjort för dessa koder för 

att de som vill ska kunna återskapa analysen och kunna kritisera analysen som vi har 

gjort. Detta för att vi ämnar att vara så transparenta som möjligt i vår analysprocess. 

Vi har istället beskrivit vad bilden eller filmklippen visar i ord för att, både för 

vår egen skull och för de som läser denna uppsats, ska veta vad som fanns i inläggen i 

samband med texten. 

Den analysmodell som vi själva tagit fram är baserad på det vi läst och sett när 

vi skapade vårt teoretiska ramverk och den tidigare forskningen. Analysmodellen 

används enbart som underlag för att jämföra ett idealt sätt att använda sociala medier 

för att sätta agendan och hur Fatta använder sociala medier för att sätta agendan.  

 

5.8 Etiska överväganden 
Att reflektera kring sin forskning är inte bara nödvändigt för att få en uppsats med en 

hög validitet, det är också viktigt av etiska skäl. När man forskar om sådant som gör 

att man som forskare kommer i kontakt med andra människor är det viktigt att 

fundera på etiken. Detta är för att värna om deltagarna och deras integritet (Hansen 

och Machin, 2013). Enligt AoIR (The Association of Internet Researchers) (2012) 

etiska riktlinjer måste man som forskare ha i åtanke att varje forskningsstudie inte är 

lika och behöver således olika etiska övervägande. Man kan diskutera huruvida 

Internet är ett offentligt eller privat rum. Beroende på vad man kommer framtill bör 

man ta de etiska val som krävs (AoIR, 2012). När vi har skrivit den här uppsatsen har 

vi valt att, i den mån vi har sett det möjligt, se till att alla människor som nämns i 

denna uppsats blir så anonymiserade som möjligt. Anledningen till detta är för att 
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skydda de människor som nämns i till exempel de inlägg som finns på Fattas 

Twitterkonto. Även om vi anser att sociala medier är ett offentligt rum. 

När det kommer till förtroendevalda personer, exempelvis Fattas ordförande 

har vi gjort den bedömningen att personen är, genom företroendeposten, en offentlig 

person. Vi kommer således att nämna förtroendevalda personer. Dock i samband med 

deras titel, detta för att det inte ska bli personligt. I nästa kapitel redogör vi för de 

avgränsningar vi har gjort för att kunna skriva den här uppsatsen.  
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6. Avgränsningar  

I detta kapitel förklarar vi de avgränsningar som vi har gjort i genomförandet av den 

här uppsatsen. 

 

I den här uppsatsen har vi valt att göra vissa avgränsningar. Dessa avgränsningar 

handlar främst om att göra uppsatsarbetet hanterbart för oss.  

Vi har valt att avgränsa insamlandet av det empiriska materialet till inlägg från 

Facebook, Twitter och Instagram. Anledningen till att vi har valt att göra dessa 

avgränsningar är för att vi har sett att det är på dessa sociala medier som Fatta finns 

på. Den tidsperiod som vi har valt att samla in material från de valda sociala medier är 

mellan den 1 september och den 30 november. Från början var det tänkt att studera 

Fattas sociala medier i en period på två veckor. Dock märkte vi att det inte blev 

tillräckligt med material efter enbart två veckors insamling, därför utökade vi 

perioden till tre månader. Anledningen till att vi valt denna tidsperiod är för att vi 

ansåg att det var en bra period för att få in en mängd data som både är hanterbar och 

gör att vi kan få stöd i våra generaliseringar. Vi har även sett, som vi nämnt tidigare, 

att denna period är representativ för år 2015. I slutet av perioden var vi förvånade 

över att det enbart var 73 inlägg som Fatta hade publicerat på sina sociala medier men 

vi ansåg att det också är möjligt att dra slutsatser kring detta.  

Vi valde tillslut att enbart göra en kvalitativ innehållsanalys av de inlägg som 

Fatta har lagt upp på sociala medier under en månads tid och att använda oss av en 

analysmodell som vi själva har skapat. Denna modell framtogs genom en 

sammanställning av tidigare forskning om agenda setting och agenda setting på 

sociala medier. Även tidigare forskning om ideella organisationer, ideella 

organisationer på Internet och e-WOM har bidragit till att sammanställa modellen.  

När vi valde vilket material vi skulle samla in och undersöka gjorde vi ett 

aktivt val att inte samla in de bilder och filmklipp som Fatta publicerade under 

insamlingsperioden. I början var det tänkt att vi skulle analysera även bilderna och 

filmklippen. Anledningen till att vi ändrade oss och inte valde att studera dem var att 

vi ansåg att bildsättningen inte tillförde någonting till vår undersökning. Med det sagt 

är det inte så att bilder och filmklipp inte kan säga någonting om hur Fatta använder 

sig av sociala medier eller att bildsättning och filmklipp inte kan bidra till att sätta 

agendan. Tvärtom kan det i högsta grad vara intressant att se hur de bildsätter sina 
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inlägg och vilka filmklipp de publicerar. Vi gjorde helt enkelt ett aktivt val att 

fokusera på hur de uttrycker sig språkligt när de använder sina sociala medier 

Facebook, Instagram och Twitter.  
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7. Resultat 

 I detta kapitel presenteras det empiriska materialet. Först presenteras statistik kring 

inläggen vi har samlat in. Därefter sker presentationen av det empiriska materialet. 

Vi har valt att dela upp presentationen i olika stycken. Detta för att det ska vara 

enklare att förstå vilken social media som avses. Avslutningsvis redogörs ethos, logos 

och pathos samt hur mycket Fatta använder sig av det i sina inlägg.  

7.1 Material 
Materialet är insamlat under hösten, mellan den 1a september till den 30e november. 

Totalt blev det 73 inlägg att studera. Nedan följer en utförligare modell över vad vi 

hittade på varje medieplattform: 

 

Figur 1 Sammanställning av Fattas inlägg under tre månaders tid 

 
Notering: Detta är en sammanställning av Fattas inlägg under tre månaders tid samt 

en bild över de teman vi hittade inom varje social medie- plattform.  

 

Förtydligande av sammanställningen: 

Facebook: 35 inlägg 

Instagram: 26 inlägg 

Twitter: 8 egna inlägg, 4 retweets, sammanlagt 12 inlägg 
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7.2 Inlägg 
När vi genomförde den innehållsanalysen försökte vi ta reda på hur Fatta använder 

sociala medier. Vårt mål var att ta reda på vad Fatta ville förmedla med sina inlägg 

samt att försöka se huruvida det existerade återkommande teman. Med inlägg menar 

vi texter som är publicerade eller som bildtexter. Genom att koda inläggen induktivt 

kom vi snabbt fram till att vi kunde se tre olika teman. Anledningen till att vi kom 

fram till just de teman var för att vi snabbt såg att varje inlägg ingick i något av dessa 

teman. Som tidigare nämnt är dessa teman: marknadsföring, uppmaning och 

information. Det var tydligt att av det totalt 73 inläggen som publicerats under den 

observerade tiden innehöll alla inlägg något eller några av det ovanstående teman. Vi 

har även använt oss av mindre kategorier inom de teman vi har sett, som exempelvis 

“marknadsföring av Fatta” och “marknadsföring av smycken”. Dessa två kategorier 

marknadsför Fatta och hjälper till att sätta Fatta på agendan, men vi valde att göra en 

uppdelning för att tydligare kunna se skillnader i inläggen. Vi anser att kategorierna 

har hjälpt oss att se hur Fatta använder sig av sina sociala medier. Dessa mindre 

kategorier inom de teman vi har tagit fram kommer inte att redovisas i resultatet då de 

har skapats för att hjälpa oss i analysarbetet. I somliga av de inlägg och kommentarer 

som har analyserats har vi sett flera teman.  

 

För att stärka påståendet om att vi anser att Fatta publicerar få inlägg jämförde vi 

Fatta med den ideella organisationen Kvinna till Kvinna, en ideell organisation som 

kämpar för kvinnors rättigheter. I september publicerade Fatta 3 inlägg på sin 

Facebook-sida, Kvinna till Kvinna publicerade 8 inlägg i september på deras 

Facebook-sida (Kvinna till Kvinna, Facebook, 20160124). Under perioden september 

till november lade Kvinna till Kvinna upp 162 inlägg på Facebook, Instagram och 

Twitter (Kvinna till Kvinna, Facebook, Instagram och Twitter 2016).  

  

7.3 Facebook  
Totalt lades det upp 35 inlägg på Fattas Facebook-sida under en månads tid.  

 

Facebook är det medium som Fatta använder sig mest av. I de inlägg som Fatta har 

publicerat på Facebook kan man se att de använder sig av sin sida för att 

marknadsföra sig själva och att sprida olika artiklar som handlar om sexuellt våld. De 
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använder även Facebook för att marknadsföra olika evenemang som de medverkar i. 

På Facebook marknadsför de även de olika smycken som de har och som de säljer för 

att personer ska kunna stötta organisationen. Här nedan presenteras en mer utförlig 

förklaring till varje tema och vad vi har sett för mönster i de inlägg som publicerats. 

 

7.3.1 Marknadsföring 
I 40% av de inlägg som analyserades innehöll det någon typ av marknadsföring. 

Många av inläggen marknadsförde olika artiklar som på olika sätt handlar om sexuellt 

våld. Ett annat ämne i artiklarna är bland annat att det är få män och HBTQ-personer 

som söker hjälp när de har blivit utsatta för sexuellt våld. Dessa artiklar har inte 

skrivits av Fatta och de handlade inte heller om organisationen. De är skrivna av eller 

handlar om personer som inte är kopplade till Fatta. I de inlägg som på ett eller annat 

sätt marknadsför andra ideella organisationer och artiklar finns det en länk till den 

artikel som inlägget berör. I 40% av de inläggen som fanns marknadsför Fatta sig 

själva på olika sätt. Exempelvis marknadsför de smycken som några designers har 

designat för dem. De marknadsför även evenemang som de själva medverkar i. I ett 

inlägg marknadsför de även ett avsnitt i en serie som handlar om feministiska rörelser 

och Fatta är själva medverkande i detta avsnitt. Serien är gjord av ett medieföretag 

som rest runt i världen för att dokumentera olika feministiska rörelser. 

 

Vi kan konstatera att Fatta använder Facebook för att marknadsföra sig själva på olika 

sätt, men också för att få deras följare att läsa artiklar som de tycker är viktiga för 

deras kamp mot sexuellt våld. Dessutom använder de Facebook för att visa att de inte 

är själva i kampen mot sexuellt våld och för en samtyckeslagstiftning, genom att 

marknadsföra andra artiklar. 

 

7.3.2 Information 
I alla de 35 inlägg som fanns på Fattas Facebook-sida under insamlingsperioden 

innehöll det olika typer av information. Informationen handlar bland annat om vart 

man kan få hjälp om man blivit utsatt för sexuellt våld och information om vilka 

grupper i samhället som inte får den hjälp de borde få. Fatta skriver även om hur man 

kan bli medlem och hur man gör för att bli engagerad i de aktivistgrupper som de har. 

De nämner även att man kan skänka pengar till organisationen om man känner att 



	

	 35	

man kan. I inläggen fanns det dessutom information om kommande evenemang som 

Fatta skulle medverka i och hur man gjorde för att kunna delta i dessa. 19% av 

alla  Fattas inlägg informerar de om olika artiklar som på olika sätt handlar om 

sexuellt våld. Artiklar handlar bland annat att det är få män och HBTQ-personer som 

söker hjälp när de har blivit utsatta för sexuellt våld. Dessa artiklar har inte skrivits av 

Fatta och de handlade inte heller om organisationen utan de är skrivna av eller handlar 

om personer som inte är kopplade till Fatta. Ett exempel på en artikel som de har 

informerat om är en artikel som handlar om att man som brottsoffer inte alltid kan 

försvara sig. Den är skriven av en förening som stödjer människor som blivit utsatta 

för sexuellt våld. Fatta har även informerat om två tal som två person höll på en av 

deras evenemang, i samband med detta har de även publicerat båda talen i textform. 

Ett exempel på ett inlägg där Fatta informerar om sig själva är när de tittar tillbaka 

och inser att det är två år sen organisationen skapades. 

 

Med detta kan vi konstatera att Fatta använder Facebook främst som en 

informationskanal eftersom majoriteten av inläggen innehåller information. Man kan 

också konstatera att Fatta oftast använder Facebook för att informera om sexuellt 

våld.  

 

7.3.3 Uppmaningar  
I 29% av inläggen på Facebook fanns uppmaningar. Dessa uppmaningar handlade om 

att Fatta vill att deras följare ska skänka pengar till organisationen. Det fanns även 

uppmaningar att engagera sig i de aktivistgrupper som finns i organisationen. Fatta 

försökte även uppmana deras följare att gå på de evenemang som de medverkade i 

och att köpa de smycken som de säljer för att personer ska visa att de stödjer Fatta. 

 

I och med detta kan man konstatera att Fattas uppmaningar på Facebook handlar om 

att uppmana sina följare att stödja organisationen på olika sätt. 
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7.4 Instagram 
Totalt lades det upp 26 inlägg under en månads tid på Fattas Instagram. Vi har valt 

att fokusera på bildtexten. Med bildtext menas texten nedanför bilderna och 

videoklippen. 

 

I 58% av kommentarerna till bilderna som fanns på Instagram marknadsför Fatta 

kommande evenemang som de ska medverka i. De marknadsförde även en av deras 

aktivistgrupper genom att berätta att de har haft en dansuppvisning. De 

marknadsförde även att man från och med den dagen de publicerade inlägget kan vara 

medlem i Fatta. Ytterligare marknadsförde de en artikel som handlar om sexuellt våld.  

 Alla bildtexterna som fanns innehöll information. Fatta informerade om ett 

evenemang som de medverkade i och om att man numera kan lösa medlemskap i 

organisationen. De informerade även om artiklar som har skrivits om sexuellt våld. 

Fatta informerar om vart man kan få hjälp om man bor i Stockholm och har utsatts för 

sexuellt våld oavsett vilket könstillhörighet man har. I ett av inläggen får följarna 

även information om att man kan engagera sig i de olika aktivistgrupper som finns i 

organisationen. De får även information om att det finns smycken att köpa, vilka som 

har designat deras Fatta-halsband och hur man gör för att köpa dessa smycken. 54 % 

av de bildtexterna som fanns innehöll uppmaningar där Fatta bland annat uppmanar 

sina följare att läsa en artikel som handlar om sexuellt våld. Fatta uppmanar även sina 

följare att engagera sig i de olika aktivistgrupper som organisationen har. 

 

Man kan konstatera att Fatta använder Instagram som en informationskanal till den 

grad att alla inlägg som de publicerar innehåller information. De lägger upp det de har 

lagt upp på Facebook på Instagram. Man kan också konstatera att Fatta främst 

använder Instagram för att marknadsföra sig själva och sin medverkan i olika 

evenemang. 
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7.5 Twitter 
Totalt lades det upp 12 inlägg på Fattas Twitter under tre månaders tid.  

 

I de inlägg som Fatta publicerat är 8 egna inlägg och 4 retweets, sammanlagt fanns 

det således 12 inlägg. Av de 12 inläggen är 83% information om olika saker, bland 

annat fanns det ett inlägg där de informerade om att man från och med när tweeten 

publicerades kunde bli medlem i Fatta. 42% av inläggen som publicerats är inlägg där 

Fatta bland annat marknadsför sig själva, en av deras egna kampanjer och en serie där 

de medverkar i. 25% av inläggen som Fatta har publicerat är olika uppmaningar till 

deras följare. Ett exempel på en uppmaning är när Fatta publicerar att inlägg om att 

engagera sig i Fattas arbete. 

 Resterande inlägg på Twitter är retweets. Det vill säga att Fatta har delat 

andras inlägg vidare så att inläggen syns på deras Twitter-konto. De inlägg som 

retweetats av Fatta handlar om på olika sätt om att marknadsföra Fatta och deras 

arbete. I de inläggen som retweetats finns en uppmaning att man ska bli medlem i 

Fatta, precis som personen som skrivit inlägget har gjort. I ett av de andra två 

inläggen som har retweetats av Fatta finns information om ett evenemang som Fatta 

har arrangerat. I det sista inlägget som retweetats så marknadsför medieföretaget som 

skrivit inlägget Fatta och organisationens ordförande. Vi kan konstatera att Fatta inte 

använder Twitter lika mycket som de använder Facebook och Instagram. När det väl 

gör det så använder de Twitter till att informera om medlemskap, marknadsföra sig 

själva och försöka engagera deras följare att bli aktiva i aktivistgrupperna.  
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7.6 Ethos, Logos och Pathos 
Vi tittade på hur Fatta använde sig av ethos, logos och pathos enligt det mönster vi 

nämnde i metodkapitlet. 

 

Figur 2 sammanställning av ethos, logos och pathos i Fattas inlägg 

 
 

Detta visar tydligt på att Fatta använder sig mestadels av logos i sina inlägg. I två av 

tre sociala medier (Facebook och Instagram) använder sig Fatta av logos, även 

förklarad som logiken, som största appellform. Facebook är den sociala medie-

plattform som Fatta använder sig mest av. Där var appellformen logos den mest 

använda, med andra ord logiska och sakliga inlägg. Pathos och ethos förekom lika 

många gånger i Facebook-inläggen, men på Instagram och Twitter var det en 

differens mellan ethos och pathos. På Instagram förekom pathos mer ofta medan på 

Twitter förekom ethos mer ofta. Även Instagram hade en majoritet av bildtexter som 

innehöll logos. Twitter är den plattform som Fatta använder sig minst av, det är 

dessutom där de använder sig minst av appellformen pathos. Bara 3 av de 12 inläggen 

innehöll någon form av pathos (känslor, laddade ord osv).  
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8. Analys  

I detta kapitel kommer vi att presentera vår analys av det empiriska materialet som vi 

har presenterat i kapitlet ovan. Resultatet kommer att ställas mot vår framtagna 

analysmodell i en jämförande analys. 

 

8.1 Analysmodell  
Vi väljer att presentera modellen en gång till för att det ska vara enklare att som 

läsare att följa med i jämförelsen.  

 

1. Genom att använda sociala medier för att engagera sina medlemmar kan man 

nå betydligt många fler människor än vad traditionella medier kan. Om 

organisationer utnyttjar det faktum att människor numera naturligt använder e-

WOM kan de nå fler människor genom att publicera inlägg som lätt kan delas 

av andra  

 

2. Genom att skapa någonting som människor tycker är viktigt, intressant 

eller/och överraskande kan man få inlägget att spridas viralt. Även känslor 

spelar en roll i varför människor delar någonting. Genom att skapa någonting 

som kan spridas viralt kan man få uppmärksamhet och på så sätt få sina frågor 

på agendan, och förändra samhället i den riktning man önskar.   

 

3. Använda sociala medier för att komma närmare medlemmar, potentiella 

medlemmar, makthavare och journalister. Genom att skapa en möjlighet till 

kommunikation kan man skapa ett förtroende. Förtroendeskapandet leder till 

att man förväntar sig att det även i framtiden kommer att ske en bra 

diskussion.  

 

4. Använda sociala medier för att sprida information om de frågor man arbetar 

med.  Man kan även använda sociala medier för att marknadsföra evenemang 

och sedan rapportera om evenemangen på sociala medier. På så sätt kan man 

nå allmänheten och makthavare, men också journalister som letar efter saker 

att skriva om.  
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8.2 Jämförelse med analysmodellen 
I denna jämförelse ställer vi vårt empiriska material mot den modell som redovisats 

ovan. Vi använder oss även av den tidigare forskning och det teoretiska ramverk som 

är presenterad tidigare i uppsatsen. Vi kommer att jämföra i punkform. Stycke ett 

jämför utifrån punkt ett i analysmodellen, stycke två jämför punkt två i 

analysmodellen osv.  

 

Att sätta agendan innebär, som tidigare nämnts, att ha makten över att få allmänheten 

att prata om och diskutera de frågor eller det ämne som man vill att de ska (McCombs 

2014). Enligt McQuail (2010) kan man med hjälp av media påverka personer att prata 

om ett visst ämne. Att sätta agendan lägger i sin tur, i somliga fall, en grund i vad som 

anses vara mer eller mindre viktigt att diskutera.  

Efter att ha analyserat det insamlade materialet kan vi konstatera att Fatta 

främst använder sig av Facebook och Instagram. Fatta har ett Twitter-konto, men i 

jämförelse med de andra två plattformarna var de betydligt mindre aktiva där under 

den perioden som vi har studerat dem. Främst använder Fatta Facebook och Instagram 

för att sprida information, 38% av inläggen som Fatta publicerade under 

insamlingsperioden innehöll även länkar till artiklar eller liknande. Genom att 

publicera information på sina sociala medier ger Fatta deras följare möjlighet att 

sprida den vidare med hjälp av e-WOM. Enligt Harris och Harrigan (2015) kan 

information på så sätt nås av fler personer än vad informationen skulle nå om den bara 

kom från organisationens konto. Således är det till Fattas fördel att de publicerar 

inlägg med information.  

Fatta är inte lika aktiva på Twitter, och de använder inte heller Twitter på 

samma sätt som de använder Facebook och Instagram. De texter som publiceras är 

annorlunda jämtemot de som publiceras på de andra två sociala medierna. Exempelvis 

länkar inte Fatta till artiklar på Twitter. Ytterligare en sak som också skiljer är att 

Fatta retweetar (delar) mer än vad de själva publicerar. I samband med de inlägg på 

Facebook och Instagram uppmanar Fatta följare att gå in på länken och läsa artikeln. 

Däremot uppmanar inte Fatta sina följare att sprida inläggen eller föra informationen 

vidare.  
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Enlig Nahon och Hamsley (2013) krävs det att ett inlägg sprids och delas av många 

för att kunna spridas viralt. Förutsättningar för att något ska spridas viralt är att ett 

inlägg kan spridas och delas av andra. Detta kan man uppnå genom att till exempel 

lägga upp det på Facebook där inlägg lätt kan delas av andra (Nahon och Hamsley, 

2013). Med tanke på sitt val att emellanåt publicera intressanta och viktiga inlägg som 

länkar vidare har Fatta alla förutsättningar att lyckas med att deras inlägg ska spridas 

viralt. De har över 40 000 följare på Facebook och kan således nå ut till en stor 

publik. Deras val att finnas på sociala medier som exempelvis Facebook, där det är 

enkelt att dela och sprida inläggen vidare, ökar Fattas förutsättningar ännu mer. 

Majoriteten av de inlägg som Fatta har publicerat innehåller någon typ av 

information. Den informationen innehåller bland annat information om 

organisationen, om sexuellt våld och vart man kan få hjälp om man blivit utsatt för ett 

sexuellt övergrepp. Dessa typer av inlägg är sådant som kan väcka starka känslor hos 

läsaren. Vidare kan sådan information ses som viktig och har således en större chans 

att bli delade eftersom sådan information kan anses viktiga av deras följare. Inlägg 

med viktig information tenderar att ha lättare för att spridas viralt eftersom inlägg som 

innehåller viktig information ofta är sådant som personer tenderar att dela mer ofta 

(Berger och Milkman, 2012). Som vi kan se med hjälp av vår dedukitva kodning 

förekommer apellformen pathos både på Facebook och Instagram. Fatta använder sig 

av känsloladdat språk och pratar om ett känsligt ämne vilket kan vara en bidragande 

faktor till varför just de inläggen kan spridas viralt.  

 

Sociala medier ger användare möjligheten att kommunicera med flera personer 

samtidigt. Till skillnad från massmedier ger sociala medier användare en möjlighet att 

kommentera, sprida och att dela vidare det som har skapats på plattformarna 

(Svensson, 2014). Fatta använder sina sociala medier för att informera och 

kommunicera om sina evenemang. Under den perioden vi studerade dem var det 

framförallt evenemang som de själva medverkade i. Detta är ett sätt för dem att 

informera om vad det är organisationen gör. Det är även ett sätt att rapportera från 

deras evenemang för de som inte kan komma dit. Att marknadsföra evenemang och 

rapportera från dem genererar enligt Meriläinen och Vos (2011) en chans att 

journalister blir nyfikna och väljer att skriva om evenemanget. På så sätt blir får även 

organisationen uppmärksammade (Meriläinen och Vos, 2011).  
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Med hjälp av tvåvägskommuniktion ger Fatta också möjligheten att diskutera 

sina frågor med allmänheten och de makthavare som finns på sociala medier. Enligt 

Meriläinen och Vos (2011) kan den diskussionsmöjligheten vara ett sätt att lyfta 

organisationers frågor. På så sätt behöver organisationer inte enbart ha journalisters 

uppmärksamhet för att sätta agendan. Med allmänhetens uppmärksamhet kan Fatta ta 

hjälp av den för att sätta den agenda de arbetar för (Meriläinen och Vos, 2011). 

Genom valet att finnas på sociala medier och att de har sina konton skapar det Fatta 

en möjlighet för tvåvägskommunikation. Det vill säga att både de och deras följare 

kan öppna upp för en dialog med varandra. Detta i sin tur kan leda till att ett 

förtroende skapas mellan organisationen och dess medlemmar och följare (de Moor 

2010). 

 

De Fatta gör när de är aktiva på sociala medier är att uppmana sina följare att bli 

medlemmar och att marknadsföra olika evenemang och artiklar som de tycker deras 

följare ska ha vetskap om. Fatta använder även sociala medier på fler sätt än att sprida 

artiklar och rapportera om evenemang. De använder sociala medier för att nå personer 

som på olika sätt sympatiserar dem. Genom att värva medlemmar på sociala medier 

har de stora förutsättningar att lyckas med att öka deras medlemsantal. Enligt Sakston 

(2011) är sociala medier en bra plats att vara närvarande på när det gäller att nå 

potentiella medlemmar (Sakston, 2011). Fatta använder även sociala medier för att 

rekrytera personer som vill arbeta ideellt. Fatta vädjar att personer ska engagera sig i 

de olika aktivistgrupper som organisationen har. Det är allt fler personer som får sin 

information på Internet, i en så stor utsträckning att det, enligt Saxton och Gou (2011) 

påverkar deras val när det kommer till vilken organisation som de vill stötta och vara 

volontärer för (Saxton och Guo, 2011). Fatta använder således sociala medier på det 

sätt som forskare och praktiker konstaterar är det sätt som är mest gynnsamt för 

ideella organisationer  

 

Avslutningsvis följer Fatta modellen för hur man bör använda sociala medier relativt 

bra. Mot bakgrund av att de använder sociala medier så pass lite som de faktiskt gör 

får det oss att ifrågasätta vår modell och de teorier som anser att sociala medier spelar 

stor roll när det kommer till att få upp något på agendan. I följande stycke diskuterar 

vi detta närmare. 
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8.2.1 Kritik 
Enligt Nah och Saxtion (2013) har alla ideella organisationer möjlighet att använda 

samma teknologier och på så sätt har alla samma villkor för att använda sociala 

medier. Weibull och Wadbring (2014) säger att alla som har ett konto på något socialt 

medie har samma förutsättningar att påverka vad som finns där. Enligt Nah och 

Saxton (2013) skulle då Fatta ha samma förutsättningar som alla andra ideella 

organisationer har och kan således påverka vad som finns på de sociala medier som 

de har valt att finnas på. Kazim Kirtis och Karahan (2011) säger att sociala medier är 

kostnadseffektivt då det inte kostar någonting att skapa ett konto där. Mot bakgrund 

av detta kan man konstatera att det verkar som om forskarna är överens om att sociala 

medier är ett bra verktyg för ideella organisationer och att alla ideella organisationer 

kan använda sociala medier på samma villkor. Vi skulle däremot vilja rikta kritik mot 

att alla ideella organisationer har samma möjlighet att använda sociala medier. Med 

tanke på att alla ideella organisationer inte är lika stora kan de inte ha samma 

möjlighet att använda sociala medier. Eftersom de större ideella organisationer oftast 

har en större personalstyrka och mer tillgångar borde de ha en större möjlighet att 

använda sociala medier. Detta eftersom det inte räcker med att bara ha ett konto på 

sociala medier för att lyckas nå till allmänheten och att sätta agendan. Man måste vara 

aktiv för att synas och för att vara aktiv måste man lägga ner tid, tid som de små 

ideella organisationerna kanske inte har. Vi tror således att det finns skillnader på hur 

ideella organisationer har möjlighet att använda sociala medier beroende på hur stor 

organisationen är.  

Vi vill även ifrågasätta Kazim Kirtis och Karahans (2011) resonemang att det 

är kostnadseffektiv med sociala medier eftersom det kostar personaltid och tid är ofta 

pengar. Det kostar pengar att underhålla konton på sociala medier. Även om det inte 

kostar någonting att ha ett konto på sociala medier så kostar det i form av tid att 

underhålla konton. Ideella organisationer måste ha någon som publicerar inlägg och 

fast än det sker i form av ideellt arbete så tar det tid från annat som den personen 

skulle kunna göra inom organisationen.  

Enligt Given et al. (2013) och Lovejoy och Saxton (2012) måste 

organisationer finnas på Internet och sociala medier för att överleva. Vi delar den 

åsikten. Däremot tror vi, efter att ha sett hur Fatta arbetar med sociala medier, att man 

inte behöver ha en stor aktivitet på sociala medier för att överleva som organisation 

eller för att lyckas sätta agendan. Vidare anser vi att teorierna om agenda setting på 
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sociala medier är något för platta och endimensionella för att kunna visa hela 

sanningen. Detta eftersom det är mer än hur inlägg är formade som avgör om 

någonting kommer att spridas och på så sätt hjälpa ideella organisationer att sätta 

agendan. Ett exempel på vad som vi tror spelar roll är vilken typ av publik 

organisationen har. Vi tror att publiken har betydelse för hur framgångsrik 

organisationen kommer att vara. Därför tror vi även att man måste titta på publiken 

för att kunna veta huruvida sociala medier hjälper ideella organisationer att sätta 

agendan.  

	

8.3 Ethos, logos och pathos 
Som tidigare nämnt visade vår induktiva kodning att Fatta mestadels använder sina 

sociala medier för att sprida information. Det överensstämmer med den retoriska 

analys vi tillämpade på materialet. Logos är den appellform som överlägset används 

mest i inläggen. Majoriteten av Fattas inlägg är sakliga och logiska, främst de inlägg 

som har publicerats på Twitter. Det kan å ena sidan ha en koppling till Twitters 

begränsning av hur många antal tecken man får publicera. Informationen som ska 

spridas bör således få plats inom ramen av 140 tecken. Å andra sidan kan det vara 

kopplat till att Twitter är den sociala media som Fatta använder minst och då lägger 

ned minst tid på. Fatta strider mot en kamp och ett ämne som berör många människor. 

Därmed förekommer pathos i stor utsträckning i inläggen. De är på Facebook och 

Instagram som Fatta främst använder sig av pathos, att skriva och förmedla känslor i 

forma av laddade ord och laddat ämne. Genom att Fatta trycker på känslosamma 

punkter, som sexuellt våld, bidrar det till Fatta som en mer komplett organisation. De 

är både informativa och pratar (skriver) om känslor. De gånger som ethos är av 

huvudkaraktär i inläggen är när Fatta länkar till externa artiklar eller debatter. Det 

tyder på att de har en karaktär som organisation och gör det de står för. Explicit tyder 

det på seriositet hos Fatta. Å andra sidan gör Fatta det enkelt för sig själva genom att 

hänvisa till vad andra människor har skrivit då det slipper uttrycka sig själva och då 

riskera att få kritik.  
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8.4 Sammanfattning av analys 
Nedan följer en sammanfattning av det vi har sett när vi har jämfört det empiriska 

materialet med vår analysmodell.  

När vi har sammanställt resultatet har vi sett att Fatta använder både Facebook och 

Instagram mer än vad de använder Twitter. Det är intressant att de använder Facebook 

och Instagram på ett relativt liknande sätt. Även om Facebook ger deras följare och 

andra Facebook-användare en möjlighet att lättare dela deras inlägg (Facebook 

Hjälpcenter, 2015). Instagram ger inte Fattas användare den möjligheten då det inte 

går att dela inlägg på Instagram (Instagram Hjälpcenter, 2015). Utifrån den 

informationen kan man dra slutsatsen att de inte arbetar aktivt för att få personer att 

dela deras inlägg. Det faktum att Fatta inte uppmanar sina följare att dela deras inlägg 

stärker det påståendet.  

I de inlägg som Fatta publicerar på Facebook och Instagram fokuserar de på 

att marknadsföra sig själva som organisation samt att vara sakliga och sprida 

information. Appellformarna ethos, logos och pathos fördjupar förståelsen bakom 

användandet av sociala medier. Som tidigare nämnt var det tydligt att den 

indiuktivaDe använder även dessa sociala medier för att marknadsföra de smycken de 

säljer och de evenemang som de medverkar i. Fatta marknadsför även artiklar som tar 

upp samma frågor som de arbetar med och de som medverkar i artiklarna har ofta 

liknande mål som organisationen har. Men de uppmanar inte deras följare att dela 

dessa inlägg. Detta tyder på att de använder både Instagram och Facebook för att nå ut 

till människor som redan följer dem på dessa två sociala medier. Genom att 

marknadsföra sina smycken kan Fatta få in de pengar som de behöver för att fortsätta 

försöka sätta agendan. Att personer köper deras smycken ger även Fatta chansen att 

synas på andra och fler ställen än på sociala medier. På så sätt hjälper 

marknadsföringen av deras smycken dem att sätta deras frågor på agendan på ett 

annat sätt än vad till exempel att sprida information gör.  

Att sprida artiklar som bland annat tar upp vikten av samtycke och det arbete 

som sker mot sexuellt våld ger Fatta en chans att använda sociala medier för att 

informera sina följare om att det inte bara är sin organisation som arbetar med dessa 

frågor. Att visa att man inte är själv kan hjälpa dem att sätta agendan, för ju fler som 

pratar om frågan desto större är chansen att frågorna kommer upp på agendan. 



	

	 46	

9. Slutsats   

Vi har genom vår undersökning kommit fram till två aspekter av en slutsats. En av 

dessa aspekter är hur Fatta använder sina sociala medier för att sätta agendan. Den 

andra aspekten är hur sociala medier kan främja ideella organisationers arbete. I 

detta kapitel presenteras även våra tankar om fortsatt forskning kring ideella 

organisationers agenda setting på sociala medier.  

 

9.1 Hur Fatta använder sociala medier för att sätta agendan  
Det finns många saker som tyder på att Fatta använder sociala medier för att 

informera och marknadsföra sin organisation och det som organisationen gör. Bland 

annat att de använder sociala medier för att marknadsföra vad man som enskild 

individ kan göra för att stötta Fatta. De försöker även att uppmuntra sina följare att 

engagera sig i de aktivistgrupper som organisationen har genom att berätta om dem på 

sina sociala medier.  

Med den här uppsatsen ville vi undersöka hur sociala medier kan var till hjälp 

för ideella organisationer att få upp sina frågor på allmänhetens och makthavarnas 

diskussionsagenda. Det första vi märkte var att Fatta inte använder sociala medier 

mycket alls. På tre månaders tid hade de lagt upp totalt 73 inlägg på Facebook, 

Instagram och Twitter. Som nämnt är den perioden en representativ period för år 

2015. När vi tittade närmare på det märkte vi att Twitter knappt används alls, vilket 

drar ned kvoten för alla tre sociala medie-plattformar. Fatta använder sig inte av sina 

sociala medier för att få sina inlägg att spridas viralt. Även om de publicerar inlägg 

som deras följare kan tycka är viktiga så uppmuntrar Fatta inte dem att dela inläggen. 

Detta kan deras följare naturligtvis göra utan uppmaning, men det är intressant att de 

inte försöker uppmuntra dem med tanke på att det bör ligga i deras intresse att 

inläggen delas av andra. Det finns dock ingen forskning som säger att uppmuntran 

ökar antalet delningar. Det som är intressant med detta är att de knappt använder sig 

av e-WOM eller begreppet viralitet för att spridas, men ändå har de lyckats hamna på 

agendan och allmänhetens diskussionsagenda. Å ena sidan kan det i sin tur peka på att 

det inte är speciellt viktigt med e-WOM och viralitet. Å andra sidan kan man rikta 

blickarna på andra faktorer som spelar in. Exempelvis vet vi ingenting om Fattas 

publik. Det kan vara så att de spelar enorm stor roll när det handlar om att lyfta Fattas 
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frågor. Det är dessutom svårt att veta om de partier som idag finns i Sveriges riksdag 

har blivit påverkade av Fattas arbete för en samtyckeslagstiftning.  

Å andra sidan finns det ingen forskning som talar för att vilken sorts publik 

organisationen har är avgörande när de försöker sätta agendan. Majoriteten av 

inläggen som Fatta har publicerat är sakliga och håller sig till det ämnet utan att sväva 

iväg. Dessa två aspekter tillsammans visar på att Fatta försöker vara seriösa och 

sakliga på sociala medier när de försöker sätta agendan, i den utsträckning de 

använder sociala medier. Men de visar också, på ett sakligt sätt, att de inte är 

ensamma i kampen. Detta kan hjälpa dem att bli tagna på allvar, vilket det verkar som 

att makthavare gör eftersom det finns makthavare som stöttar dem i kampen mot 

sexuellt våld. Men eftersom vi inte vet hur mottagarna läser av inläggen kan vi inte 

svara på om inläggen på sociala medier har haft någon inverkan när det kommer till 

förtroendet för organisationen. Ytterligare en faktor till Fattas framgång kan bero på 

de ämne Fatta berör. Med tanke på den mängd sexuellt våld per år som sker i Sverige 

och antal människor som berörs av det har Fatta möjlighet att nå ut till en enorm 

massa enbart genom ämnet de berör.  

 

Eftersom Fatta har lyckats med att hamna på agendan och är ett stigfinnar-fall för 

andra ideella organisationer med liknande mål bör ideella organisationer i Sverige ha i 

åtanke att sociala medier inte är avgörande. Att finnas på sociala medier är ingenting 

som hämmar en ideell organisation, men av vad vi har sett är det ingenting som är 

direkt avgörande i huruvida man hamnar på agendan eller inte.  

 

9.2 Är sociala medier effektiva för att sätta agendan? 
När vi har analyserat det empiriska materialet med modellen vi har sammanställt har 

vi sett att sociala medier inte nödvändigtvis är anledningen till att Fatta lyckats sätta 

sin fråga på agendan. Faktum är att Fatta använder sina sociala medier i relativt liten 

utsträckning. Facebook använder de mest, medan Twitter knappt används alls. Vi är 

således kritiska till att hög aktivitet på sociala medier är nyckeln till ett framgångsrikt 

koncept för att sätta agendan, som många av forskarna och praktikerna argumenterar 

för. Således verkar det vara så, utifrån vad vi har sett, att agenda setting på sociala 

medier inte är lika effektivt som forskare och praktiker säger.   
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          Eftersom det, när uppsatsen skrivs, finns få vetenskapliga undersökningar om 

hur agenda setting på sociala medier fungerar är det svårt att fastställa att det 

verkligen är så att sociala medier hjälper ideella organisationer att sätta agendan. Mot 

bakgrund i att Fatta lyckats sätta agendan utan att vara högaktiva på sociala medier 

kan vi argumentera för att sociala medier inte är ett idealt och effektivt verktyg för att 

sätta agendan på. Däremot kan vi konstatera att sociala medier är ett bra verktyg för 

att nå allmänheten på och allmänheten kan i sin tur vara en stor bidragande faktor till 

att något hamnar på agendan. Ideella organisationer i Sverige med liknande mål bör 

således fokusera på att få sin publik att ha stort förtroende för organisationen i fråga. 

Genom att exempelvis öppna upp för diskussionsmöjligheter och lägga stor vikt på 

det som väcker känslor.  

 

9.3 Förslag på fortsatt forskning 
Detta forskningsområde har fortfarande stora luckor. Således bör detta ämne 

undersökas vidare. Förslagsvis anses det ytterst lämpligt att arbeta vidare på den 

modell som vi har tagit fram. Detta för att den ska bli ytterligare validerad. Vidare 

vore det intressant att studera hur stor bidragande effekt sociala medier har i att sätta 

något på agendan samt att undersöka dess påverkan. För att utöka undersökningen 

ytterligare bör den kompletteras med forskning inom kunskap och information. Att 

lägga till ett kapitel om kunskap och information skulle skapa en nyans i 

undersökningen och man hade kunnat fokuserat mer på mottagarna än förmedlarna. 

Ytterligare kan det vara en idé att studera bilderna och videoklippen som Fatta har 

publicerat för att få en djupare förståelse för hur de har lyckats sätta agendan. 

Sammanfattningsvis finns det mycket kvar att forska kring i det här 

forskningsområdet. Vi anser att det vore bra att fortsätta att forska i det här 

forskningsområdet eftersom sociala medier är någonting som är här för att stanna. 

Eftersom ideella organisationers agenda setting är någonting som tillslut kan påverka 

oss alla anser vi att det vore bra om det finns vetenskapliga bevis på hur ideella 

organisationer kan påverka makthavares beslut genom sociala medier. För att få veta 

vad det verkligen är som gör att Fatta har fått upp sin fråga på agendan trots att det 

inte använder sociala medier på ett sådant sätt behöver man, tror vi, undersöka deras 

publik för att få veta om de har en publik som förklarar varför det har gått så bra för 
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Fatta. Med bakgrund i allt detta anser vi att alla dessa luckor är värda att fyllas i och 

hoppas att någon kommer att göra det.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 
I denna uppsats har båda författarna bidragit lika mycket. Det är för oss svårt att 

berätta vem som har bidragit till vad då båda har skrivit och bidragit till alla delar av 

uppsatsen. Vi valde att göra på det här sättet för att vi ville undvika att våra egna 

personliga tolkningar och värderingar inte skulle färga uppsatsen, i den mån det går 

att undvika.  
 
 

Bilaga 2  
	
	
	
FATTA:s	inlägg	på	sociala	medier	
	
Facebook	47	190	följare	(30	november)		
Från	september	tom	november:	35	inlägg		
	
1.	Datum:	3	november	2015	
Inläggsform:	För	att	promota	ett	event	
Hämtat:	30	oktober	2015	
antal	delningar:	0	
Inlägg:	
	
“FATTA	PÅ	MR-DAGARNA	8	NOVEMBER	
Den	8	november	kl	13.45-14.30	deltar	FATTA	på	MR-dagarnas	[länk	till	sida]	smygstart	
på	Världskulturmuseet	[länk	till	sida]	i	Göteborg.	
Hör	Anna	Thomasson,	ordförande	FATTA,	prata	på	temat	”Förverkligandet	av	
rättigheter”	om	hur	FATTA	har	gått	från	att	vara	en	kampanj	till	en	folkrörelse	som	
kräver	bättre	skydd	för	den	kroppsliga	och	sexuella	integriteten	i	praktik	och	
lagstiftning.		
Få	konkreta	tips	på	hur	just	du	kan	vara	med	i	kampen	för	ett	samhälle	fritt	från	sexuellt	
våld!	
All	praktisk	info	hittar	du	i	evenemanget.	Vi	ses	där!!”		
2.	
Datum:	5	november	2015	
Inläggsform:	För	att	promota	smycken	
Bild/Inte	bild:	Bild	på	tre	människor	och	ett	“FATTA-smycke”	
Hämtat:	30	oktober	2015	
Antal	delningar:	4	
Inlägg:	
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“THROWBACK	THURSDAY	
Imorgon	den	6	november	är	det	två	år	sedan	det	fantastiska	FATTA-halsbandet	
lanserades!	
Norrlands	grymmaste	kreatörer	–	JohannaN,	Jessica	Eriksson	och	Marc	Strömberg	–	gick	
samman	och	skapade	ett	fantastiska	smycke,	de	släpptes	i	100	unika	exemplar	och	sålde	
slut	på	två	timmar!!	
Idag	finns	utöver	halsbandet	en	hel	drös	med	FATTA-smycken	såsom	örhänge,	armband,	
pins,	handpiece	och	ring.	
Kolla	in	allt	i	vår	webshop	-	fattanu/webshop	eller	hos	Johanna	N	-https://www.johanna-
n.com/swe/category/112/FATTA	
Tillverkning/distribution:	Johanna	N	(http://www.johanna-n.com/)	
Design:	Jessica	Eriksson	(http://jessicaeriksson.se/)	
Layout:	Marc	Strömberg	(http://www.marcpma.com/)	
Haffa	ett	smycke	du	med	och	var	med	i	kampen	för	ett	samhälle	mot	sexuellt	våld	och	
för	samtycke!!”	
3.		
Datum:	6	november	2015	
Inläggsform:	För	att	promota	medlemskap	
Bild/Inte	bild:	Bild	med	“Bil	medlem”	
Hämtat:	30	oktober	2015	
Antal	delningar:	13	
Inlägg:	
	
“FIRA	HELG	MED	FATTA	
Vi	har	en	fet	nyhet	att	dela	med	er:	från	och	med	precis	just	NU	kan	en	bli	medlem	i	
föreningen	Fatta.	Som	medlem	gör	du	Fattas	röst	ännu	starkare	och	vi	kör	tillsammans	
tills	alla	fattat!	
På	hemsidan	kan	du	anmäla	dig	och	bli	medlem	från	50	kr.	Där	kan	du	även	ge	en	extra	
slant	till	Fattas	arbete	om	du	har	möjlighet	till	det.	
*Vid	problem	med	formuläret:	hör	av	dig	till	medlem@fatta.nu”	
	
4.	
Datum:	8	november	2015	
Inläggsform:	För	att	promota	ett	event	
Bild/Inte	bild:	Ingen	bild	-	en	länk	till	eventet	
Hämtat:	30	oktober	2015	
antal	delningar:	0	
Inlägg:	
	
“FATTA	PÅ	MR-DAGARNA	I	GÖTEBORG	IDAG	
Missa	inte	FATTA	idag	på	MR-dagarna	på	Världskulturmuseet	i	Göteborg.	Föreläsningen	
är	mellan	13.45-14.30,	gratis!	
Kom	bara	kom!”	
	
5.	
Datum:	11	november	2015	
Inläggsform:	För	att	dela	en	artikel		
Bild/Inte	bild:	Ingen	men	en	länk	till	artikeln	”	
Hämtat:	30	oktober	2015	
Antal	delningar:	156	
Inlägg:	
	
ADVOKATENS	PROTEST:	BESKRIV	KALSONGERNA	
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Domare	ska	enligt	praxis	bryta	in	när	irrelevanta	frågor	ställs	i	rättssalen.	Ändå	är	det	
vanligt	att	våldtäktsoffer	får	frågor	gällande	kläder	och	underkläder	kopplat	till	brottet	
som	den	blivit	utsatt	för	-	vilket	är	helt	irrelevant.	Advokaten	Elisabeth	Massi	Fritz	är	
trött	på	hur	våldtäktsoffer	bemöts	i	svenska	rättssalar.	Därför	gav	hon	nyligen	svar	på	
tal	när	hennes	klient	fick	frågor	om	sina	underkläder	under	en	rättegång.	
–	Om	en	domare	inte	stoppar	den	typen	av	frågor	till	mina	klienter	så	måste	jag	fråga	
hur	förövarens	kalsonger	ser	ut,	säger	Massi	Fritz.	
Domstolarna	måste	börja	ta	ansvar	och	stoppa	den	här	typen	av	skuldbeläggande	av	
brottsoffer	ska	försvinna	från	rättssalarna.	
	
6.	
Datum:	18	november	2015	
Inläggsform:	För	att	dela	ett	videoklipp	
Bild/Inte	bild:	Videoklipp	
Hämtat:	30	oktober	2015	
Antal	delningar:	0	
Inlägg:	
	
We are the XX	drivs	av	grymma	Allison	Rapson	och	Kassidy	Brown	som	har	rest	runt	
hela	jorden	för	att	synliggöra	och	lyfta	personer	och	organisationer	som	på	olika	sätt	
arbetar	feministiskt.	Alla	möten	har	filmats	och	blivit	en	dokumentärserie	där	FATTA	
fått	äran	att	vara	en	del	av	ett	avsnitt!!	
 # fatta  	 # fattanu  	 # wearethexx  	 # samtycke  	 # consent  	
	
https://www.facebook.com/WeAreTheXx/posts/412085138984728	
	
7.	
Datum:	23	november	2015	
Inläggsform:	För	att	dela	en	artikel	och	dela	information	
Bild/Inte	bild:	Ingen	bild	med	länk	till	artikel		
Hämtat:	30	oktober	2015	
Antal	delningar:	14	
Inlägg:	
	
FÅ	MÄN	OCH	HBTQ-PERSONER	SÖKER	HJÄLP	
Sedan	en	tid	tillbaka	är	våldtäktsmottagningen	på	Södersjukhuset	öppen	för	alla	över	13	
år.	Men	trots	att	HBTQ-personer	och	heterosexuella	män	nu	är	välkomna	har	
exempelvis	endast	två	män	sökt	vård	på	våldtäktsmottagningen	sedan	den	öppnade	för	
alla.	Detta	tror	de	dels	beror	på	de	skeva	mansnormerna	i	samhället	och	dels	att	
okunskap	gör	att	många	HBTQ-personer	inte	känner	sig	trygga	med	att	söka	vård.	
Våldtäktsmottagningen	på	Södersjukhuset	arbetar	aktivit	med	att	alla	oavsett	kön,	
könsidentitet	eller	icke	kön,	könsidentitet	ska	veta	att	de	kan	söka	vård	där.	Om	du	vill	
komma	i	kontakt	med	dem	kan	du	höra	av	dig	på:	Telefon	-	08-616	46	70	
Öppettider	-	Dygnet	runt	alla	dagar	
Besöksadress	-	Hiss	B	eller	G,	plan	2	
Sjukhusbacken	10	
Södersjukhuset	
	
8.	
Datum:	24	november	2015	
Inläggsform:	För	att	dela	en	artikel	
Bild/Inte	bild:	Ingen	bild	men	en	artikel	till	artikeln	
Hämtat:	30	oktober	2015	
Antal	delningar:	47	
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Inlägg:	
	
"DE	SOM	UTSÄTTS	SKA	INTE	HÅLLAS	ANSVARIGA	FÖR	HUR	HJÄRNANS	
ÖVERLEVNADSREFLEXER	TAR	ÖVER"	
Idag	skriver	Föreningen Tillsammans	om	ett	viktigt	ämne	i	Sydsvenskan	-	frozen	fright.	
Ett	väldigt	vanligt	tillstånd	som	drabbar	den	som	utsätts	för	hot	eller	övergepp.	Men	
kunskapen	om	detta	inom	exempelvis	rättsväsendet	är	försvinnande	liten	något	som	
drabbar	den	som	utsatts	för	sexuella	övergrepp.	
"Förmågan	att	göra	motstånd	beror	på	vad	som	händer	med	hjärnan	och	kroppen	under	
ett	sexuellt	övergrepp.	Hjärnan	går	in	i	överlevnadsläge,	det	betyder	att	alla	funktioner	i	
kroppen	fokuserar	på	överlevnad.	Det	innebär	att	hjärnan	och	kroppen	förlitar	sig	på	
reflexer	och	vanor.	I	det	här	läget	spelar	vår	kunskap	och	kognitiva	förmåga	väldigt	liten	
roll	eftersom	hjärnan	endast	fokuserar	på	att	överleva	situationen.	
En	sådan	överlevnadsreflex	kallas	frozen	fright,	hjärnan	upptäcker	fara	och	hindrar	
kroppen	från	att	röra	sig.	Den	här	reflexen	sker	blixtsnabbt	och	automatiskt,	och	är	helt	
utanför	vårt	medvetande.	Militären	är	ett	exempel	på	en	grupp	som	har	förstått	
betydelsen	av	detta,	att	extrem	rädsla	förlamar,	och	det	enda	soldaterna	har	att	förlita	
sig	på	är	reflexer	och	vanor.	Därför	övar	de	otroligt	mycket	på	stridssituationer.	När	
soldaterna	sedan	hamnar	i	dessa	stadier	av	rädsla,	där	endast	reflexer	och	vanor	
kvarstår,	har	de	övat	in	vanor	som	gör	att	de	kan	agera	trots	den	förlamande	rädslan."	
	
9.	Datum:	25	november	2015	
Inläggsform:	För	att	söka	aktivister	till	poster		
Bild/Inte	bild:	Ingen	bild	men	länk	till	deras	hemsida	där	det	står	mer	om	posterna	
Hämtat:	30	oktober	2015	
Antal	delningar:	23	
Inlägg:	
	
FATTA	SÖKER	AKTIVISTER		
Nu	söker	vi	fler	ideella	aktivister	till	våra	aktivistgrupper!	Du	kan	anmäla	ditt	intresse	
genom	att	fylla	i	vår	enkät	som	är	en	ansökan	senast	3	december.	Vi	kommer	2016	att	
fylla	på	med	fler	aktivister	och	skapa	nya	grupper:	
SPAMGANG:	För	dig	som	älskar	sociala	medier	och	vill	vara	med	och	driva	vår	digitala	
rörelse	
TANKESMEDJAN:	För	dig	som	är	en	vass	debattör	eller	grym	på	research.	
MERCH:	För	dig	som	vill	kombinera	intresse	för	design	och	webshop	med	politik	och	
normkritik	
EVENT	&	PRODUKTION:	För	dig	som	festfixare	som	brinner	för	kultur	och	att	
kombinera	det	med	kampen	mot	sexuellt	våld.	
FÖRELÄSNING:	För	dig	som	är	en	engagerande	pedagog	som	vill	utmana	normer	och	
sprida	Fattas	budskap.	
CASHFLOW:	För	dig	som	lätt	ordnar	sponsring,	skriver	ansökningar	eller	samlar	in	
cashen	som	gör	Fatta	möjligt.	
	
Ansökan	görs	via	hemsidan	senast	3	dec!	Ideellt	uppdrag.	Vi	vill	att	aktivisterna	blir	
medlem	i	Fatta.	Vi	kommer	löpande	att	ta	emot	nya	aktivister,	så	hinner	du	inte	söka	nu	
så	kommer	fler	chanser!	
	
10.	
Datum:	30	november	2015	
Inläggsform:	För	att	dela	en	artikel	
Bild/Inte	bild:	Ingen	bild	men	länk	till	artikel	
Hämtat:	30	oktober	2015	
Inlägg:	
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"SYNEN	PÅ	MÄNNENS	KÅT-KNAPP	ÄR	FÖRLEGAD"	
Författaren	Katarina	Wennstam	skriver	om	hur	den	bild	vi	har	av	mannens	sexualdrift	
gör	att	män	inte	antas	kunna	ta	ansvar	för	sina	handlingar	vid	exempelvis	sexuella	
övergrepp.	En	bild	som	Wennstam	menar	är	förlegad	och	som	är	dags	att	ändra	på.	I	
detta	uppmanas	även	fler	som	definierar	sig	som	män	att	agera	för	att	förändra	dessa	
normer.	
"Det	finns	fortfarande	stora	problem	med	hur	vårt	samhälle,	och	rättsväsendet	i	
synnerhet,	skuldbelägger	kvinnor	som	har	varit	utsatta	för	våld	och	övergrepp.	Men	i	
detta	synsätt	finns	också	inbyggt	ett	slags	allmänt	rådande	naturlag	hur	vi	antar	att	män	
är.	
Att	killar	som	ser	tjejer	i	korta	kjolar,	som	får	syn	på	en	stringtrosa	som	tittar	upp	ur	
jeanslinningen	eller	fastnar	med	blicken	nere	i	en	djup	urringning	på	något	vis	inte	antas	
kunna	ta	ansvar	för	sina	handlingar.	Att	blotta	åsynen	av	kvinnlig	hud	skulle	trycka	på	
någon	kåt-knapp	som	sätter	igång	en	naturkraft	omöjlig	att	bemästra.	
Det	är	förlegat	och	det	förvånar	mig	att	så	få	män	verkar	se	det	här	mönstret.	"	
	
Här	börjar	de	nya	inläggen	
11.	Datum:	29	oktober	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	En	man	som	ligger	i	sängen	men	en	person	som	tar	på	hans	huvud.	Man	
ser	bara	den	andra	personens	armar.	Länk	till	artikel	
Hämtat:	19	januari	2015	
Antal	delningar:	59		
	
EN GUIDE TILL SAMTYCKESSEX FÖR KILLAR	
Den anonyma sexskribenten 666 på Nöjesguiden har skrivit en artikel om konkreta 
tips kring samtycke vid sex för killar. Har ni fler tips?	
"Det är inte lätt att bryta mot invanda och indoktrinerade mönster, men om ni tar er 
över barriärerna finns det en massa att hämta där på andra sidan. Bättre, känsligare, 
fantastiskt sex. Det betyder inte att det måste vara vanilj, det kan vara grövre, mer 
intensivt sex också. Men sex som alla inblandade parter är med på."	
 # fattaman  	
	
12.	Datum:	26	oktober	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	Bild	på	en	mikrofon.	Länk	till	artikel	
Hämtat:	19	januari	2016	
Antal	delningar:	90	
	
"DOMSTOLAR FÖRDUMMAR MÄN SOM VÅLDTAR"	
Nina Rung, utredare Barnahusenheten Polisen Stockholm, skriver påSvenska 
Dagbladet - SvD om samhällets och domstolarnas stigmatisering av våldtäktsmän. 
Rung listar fyra konkreta åtgärder för att minska stigmat, arbeta våldspreventivt samt 
ge polis och åklagare en rimlig chans att utreda brotten.	
"För samhället finns det alltså stora vinster med att inte fortsätta bidra till 
stigmatiseringen av våldtäktsmän. Mediernas upprepande av bilden av ett monster 
som ger sig på kvinnor på väg genom parken tjänar syftet illa. De män finns också, 
men de är få och framförallt: De är inga monster.	
Rättsväsendet skulle vinna på att stigmat minskar genom ökade möjligheter till att 
utreda våldtäktsbrott och framförallt: Vi skulle förhoppningsvis få färre våldtäkter att 
utreda genom att färre skulle begå brott och återfalla i brottslighet. Det är och borde 
vara målet för alla former av utformande av åtgärder gentemot sexualbrott."	
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13.	Datum:	22	oktober	2015	
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	Bild	på	ett	inlägg		
Hämtat:	19	januari	2016	
Antal	delningar:	118		
	
THEY'LL GET IT	
"So my friends have a little boy, he's like 2,5 and they're already teaching him about 
consent. He has this friend at daycare, a little girl, and the other day he wanted to 
hug her goodbye but she didn't want him to, and his dad said "No, buddy, not 
everybody wants hugs and she dosen't so you have to just wave goodbye." He was 
sad and confused for a sec but then he was just like "K bye" and waved. Later that 
night, he tried to pet the cat but she ran away and he was just like "[cat's name] just 
wave bye, not hug!" Like he got it. Immediately. Teach kids about consent as early as 
possible. They'll get it."	
 # samtycke    # fatta    # fattanu    # fattaman    # consent  	
	
14.	Datum:	22	oktober	2015			
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	Bild	på	blommor	och	andra	saker.	Länk	till	artikel		
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	15		
	
VAD HADE JAG PÅ MIG?	
Triggervarning: Sexuellt våld	
Busschauffören, grannen, kollegan och familjevännen - möt vardagens gärningsmän 
när dramatikern Dimen Abdulla tecknar en minnesväv om sexuellt våld i tidskriften 
Bang	
	
15.	Datum:	19	oktober	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	Svartvit	bild	på	en	kvinna.	Länk	till	artikel		
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	171	
TIL IT HAPPENS TO YOU	
	
För ett tag sedan släppte artisten Lady Gaga låten och musikvideon "Till it happens 
to you".	
En låt som syftar till att belysa de enorma problem med sexuellt våld som finns på 
college och i samhället i stort. Idag är det exempelvis bara 6 % av alla som utsätts 
för sexuellt våld på college som anmäler det. Lady Gaga skriver att denna låt 
förhoppningsvis ska skapa solidaritet och en känsla av att inte vara ensam. Innan 
videon börjar står texten:	
"The following contains graphic content that may be emotionally unsettling but 
reflects the reality of what is happening daily on college campuses."	
	
 # fatta    # fattanu    # samtycke  	
	
16.	Datum:	15	oktober	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	En	bild	på	en	kvinna.	Länk	till	artikel		
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	19		
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ÄNTLIGEN!!!	
Idag meddelar Nya Moderaterna från sin partistämma i Karlstad att partiet nu är FÖR 
en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning! 	
Det absolut bästa och viktigaste med detta är att det i och med det finns bred enighet 
i den sittande sexualbrottskommittén för att en lagändring kan bli möjlig!!!	
TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT SAMHÄLLE FRITT FRÅN SEXUELLT VÅLD!!!!!	
	
17.	Datum:	15	oktober	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	En	bild	på	fyra	män	
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	2		
	
Ikväll spelar Fatta Man-artisterna Erik Rapp, Zacke och Adam Tensta live på 
Somaya kvinno- och tjejjours 17-årsjubileum på Under Bron i Stockholm!!	
Representanter från Somaya finns på plats för att berätta om verksamheten.	
OBSERVERA att du måste OSA via denna länk:	
http://somaya-17.confetti.events/	
All info hittar du i eventet:https://www.facebook.com/events/984667718258408/	
	
18.	Datum:	15	oktober	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	Bildkollage		
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	151	
	
THROWBACK THURSDAY	
Föreställ er att ansvaret för sexualbrott skulle ligga på förövaren i stället för på offret. 
Föreställ er att fokus för förebyggande åtgärder skulle ligga på de potentiella 
våldtäktsförövarna i stället för på de potentiella våldtäktsoffren.	
I veckan var det ett år sedan som FATTA lanserade kampanjen "Fokus på 
förövaren". Den är tyvärr lika aktuell idag som den var då och vi kommer köra tills 
alla har fattat vem som bär ansvaret för sexualbrott!	
	
 # fatta    # fattanu    # fattaman    # tbt    # samtycke  	
	
19.	Datum:	13	oktober	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	Länk	till	artikel		
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	15		
	
ÄNDRADE NORMER KRING MASKULINITET EN NYCKELFRÅGA	
Cecilia Schelin Seidegård, landshövding på Gotland och statens utredare i 
jämställdhet, publicerade igår sin slutreplik i en debatt om jämställdhetsarbete i DN 
och skriver bland annat:	
"En viktig del av de förslag jag lyfter i betänkandet handlar om att anlägga ett 
intersektionellt perspektiv i jämställdhetspolitiken, det vill säga för att kunna få 
träffsäkerhet och genomslag behöver kön, men även andra aspekter analyseras.	
Ser man till hot och sexuellt våld är kvinnors utsatthet långt större än mäns. Att 
förändra normerna kring maskulinitet är en nyckelfråga även för att mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra, men också för att mäns våldsutsatthet i stort ska minska."	
	
20.	Datum:	12	oktober	2015		
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Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	En	bild	och	en	länk	till	en	hemsida	
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	1	
	
FATTA MAN LIVE 15/10	
Den 15/10 är Fatta Man med på Under Bron i Stockholm och firar att Somaya Kvinno 
Och Tjejjour fyller 17 år!	
Representanter från Somaya finns på plats för att berätta om verksamheten och det 
blir framträdanden av Fatta Man - Erik Rapp, Zacke, Adam Tensta och Parham.	
OBSERVERA att du måste OSA via denna länk:	
http://somaya-17.confetti.events/	
All info hittar du i eventet:https://www.facebook.com/events/984667718258408/	
	
21.	Datum:	12	oktober	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	En	bild	med	10	tips	
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	177		
	
VAD KAN JAG GÖRA?	
Ny vecka, ny tag! För att skapa ett samhälle utan sexuellt våld krävs att makten tar 
ansvar för såväl hur lagstiftningen ser ut, som att det finns information och utbildning 
i dess frågor. Det finns också mycket som var och en av oss kan göra. FATTA har 
listat 10 tips på vad du kan göra i din vardag för att arbeta mot sexuellt våld och för 
samtycke. Så var med och spread the word!	
Tipsen finns även som tre snygga affischer som du kan ladda ner och sätta upp 
hemma, i skolan, på jobbet eller varför inte ge bort till någon. -http://fatta.nu/kunskap-
tips/	
	
22.	Datum:	9	oktober	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	En	bild	på	två	kvinnor.	Länk	till	artikel	
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	14	
	
"VÄLKOMMET ATT MODERATERNA ÖPPNAR FÖR SAMTYCKESLAG"	
Idag välkomnar Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, och Louise 
Meijer, första vice förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet, att även Nya 
Moderaterna öppnar upp för en sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke. 	
Leijonhufvud och Meijer benar även ut vanliga missförstånd och tveksamheter kring 
vad detta skulle innebära i praktiken.	
"Frågan om våldtäktsbestämmelsen ska bygga på samtycke istället för tvång har 
diskuterats i decennier. Efter lång opinionsbildning ansluter sig allt fler till 
uppfattningen att vi i Sverige bör ha en samtyckeslagstiftning. Senast ut var 
Moderaterna.	
En sådan förändring är välkommen. Men för att vinna bred uppslutning för förslaget 
måste motståndarnas argument bemötas. Genom att avliva seglivade myter undviks 
missförstånd och tveksamheter. Nedan bemöter vi de mest förekommande."	
 # fatta    # fattanu    # samtycke  	
	
23.	Datum:	8	oktober	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	En	bild	på	demonstranter	och	demostrationsskyltar		
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Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	5		
	
THROWBACK THURSDAY	
Igår var det två år sedan FATTA anordnade en manifestation utanför riksdagen. Vi 
samlades för att få makthavare och politiker att FATTA att dagens 
sexualbrottslagstiftning inte är tillräcklig för att skydda den kroppsliga- och sexuella 
integriteten. Vi lämnade bland annat över alla de berättelser som skickats in till 
FATTA samt en rapport med politiska krav till dåvarande justitieministern Beatrice 
Ask.	
Personer som var med och gjorde denna dag möjlig med sitt engagemang var bland 
annat Cleo, Syster Sol, Silvana Imam, Athena Farrokhzad, Gruppen, Madeleine 
Leijonhufvud, Ida Östensson, Vanessa Marko, Gertrud Åström, Ametist Azordegan 
och många många fler. Kolla in det gamla Facebook-eventet för att se alla 
deltaganden! -https://www.facebook.com/events/233507083467270/	
Och kolla in vårt fotoalbum här på Facebook för att se bilder från dagen! -
https://www.facebook.com/media/set/…	
Kampen för en ny sexualbrottslagstiftning fortsätter!!	
 # fatta    # fattanu    # samtycke  	
	
24.	Datum:	6	oktober	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	En	bild	på	en	kvinna.	Länk	till	en	artikel			
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:71		
	
KOSTNADSFRI JURIDISK RÅDGIVNING	
Föreningen Storasyster har inlett samarbete med Advokatbyrån Elizabeth Fritz och 
har nu lanserat Storasysterjuristen!	
Anna Sjögren från Advokatbyrån Elisabeth Fritz är Storasysterjuristen och hon ger 
kostnadsfri juridisk rådgivning gällande utsatthet för sexualbrott. 	
Har du blivit utsatt för våldtäkt eller sexuella övergrepp och har frågor om den 
juridiska processen eller vilka handlingar som omfattas av sexualbrottslagstiftningen? 
Undrar du vilka rättigheter du har som brottsoffer?	
Storasysterjuristen besvarar dina frågor och nås på jurist@foreningenstorasyster.se 
eller 070-147 47 02.	
Läs även en intervju med Anna kring hennes förväntningar inför uppdraget.	
	
25.	Datum:	5	oktober	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	En	bild	på	åtta	människor	sittandes	i	en	soffa		
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	1	
	
"VI MÅSTE BÖRJA UTMANA NORMER"	
Igår gästade Adam Tensta Morgonpasset i P3 för att prata om sin musik och sitt 
engagemang i olika samhällsfrågor. I detta pratade Adam bland annat om Fatta och 
Fatta Man och vad som behöver göras för att förändra destruktiva 
maskulinitetsnormer.	
"Det vi har gjort hittills har definitivt inte fungerat, så vi måste åtminstone börja prata 
om det här och verkligen börja utmana de normer som leder till det här våldsbrotten."	
	
26.	Datum:	29	september		2015		
Inläggsform:		
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Bild/Inte	bild:	En	bild	på	en	man	med	en	Fatta-mössa.	En	länk	till	artikel	
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	25		
	
Vår alldeles egna FATTA-präst kör en spoken word om maskulinitetsnormer och 
machokultur!! Kolla in detta Smiley smile För att se hela dikten, kolla här: 
http://youtu.be/CdfZG3T8cbg	
	
27.	Datum:	29	september	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	En	bild	på	två	ljus	och	en	minneslapp		
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	158	
	
"Män står generellt inte upp för våldtagna kvinnor. Tvärtom finns ett starkt motstånd 
mot att ”klumpas ihop” och kollektivt ”skuldbeläggas” när det strukturella problemet 
mäns våld lyfts fram. Det vetenskapliga begreppet mäns våld mot kvinnor misstolkas 
envist (och högljutt) som en anklagelse om att alla män utövar våld mot kvinnor."	
 # fattaman    # fattanu    # samtycke  	
http://www.aftonbladet.se/debatt/article21377016.ab	
	
28.	Datum:	29	september	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	En	skärmdump	av	en	tweet		
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	283	
	
WORD!  # fattanu    # fattaman  	
Bildbax från Supersnippan	
	
29.	Datum:	29	september	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	Två	bilder.	1.a	bilden:	två	människor	på	en	scen.	2:a	bilden		en	människa	
på	en	scen.		
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	127	
	
För er som missade Ida och Shahab från FATTA och Fatta Mans tal på A-märkts A-
FEST. Här är dem!	
Ida: Fatta är en rörelse som arbetar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och 
lagstiftning. Fatta startade som en kampanj ur en frustration över hur rättsväsendet 
och samhället ser ut idag. Allt började för lite mer än två år sedan när Nathalie 
Missaoui, artisten Cleo, öppnade tidningen, och läste om ännu en friande dom. Hon 
lade ut den på facebook med en text om känslan av skam över att leva i Sverige med 
ett icke-fungerande rättsväsende.	
Fallet handlade om den så kallade flaskvåldtäkten. En 16 årig tjej hade blivit 
våldtagen av tre jämnåriga killar med en vinflaska. I artikeln fans det utdrag från den 
friande domen där en kunde läsa att det faktum att ”tjejen hade tryckt ihop sina ben 
var ett tecken på blygsel” och att ”killarna slutade ändå penetrera henne med flaskan 
när hon började blöda så de hade kanske inte ont uppsåt”. Och om det inte var nog – 
så var det en stor annons – på en vinflaska – med titeln rekommenderat över sig. 
Magen vände sig ut och in.	
Detta var bara en i raden av friande domar som vi kunnat läsa i tidningen. Jag 
kommenterade på Nathalies bild om min känsla av ilska och maktlöshet, men att vi 
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måste göra något. Vi började chatta. Vi drog in två till vänner. Artisten Syster sol och 
Vanessa Marko – som är grundare av Femtastic. Fyra dagar senare sågs vi och 
började planera.	
Vi bestämde oss därför för att genom våra respektive organisationerFemtastic och 
min stiftelse Crossing Boarders starta en kampanj med tydliga krav. Våra argument 
skulle vara människors egna berättelser. Tidigare i Sverige hade det funnits 
kampanjer om att ”prata om det” och om att ”våga anmäla” vilket inneburit att 
skämskudden som länge legat på offren börjat flytta på sig och steget att våga 
anmäla blivit mindre.	
Men samtidigt spelar det ingen roll hur mycket vi pratar om det och hur mycket vi 
anmäler om det inte finns någon med ansvar på andra sidan som lyssnar. Som har 
makt att skapa den förändringen. Vi ville skapa något för att få folk att Fatta. Att 
riksdagen ska FATTA beslut om en samtyckeslag, att folket ska fatta att sex 
inkluderar samtycke – annars är det inte sex.	
Frågan om sexuellt våld är inte ny, och den kom inte med Fatta. Men det är tydligt att 
Fatta kom precis rätt i tid, använde rätt ton och såklart kom med rätt krav, vilket 
gjorde att det var omöjligt att backa. Detta har lett till att kampanjen blev en 
organisation och ett enskilt initiativ har blivit en folkrörelse med idag upp mot 60 000 
personer.	
Men i takt med att vi har jobbat märkte vi att nästan alla våra följare på sociala 
medier, alla aktivister och såklart vi fyra grundare - var kvinnor - och bestämde oss 
för att lägga ansvaret för frågan där den hör hemma - hos männen. 98% av de 
anmälda sexualbrott som sker i Sverige har utförts av en man. Därför startade vi 
Fatta Man. En av våra grymma projektledare för satsningen är med mig på scenen 
idag och nu är det männens tur att steppa upp så jag lämnar därför över ordet till 
Shahab.	
Shahab: 	
Alla känner någon som blivit utsatt för sexuellt våld, men ingen känner en 
gärningsman, ofta inte ens gärningsmannen själv.	
Vi män har länge varit priviligierade nog att inte behöva definiera oss som en grupp, 
att inte behöva ta ansvar kollektivt som grupp. Vi har skjutit ifrån oss ansvaret och 
behandlat dessa frågor som kvinnofrågor. Ingen vill ta i eller identifiera sig med 
monstret. Men tänk om monstret bara är en illusion.	
Tänk om monstret finns där för att bekräfta min goda självbild, tänk om monstret 
finns där så jag slipper se strukturella problem, det är därför Fatta Man talar om 
maskulinitetsnormer. Vi män växer upp i en kultur där vi lär oss redan från 
barndomen att vi förtjänar sex på olika sätt.	
Vi ser hur vuxna tycker att det är gulligt när en 5 åring pussar en annan 5 åring som 
inte vill eller hur tjejen i 9an som blivit tafsad på får höra ”men han är ju bara kär i 
dig”. Det är där vi bekräftar detta beteende och det är där vi om och om igen 
återskapar en våldtäktskultur.	
Och det är det Fatta man vill prata om med andra män, att vi män måste våga vända 
blicken inåt och ta ett gemensamt ansvar, för sanningen är den att de flesta sexuella 
övergrepp begås av någon som offret är bekant med, de begås oftast i ett hem och 
inte i en park och de begås hos alla samhällsgrupper och inte av ensamma individer 
från samhällets botten.	
För att nå ut med detta budskap tog vi hjälp av artisterna Adam Tensta, Zacke, 
Parham och Erik rapp, vi körde en heldags workshop tillsammans med artisterna, där 
kom vi fram till att vi alla var en del av problemet, att vi alla har växt upp i destruktiva 
maskulinitetsnormer som begränsat oss.	
Låten som föddes här är en del av Fatta mans mer omfattande arbete som är ett 
metodmaterial på en digital plattform där en blandning av kultur, teori och process 
kan ge unga människor verktyg att se den egna rollen och det egna ansvaret när vi 
pratar om dessa problem.	
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För att i slutet dan, handlar det inte om vad offret kunde ha gjort för att förhindra, det 
handlar inte om att ha någon att gå hem med på kvällen, träna självförsvar eller bära 
överfallslarm. Det handlar om ett kulturellt beteendemönster som vi män måste bryta 
med. 	
Det börjar med mig.	
	
30.	Datum:	16	september	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	En	bild	på	8	människor,	en	länk	till	inlägg	på	ett	event			
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	0		
	
// FATTA, FATTA MAN OCH Crossing Boarders MEDARRANGERAR OCH DELTAR 
PÅ A-FEST I HELGEN//	
OBS: Köper ni idag (onsdag, kostar det 120 kr- imorgon 180 kr).	
Välkommen till höstens lyxigaste fest med en uppsjö av artister, DJs, dansare, VJs, 
performance, pianobar där exempelvis följande stjärnor medverkar ★ Cherrie ★ Lilla 
Namo ★ Jenny Wilson ★ Amy Diamond ★Tove Styrke ★ Bella Boo ★ Leona 
Axelsen ★ Ida Östensson ★ Agnes-Lo Åkerlind ★ Carolina Gynning ★ Ayesha 
Quraishi ★ Alexandra Dahlström★ Karin Lundqvist ★ Isabell Gustafsson-Ny ★ Håll 
Käften Och Dansasamt utdelning av A-stämpel till Benny Andersson, Roger Wilson & 
Lukas Moodysson.	
Fler artister och medverkande släpps löpande.	
A-FEST arrangeras i samband med den internationella helgen SEE HER NOW som 
handlar om att synliggöra, medvetandegöra och uppmuntra till fler berättelser och 
perspektiv i film och kultur.	
Vi låter inspirerande förebilder hyllas i lördagsnatten, samtidigt som framträdanden 
under kvällen kommer att upplysa den dansande publiken om att vi har en bit kvar till 
en perfekt jämställd värld.	
Datum: Lördagen den 19 september	
Tid: kl 19.00-03.00	
Plats: Metropol Palais, Sveavägen 77	
Pris: 180 kr	
A-FEST arrangeras med och av Women in Film and Television, Vionel,Bio Rio, 
Rättviseförmedlingen, Makten Över Musiken, Fatta, Fatta Man,Expressen, 
Klarabiografen, Zita Folkets Bio, Crossing Boarders, Metropol Palais.	
	
31.	Datum:	29	september	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	En	bild	på	ett	kontorsbord	och	många	post	it-lappar	
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	11	
	
FATTA SÖKER KONTORSPLATS!//	
Fatta är just nu i en spännande fas av att rekrytera sina första anställda och letar 
därför efter någonstans där de kan sitta. Vi letar efter:	
# kontorsplats för två personer som jobbar halvtid vardera	
# utrymme och möjlighet för vår styrelse att ha möten kvällstid (max 9 personer). 	
# plats för merch och packmaterial samt möjlighet för aktivister att kunna komma och 
gå för att packa denna merch på plats.	
Av intresse är också hur tillgänglig lokalen är och pendlingsavstånd till 
centralen/centrala pendlingslinjer. Plus är om det finns andra spännande aktörer på 
plats som kan inspirera och inspireras av oss.	
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Då FATTA har väldigt begränsad ekonomi och vill använda så mycket som möjligt av 
den till vårt viktiga förändringsarbete så hoppas vi SJÄLVKLART att det finns något 
företag/verksamhet som vill husera oss Pro bono. Men vi är även öppna för andra 
alternativ där vi betalar hyra (om än låg).	
Tipsa gärna nedan. Kärlek och kamp!	
	
32.	Datum:	15	september	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	En	bild	på	tre	människor.	Länk	till	artikel	
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	3	
	
SEXUELLA NORMER OCH SEXUELL HÄLSA BLAND STUDENTER	
"Projekt Sex" är en studentförening där Linnéa Silverdahl, Ellen Sturesson och Emilia 
Sjöqvist är engagerade. De arbetar bland annat med sexuella normer och sexuell 
hälsa bland studenter. Kommunikation, ansvar och ömsesidighet vid sex tas upp på 
workshoppar, utbildningar och möten.	
"– Bara för att man har sagt ja först är det inte skrivet i sten. Man har rätt att ändra 
sig när som helst när man har sex. Men det här kan användas emot en i domstol.	
Men frågan om sexuella övergrepp behöver lyftas mer, båda bland 
universitetspersonal och studerande, tycker de aktiva.	
– Om lagen ändrades även i Sverige hade det varit lättare att prata om samtycke, 
säger Linnéa Silverdahl. Det betyder att man inte ska lyssna efter ett nej utan efter 
ett ja. Men det handlar även om kroppsspråk och medvetenhet. Och man måste 
hålla sig uppdaterad under sexets gång."	
	
Samtycke i lagen:	
Krav på samtycke i sexualbrottslagstiftningen finns i bland annat Storbritannien, 
Australien, Nya Zeeland, Kanada, Belgien, Cypern, Bulgarien och i de flesta av 
USA:s delstater.	
I Sverige har flera uppmärksammade våldtäktsdomar ökat trycket på att införa en 
samtyckesparagraf. Flera partier är nu för en sådan, men frågan utreds fortfarande.	
	
33.	Datum:	14	september	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	En	bild	på	en	kvinna.	Länk	till	artikel	
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	1	
	
"VÅLDTÄKTSBROTT OCH SOCIALA SAMMANSVÄRJNINGAR"	
	
I fredags hade långfilmen "Flocken" premiär i Sverige. Filmen är ett mörkt drama om 
ett våldtäktsbrott och sociala sammansvärjningar. I intervjun här kan du läsa mer om 
filmen och regissören Beata Gårdelers tankar kring processen, samhället och varför 
filmen är viktig.	
"I sin nya långfilm ”Flocken” berättar regissören Beata Gårdeler om hur en 14-årig 
flicka som utsatts för en våldtäkt blir misstänkliggjord av ett helt samhälle. Filmen 
ligger nära Bjästafallet som 2010 väckte intensiv debatt om brottsoffers situation.	
	
34.	Datum:	9	september	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	Länk	till	artikel	
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	45	
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//IDAG FYLLER FATTA 2 ÅR!!// 	
För exakt två år sedan idag släpptes debattartikeln nedan och en låt med tillhörande 
musikvideo (som ni kan se här:https://www.youtube.com/watch?v=mOaa3QTSfCU.)	
Grundarna Vanessa Marko, Ida Östensson, Nathalie "Cleo" Missaoui och Isabel 
"Syster sol" Sandblom gick samman med ett helt gäng i en debattartikel för att ställa 
2 tydliga krav: Vi behöver en samtyckeslag och vi måste förändra dom normer som 
leder till sexuellt våld. Samma krav som vi än idag öser på med.	
Men idag är vi fler. Idag är vi närmare 60 000 personer som driver samma krav. Och 
det är HELT JÄVLA FANTASTISKT! Det som startade som en kampanj inom 
Crossing Boarders och Femtastic har nu blivit en egen organisation och en FET 
rörelse.	
En parlamentarisk utredning är tillsatt för att se över en lagändring (som vi känner 
oss trygga med kommer ske) och vi har startat FATTA MAN för att pojkar och män 
ska fatta, ta ansvar och bli en del av förändringen. Och i november börjar Fattas 
egna första personal! Så mäktigt så vi vet inte vad.	
TACK för att ni är med på denna resa.	
 # fattanu    # samtycke    # fattaman  	
	
35.	Datum:	1	september	2015		
Inläggsform:		
Bild/Inte	bild:	En	bild	på	en	affish		
Hämtat:	19	januari	2016		
Antal	delningar:	22	
	
FATTA MAN I GÖTEBORG IKVÄLL	
Staden är Din - öppna föreläsningar tar för första gången FATTA MAN till Göteborg! 
Så kom och lyssna när FATTA MAN pratar om sitt arbete - varför det behövs, vad 
som behöver göras och varför de valt att arbeta med kultur.	
Det är kostnadsfritt men kom i tid för att kunna få en 	
sittplats.	
Datum: Tisdag, den 1 september	
När: kl 18-20	
Plats: Blå stället Kulturhus i Angered.	
Hur: Ta spårvagn 4, 9 eller 8 hela vägen till sista hållplatsen Angered. Endast 20 
minuter från Centralstationen.	
Läs mer på:	
www.fatta.nu	
www.stadenardin.com	
	
Twitter	-@fattanu	-		följare	2698	(30	oktober	2015)	
Från	september	till	november:	12	inlägg	
Inlägg:	8	st	
Retweets:	4	st		
	
1.	Datum:	6	november	2015	
Inläggsform:Inlägg	
Bild/Inte	bild:	Bild	med	“Bli	medlem”	
Hämtat:	30	oktober	2015	
Retweets:	3	Gillningar:	4	
Inlägg:	
Exakt	precis	just	nu	kan	ni	bli	medlem	i	Fatta.	Ha	en	fin	fredagskväll	<3	<3	<3	
	
2.	Datum:	11	november	2015	
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Inläggsform:	Retweet	
Bild/Inte	bild:	Ingen	bild	
Hämtat:	30	oktober	2015	
Retweets:	1	(Den	av	FATTA)	Gillningar:	2	(Var	av	en	från	FATTA)	
Inlägg:	
	
@77Rogsberg:	Varit	på #kulturfrukost	och	fått	en	fantastisk	föreläsning	från 
@FATTANU.	Viktiga	frågor	för	alla.#fatta #fattaman #jämpol	
	
3.	Datum:	6	november	2015	
Inläggsform:	Inlägg	
Bild/Inte	bild:	Inte	bild	
Hämtat:		
Retweets:	1.	Gillningar:	3	
Inlägg:	
Bli	medlem	genom	att	gå	in	på http://fatta.nu/bli-medlem/ 	
	
4.	Datum:	7	november	2015	
Inläggsform:	Retweet	
Bild/Inte	bild:	En	bild	som	är	en	screenshot	av	hur	det	ser	ut	när	man	har	blivit	medlem	
Hämtat:	30	oktober	2015	
Retweets:	1	(Den	av	FATTA)	Gillningar:	4	(Var	av	en	från	FATTA)	
Inlägg:	
	
Stöd	kampen	mot	sexuellt	våld!	Gå	in	på http://fatta.nu/bli-medlem/ 	och	skänk	cash,	de	e	
en	bra	grej! @FATTANU		
	
5.	Datum:	18	november	2015	
Inläggsform:	Retweet	
Bild/Inte	bild:	Bild	på	en	person	med	ett	FATTA-halsband	
Hämtat:	30	oktober	2015	
Retweets:	2	(Var	av	en	från	FATTA)	Gillning:	1	(av	FATTA)	
Inlägg:	
Our #WCW:	Anna	Thomasson,	an	impassioned	&	ferocious	advocate	for	women's	rights	
with @FATTANU	in	Sweden #XXWoman		
	
6.	Datum:	25	november	2015	
Inläggsform:	Inlägg	
Bild/Inte	bild:	Ingen	bild	
Hämtat:	30	oktober	2015	
Retweets:	2	Gillningar:	1	
Inlägg:	
	
VILL	DU	ENGAGERA	DIG	MED	FATTA?		
Ansök	senast	den	3/12	-	all	info	på	hemsidan	- http://fatta.nu 	
	
7.	Datum:	15	oktober	
Inläggsform:	Inlägg	
Bild/Inte	bild:	Bild	på	en	kvinna	pga	artikellänk.	
Hämtat:	19	Januari	
Retweets:	2	Gillningar:	3	
Inlägg:		
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JA!!	"Efter	Moderaternas	svängning	finns	det	nu	bred	enighet	i	den	sittande	
sexualbrottskommittén	för	en	lagändring."http://www.sydsvenskan.se/lund/m-oppnar-for-
samtyckeskrav-vid-samlag/ …	
	
8.	Datum:	15	oktober	
Inläggsform:	Inlägg	
Bild/Inte	bild:	Bildkollage	med	bilder	från	artiklar,		
Hämtat:	19	Januari	
Retweets:	4	Gillningar:	8	
Inlägg:		
	
Ett	år	sedan	FATTA	lanserade	kampanjen #fokuspåförövaren.	Lika	aktuell	idag	som	då! 	
	
	
9.	Datum:	12	oktober	
Inläggsform:	Inlägg	
Bild/Inte	bild:	En	bild	med	10	tips	
Hämtat:	19	Januari	
Retweets:	15	Gillningar:	7	
Inlägg:		
	
FATTA	har	listat	10	tips	på	vad	du	kan	göra	i	din	vardag	för	att	arbeta	mot	sexuellt	våld	
och	för	samtycke!		
	
10.	Datum:	9	oktober	
Inläggsform:	Inlägg	
Bild/Inte	bild:	Ingen	bild	
Hämtat:	19	Januari	
Retweets:	0		Gillningar:	1	
Inlägg:		
	
”Välkommet	att	M	öppnar	för	samtyckeslag”	- http://www.svd.se/valkommet-att-m-oppnar-
for-samtyckeslag …	
#fatta #fattanu #samtycke @mufswe @nya_moderaterna	
	
11.	Datum:	18	oktober	2015	
Inläggsform:	Retweet	
Bild/Inte	bild:	Filmklipp	
Hämtat:	19	Januari	
Retweets:	6		Gillningar:	7	
Inlägg:		
	
A-fest	imorgon	med	Jenny	Wilson	Cherrie @lillanamo @HKOCHD @Rattvise 
@agnes_lo_ @FATTANU @tovestyrke	mfl #seehernow		
	
12.	Datum:	9	september	2015	
Inläggsform:	Inlägg	
Bild/Inte	bild:	Ingen	bild.	Länk	till	Instagram	
Hämtat:	19	Januari	
Retweets:	1		Gillningar:	6	
Inlägg:	
	
//IDAG	FYLLER	FATTA	2	ÅR!!//	Tack	timehop	för	påminnelsen!	För	exakt	två	år	sedan	
idag	släpptes	en… https://instagram.com/p/7bKh08whWd/ 	
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Instagram	“fattanu”	-	13	700	följare,	totalt	605	inlägg	
September	till	och	med	november	2015:	26	bilder/videos	
	
Datum:	Inget	angivet,	(19	veckor	sedan)	
Inläggsform:	promota	fattaman	i	Göteborg 
Bild/filmklipp:	bild	
Hämtat:	18	januari	2016	
	
kommentar	till	bilden:		
“FATTA MAN I GÖTEBORG IKVÄLL 	
Staden är Din - öppna föreläsningar tar för första gången FATTA MAN till Göteborg! 
Så kom och lyssna när FATTA MAN pratar om sitt arbete - varför det behövs, vad 
som behöver göras och varför de valt att arbeta med kultur. Det är kostnadsfritt men 
kom i tid för att kunna få en 	
sittplats. Datum: Tisdag, den 1 september	
När: kl 18-20. Plats: Blå stället Kulturhus i Angered. 	
Hur: Ta spårvagn 4, 9 eller 8 hela vägen till sista hållplatsen Angered. Endast 20 
minuter från Centralstationen.”	
	
Läs mer på:	
www.fatta.nu	
www.stadenardin.com	
	
	
2.		
Datum:	Inget	angivet,	(19	veckor	sedan)	
Inläggsform:	information	om	att	fatta	man	varit	i	Göteborg		
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	18	januari	2016	
	
Kommentar	till	bild:	
“Ikväll var Fatta Man och höll en föreläsning om sitt arbete i Angered i Göteborg. 
Efter föreläsningen var det panelsamtal med Fatta:s ordförande Anna Thomasson 
och tre personer från publiken. Det blev ett väldigt fint och viktigt samtal om 
maskulinitetsnormer, kultur, strukturer och förändring. Stort tack till alla som kom! 
❤� #fatta #fattanu #fattaman #stadenärdin#blåstället”	
	
3.		
Datum:	Inget	angivet,	(18	veckor	sedan)	
Inläggsform:	fatta	2	år	
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	18	januari	2016	
	
Kommentar	till	bilden:		
	
“//IDAG FYLLER FATTA 2 ÅR!!// Tack timehop för påminnelsen! För exakt två år 
sedan idag släpptes en debattartikel och en låt med tillhörande musikvideo. 
Grundarna @neyneymarko , @idaostensson, @cleomissaoui och 
@therealsystersol gick samman med ett helt gäng i en debattartikel för att ställa 2 
tydliga krav: Vi behöver en samtyckeslag och vi måste förändra dom normer som 
leder till sexuellt våld. Samma krav som vi än idag öser på med. Men idag är vi fler. 
Idag är vi närmare 60 000 personer som driver samma krav. Och det är HELT 
JÄVLA FANTASTISKT! Det som startade som en kampanj inom 
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@crossing_boarders och @femtasticswehar nu blivit en egen organisation och en 
FET rörelse. En parlamentarisk utredning är tillsatt för att se över en lagändring (som 
vi känner oss trygga med kommer ske) och vi har startat @fattamannen för att 
pojkar och män ska fatta, ta ansvar och bli en del av förändringen. Och i november 
börjar Fattas egna första personal! Så mäktigt så vi vet inte vad. TACK för att ni är 
med på denna resa. #fattanu #samtycke #fattaman#vanessamarko 
#nathaliemissaoui#idaöstensson”	
	
	
	
	
	
	
4.		
Datum:	Inget	angivet,	(17	veckor	sedan)	
Inläggsform:	fatta	söker	lokal	
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	18	januari	2016	
	
kommentar	till	bild:	
“FATTA SÖKER KONTORSPLATS I STOCKHOLM 	
FATTA är just nu i en spännande fas av att rekrytera sina första anställda och letar 
därför efter någonstans där de kan sitta i Stockholm. Vi letar efter:	
# kontorsplats för två personer som jobbar halvtid vardera	
# utrymme och möjlighet för vår styrelse att ha möten kvällstid (max 9 personer). # 
plats för merch och packmaterial samt möjlighet för aktivister att kunna komma och 
gå för att packa denna merch på plats.	
Av intresse är också hur tillgänglig lokalen är och pendlingsavstånd till 
centralen/centrala pendlingslinjer. Plus är om det finns andra spännande aktörer på 
plats som kan inspirera och inspireras av oss.	
	
Då FATTA har väldigt begränsad ekonomi och vill använda så mycket som möjligt av 
den till vårt viktiga förändringsarbete så hoppas vi SJÄLVKLART att det finns något 
företag/verksamhet som vill husera oss Pro bono. Men vi är även öppna för andra 
alternativ där vi betalar hyra (om än låg). Tipsa gärna nedan och dela!	
	
Kärlek och kamp!	
	
#fatta #fattanu”	
	
5.		
Datum:	Inget	angivet,	(17	veckor	sedan)	
Inläggsform:	promota	party	
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	18	januari	2016	
	
Kommentar	till	bild:		
// @fattanu @fattamannen & @crossing_boarders DELTAR PÅ A-MÄRKT 
PARTY PÅ LÖRDAG!// (OBS: OM NI KÖPER IDAG, ONSDAG, INNAN 00.00 
KOSTAR DET ENDAST 120 KR ISTÄLLET FÖR 180 KR!)	
Välkommen till höstens lyxigaste fest med en uppsjö av artister, DJs, dansare, VJs, 
performance, pianobar där exempelvis följande stjärnor medverkar ★ Cherrie ★ Lilla 
Namo ★ Jenny Wilson ★ Amy Diamond ★ Tove Styrke ★ Bella Boo ★ Leona 
Axelsen ★ Ida Östensson ★ Agnes-Lo Åkerlind ★ Carolina Gynning ★ Ayesha 
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Quraishi ★ Alexandra Dahlström ★ Karin Lundqvist ★ Isabell Gustafsson-Ny ★ Håll 
Käften Och Dansa samt utdelning av A-stämpel till Benny Andersson, Roger Wilson 
& Lukas Moodysson. 	
Fler artister och medverkande släpps löpande.	
A-FEST arrangeras i samband med den internationella helgen SEE HER NOW som 
handlar om att synliggöra berättelser och perspektiv i film och kultur.	
Vi låter inspirerande förebilder hyllas i lördagsnatten, samtidigt som framträdanden 
under kvällen kommer att upplysa den dansande publiken om att vi har en bit kvar till 
en perfekt jämställd värld.	
Datum: Lördagen den 19 september	
Tid: kl 19.00-03.00	
Plats: Metropol Palais, Sveavägen 77	
Pris: 180 kr OBS: IDAG (ONSDAG) ENDAST 120 KR!!! PASSA PÅ!! A-FEST 
arrangeras med och av Women In Film & Television, Vionel, Bio Rio, 
Rättviseförmedlingen, Makten Över Musiken, Fatta, Fatta Man, Expressen, 
Klarabiografen, Zita Folkets Bio, Crossing Boarders, Metropol Palais. #seehernow 
#fattanu	
	
6.		
Datum:	Inget	angivet,	(17	veckor	sedan)	
Inläggsform:		
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	18	januari	2016	
	
Kommentar	till	bild:		
	
“Vi anländer på #seehernow och beställer dryck. "Vi kör tills alla FATTAR! @fattanu 
#fattanu @riominbio”	
	
7.		
Datum:	Inget	angivet,	(17	veckor	sedan)	
Inläggsform:	information	
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	18	januari	2016	
	
kommentar	till	bild:	
	
“Vi är mitt i en flytt till vårt första egna kontor vilket såklart känns SUPERFETT men 
tyvärr kommer merchleveransen bli påverkad av detta. Alla beställningar som görs 
efter 17.00 imorgon (måndag 21/9) kommer att levereras först I början av november. 
Alla beställningar som redan ligger kommer att skickas imorgon �. Och shoppen 
stänger såklart inte. Inför flytten till vårt första egna place (peppen!) kommer det i 
shoppen att fyllas på med tishor och hoodies m.m men detta gör vi en shoutout om 
när det är dags. Men som sagt: mellan 21/9 (efter 18.00) och 2/11 kommer inga 
leveranser att skickas ut. Och tills vi hörs igen: ta hand dig och dina medmänniskor. 
Ta hand om varandra ������. Syntolkning: En person som bär en tygkasse med 
ett tryck på. Trycket föreställer en tecknad knuten näve som bär en trefingerring med 
texten FATTA. På bilden står det "FATTA FLYTTAR!" med stora bokstäver.”	
	
8.		
Datum:	Inget	angivet,	(16	veckor	sedan)	
Inläggsform:	tal	
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	18	januari	2016	
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kommentar	till	bild:		
“Shahabs tal på A-fest:	
Alla känner någon som blivit utsatt för sexuellt våld,men ingen känner en 
gärningsman,ofta inte ens gärningsmannen själv.	
Vi män har länge varit priviligierade nog att inte behöva definiera oss som en 
grupp,att inte behöva ta ansvar kollektivt som grupp.Vi har skjutit ifrån oss 
ansvaret&behandlat dessa frågor som kvinnofrågor.Ingen vill ta i eller identifiera sig 
med monstret. Men tänk om monstret bara är en illusion.Tänk om monstret finns där 
för att bekräfta min goda självbild,tänk om monstret finns där så jag slipper se 
strukturella problem,det är därför @fattamannen talar om maskulinitetsnormer.Vi 
män växer upp i en kultur där vi lär oss redan från barndomen att vi förtjänar sex på 
olika sätt. Vi ser hur vuxna tycker att det är gulligt när en 5 åring pussar en annan 
5åring som inte vill eller hur tjejen i 9an som blivit tafsad på får höra ”men han är ju 
bara kär i dig”.Det är där vi bekräftar detta beteende&det är där vi om och om igen 
återskapar en våldtäktskultur.Och det är det Fatta man vill prata om med andra män, 
att vi män måste våga vända blicken inåt och ta ett gemensamt ansvar,för sanningen 
är den att de flesta sexuella övergrepp begås av någon som offret är bekant med,de 
begås oftast i ett hem & inte i en park och de begås hos alla samhällsgrupper&inte 
av ensamma individer från samhällets botten.För att nå ut med detta budskap tog vi 
hjälp av artisterna Adam Tensta, Zacke, Parham&Erik rapp, vi körde en heldags 
workshop tillsammans med artisterna,där kom vi fram till att vi alla var en del av 
problemet, att vi alla har växt upp i destruktiva maskulinitetsnormer som begränsat 
oss.Låten som föddes här är en del av Fatta mans mer omfattande arbete som är ett 
metodmaterial på en digital plattform där en blandning av kultur, teori&process kan 
ge unga människor verktyg att se den egna rollen och det egna ansvaret när vi pratar 
om dessa problem.För att i slutet dan, handlar det inte om vad offret kunde ha gjort 
för att förhindra, det handlar inte om att ha någon att gå hem med på kvällen,träna 
självförsvar eller bära överfallslarm.Det handlar om ett kulturellt beteendemönster 
som vi män måste bryta med. 	
Det börjar med mig. #fattaman”	
	
9.		
Datum:	Inget	angivet,	(14	veckor	sedan)	
Inläggsform:	information	
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	18	januari	2016	
	
kommentar	till	bild:		
	
Anna Sjögren från Advokatbyrån Elisabeth Fritz är Storasysterjuristen och hon ger 
kostnadsfri juridisk rådgivning gällande utsatthet för sexualbrott. 	
Har du blivit utsatt för våldtäkt eller sexuella övergrepp och har frågor om den 
juridiska processen eller vilka handlingar som omfattas av sexualbrottslagstiftningen? 
Undrar du vilka rättigheter du har som brottsoffer?	
Storasysterjuristen besvarar dina frågor och nås på jurist@foreningenstorasyster.se 
eller 070-147 47 02.	
Läs mer på:	
http://www.foreningenstorasyster.se/wordpress/storasysterjuristen	
	
10.		
Datum:	Inget	angivet,	(14	veckor	sedan)	
Inläggsform:	tal	
Bild/filmklipp:	Bild	
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Hämtat:	18	januari	2016	
	
kommentar	till	bilden:		
	
THROWBACK THURSDAY 	
Igår var det två år sedan FATTA anordnade en manifestation utanför riksdagen. Vi 
samlades för att få makthavare och politiker att FATTA att dagens 
sexualbrottslagstiftning inte är tillräcklig för att skydda den kroppsliga- och sexuella 
integriteten. Vi lämnade bland annat över alla de berättelser som skickats in till 
FATTA samt en rapport med politiska krav till dåvarande justitieministern Beatrice 
Ask. Personer som var med och gjorde denna dag möjlig med sitt engagemang var 
bland annat Cleo, Syster Sol, Silvana Imam, Athena Farrokhzad, Gruppen, 
Madeleine Leijonhufvud, Ida Östensson, Vanessa Marko, Gertrud Åström, Ametist 
Azordegan och många många fler. 	
Kampen för en ny sexualbrottslagstiftning fortsätter!! #fatta #fattanu #samtycke	
	
11.		
Datum:	Inget	angivet,	(14	veckor	sedan)	
Inläggsform:	information	
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	18	januari	2016	
	
kommentar	till	bild:	
Idag välkomnar Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, och Louise 
Meijer, första vice förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet, att även Nya 
Moderaterna öppnar upp för en sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke. 	
Leijonhufvud och Meijer benar även ut vanliga missförstånd och tveksamheter kring 
vad detta skulle innebära i praktiken. "Frågan om våldtäktsbestämmelsen ska bygga 
på samtycke istället för tvång har diskuterats i decennier. Efter lång opinionsbildning 
ansluter sig allt fler till uppfattningen att vi i Sverige bör ha en samtyckeslagstiftning. 
Senast ut var Moderaterna.	
En sådan förändring är välkommen. Men för att vinna bred uppslutning för förslaget 
måste motståndarnas argument bemötas. Genom att avliva seglivade myter undviks 
missförstånd och tveksamheter. Nedan bemöter vi de mest förekommande." Läs 
artikeln på: http://www.svd.se/valkommet-att-m-oppnar-for-samtyckeslag   	
	
12.		
Datum:	Inget	angivet,	(14	veckor	sedan)	
Inläggsform:	information	
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	18	januari	2016	
	
kommentar	till	bild:		
VAD KAN JAG GÖRA? 	
Ny vecka, ny tag! För att skapa ett samhälle utan sexuellt våld krävs att makten tar 
ansvar för såväl hur lagstiftningen ser ut, som att det finns information och utbildning 
i dess frågor. Det finns också mycket som var och en av oss kan göra. FATTA har 
listat 10 tips på vad du kan göra i din vardag för att arbeta mot sexuellt våld och för 
samtycke. Så var med och spred the word! 	
Tipsen finns även som tre snygga affischer som du kan ladda ner och sätta upp 
hemma, i skolan, på jobbet eller varför inte ge bort till någon. - 
http://fatta.nu/kunskap-tips/	
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13.		
Datum:	Inget	angivet,	(13	veckor	sedan)	
Inläggsform:	information	
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	18	januari	2016	
	
kommentar	till	bild:	
THROWBACK THURSDAY 	
Föreställ er att ansvaret för sexualbrott skulle ligga på förövaren i stället för på offret. 
Föreställ er att fokus för förebyggande åtgärder skulle ligga på de potentiella 
våldtäktsförövarna i stället för på de potentiella våldtäktsoffren.	
	
I veckan var det ett år sedan som FATTA lanserade kampanjen "Fokus på 
förövaren". Den är tyvärr lika aktuell idag som den var då och vi kommer köra tills 
alla har fattat vem som bär ansvaret för sexualbrott! 	
Se hela kampanjen på: fatta.nu/fokus-pa-forovaren/	
	
14. 	
Datum:	Inget	angivet,	(13	veckor	sedan)	
Inläggsform:	information	
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	18	januari	2016	
	
kommentar	till	bild:	
ÄNTLIGEN!!! Idag meddelar Nya Moderaterna från sin partistämma i Karlstad att 
partiet nu är FÖR en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning! 	
Det absolut bästa och viktigaste med detta är att det i och med det finns bred enighet 
i den sittande sexualbrottskommittén för att en lagändring kan bli möjlig!!! 
TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT SAMHÄLLE FRITT FRÅN SEXUELLT VÅLD!!!!! 
#fatta#fattanu #samtycke	
	
15.		
Datum:	Inget	angivet,	(12	veckor	sedan)	
Inläggsform:	information	
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	18	januari	2016	
	
kommentar	till	bild:		
Oktober kan ju kännas lite kall och trist. Men med denna snygga illustration gjord av 
Sofia Wigand tycker iaf vi att det känns mer pepp och hoppfullt! 	
Tillsammans för förändring, tillsammans mot sexuellt våld och för samtycke! Just 
denna och en massa fler illustrationer hittar du i Fatta/FattaMans årskalender. 	
#fatta #fattanu #fattaman #samtycke	
	
16.	
Datum:	Inget	angivet,	(12	veckor	sedan)	
Inläggsform:	information	
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	18	januari	2016	
	
kommentar	till	bild:	
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#samtycke #consent #fatta#fattanu #fattaman 	
Syntolkning: Vit ruta med svart text på lilablommig bakgrund. I rutan står det: So my 
friends have a little boy, he's like 2,5 and they're already teaching him about consent. 
He has this friend at daycare, a little girl, and the other day he wanted to hug her 
goodbye but she didn't want him to, and his dad said "No, buddy, not everybody 
wants hugs and she dosen't so you have to just wave goodbye." He was sad and 
confused for a sec but then he was just like "K bye" and waved. Later that night, he 
tried to pet the cat but she ran away and he was just like "[cat's name] just wave bye, 
not hug!" Like he got it. Immediately. Teach kids about consent as early as possible. 
They'll get it.	
	
17.		
Datum:	Inget	angivet,	(12	veckor	sedan)	
Inläggsform:	information	
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	18	januari	2016	
	
kommentar	till	bild:		
	
Fatta och Fatta Man har tillsammans med Kristina Wicksell och Tomas Gunnarsson 
(Genusfotografen) dragit igång ett projekt för att arbeta fram alternativa bilder att 
illustrera sexuellt våld i nyhetsrapportering. I fredags höll Kristina och Tomas den 
första workshopen tillsammans med fotoelever i Jönköping. Pepp!! #fatta #fattanu 
#fattaman #samtycke	
	
18.		
Datum:	Inget	angivet,	(11	veckor	sedan)	
Inläggsform:	information	
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	18	januari	2016	
	
kommentar	till	bild:		
EN GUIDE TILL SAMTYCKESSEX FÖR KILLAR 	
Den anonyma sexskribenten 666 på @nojesguiden har skrivit en artikel om 
konkreta tips kring samtycke vid sex för killar. 	
1. Samtycke handlar inte om "ja" eller "nej" 	
2. Våga fråga 	
3. Skaffa dig intuition 	
4. Lär dig respektera dina egna känslor 	
Läs förklaringen till alla tipsen i artikeln: 	
http://ng.se/artiklar/bortom-ja-och-nej-en-guide-till-samtyckessex-for-killar	
	
Har du fler tips? 	
#fattaman #samtycke #fattanu@fattamannen	
	
19.	(här	börjar	de	inlägg	som	vi	samlat	in	förut)	
	
Datum:	Inget	angivet,	(4	veckor	sedan)	
Inläggsform:	För	att	promota	“medlemsdagarna”	
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	2	december	2015	
	
I	bilden	står	det	en	text	mot	en	orange	bakom:	
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“MOT	SEXUELLT	VÅLD,	FÖR	SAMTYCKE!	FATTA	KRÄVER	SAMTYCKE	I	LAGEN	OCH	
KÄMPAR	FÖR	ATT	FÖRÄNDRA	NORMER	SOM	LEDER	TILL	SEXUELLT	VÅLD,”	
	
Kommentar	till	bilden:		
“FATTA	PÅ	MR-DAGARNA	8/11.	Den	8	november	kl	13.45-14.30	deltar	FATTA	på	MR-
dagarnas	smygstart	på	Världskulturmuseet	i	Göteborg.	En	extra	dag	där	allt	program	är	
konstadsfritt.	Hör	Anna	Thomasson,	ordförande	FATTA,	prata	på	temat	
“Förverkligandet	av	rättigheter”	om	hur	FATTA	har	gått	från	att	vara	en	kampanj	till	en	
folkrörelse	som	kräver	bättre	skydd	för	den	kroppsliga	och	sexuella	integriteten	i	
praktik	och	lagstiftning.	Få	konkreta	tips	på	hur	just	du	kan	vara	med	i	kampen	för	ett	
samhälle	fritt	från	sexuellt	våld!		
	
All	info	hittar	du	i	facebook.eventet:	https://www.facebook.com/events/878643908909519/	
-	länk	i	bio”		
	
20.	
Datum:	Inget	angivet,	(3	veckor	sedan)	
Inläggsform:	För	att	promota	“FATTA-smycken”	
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	2	december	2015	
	
I	bilden	är	det	en	kvinna	som	håller	fram	ett	fattasmycke	på	kameran.		
	
Kommentar	till	bilden:	
“THROWBACK	THURSDAY		
Imorgon	den	6	november	är	det	två	år	sedan	det	fantastiska	FATTA-halsbandet	
lanserades!	
Norrlands	grymmaste	kreatörer	–	JohannaN,	Jessica	Eriksson	och	Marc	Strömberg	–	gick	
samman	och	skapade	ett	fantastiska	smycke,	de	släpptes	i	100	unika	exemplar	och	sålde	
slut	på	två	timmar!!	Idag	finns	utöver	halsbandet	en	hel	drös	med	FATTA-smycken	
såsom	örhänge,	armband,	pins,	handpiece	och	ring.	
Kolla	in	allt	i	vår	webshop	-	fattanu/webshop	eller	hos	Johanna	N	-	
https://www.johanna-n.com/swe/category/112/FATTA	
	
Tillverkning/distribution:	Johanna	N	(http://www.johanna-n.com/)	
Design:	Jessica	Eriksson	(http://jessicaeriksson.se/)	
Layout:	Marc	Strömberg	(http://www.marcpma.com/)	Haffa	ett	smycke	du	med	och	var	
med	i	kampen	för	ett	samhälle	mot	sexuellt	våld	och	för	samtycke!!”	
	
21.	
Datum:	Inget	angivet,	(3	veckor	sedan)	
Inläggsform:	För	att	promota	“medlemsskap”	
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	2	december	2015	
	
I	bilden	är	det	en	rosasvart	bakgrund	med	en	text	“bli	medlem	i	FATTA!”		
	
“Nu är det fredag och vi firar helg med att släppa denna feta nyhet! EDIT: vi har ngt 
problem med anmälan, vi ska kolla upp det! �������”	
	
22.	
Datum:	Inget	angivet,	(3	veckor	sedan)	
Inläggsform:	För	att	dela	en	nyhet	
Bild/filmklipp:	Bild	
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Hämtat:	2	december	2015	
	
Bilden	är	en	printscreen	från	en	artikel	nyhetsartikel	där	rubriken	lyder:	“Advokatens	
protest:	beskriv	kalsongerna”.	Nedanför	rubriken	är	det	en	bild	på	den	kvinna	som	
uttalade	orden.		
	
	
Kommentar	till	bilden:	
	
“ADVOKATENS PROTEST: BESKRIV KALSONGERNA 	
Domare ska enligt praxis bryta in när irrelevanta frågor ställs i rättssalen. Ändå är det 
vanligt att våldtäktsoffer får frågor gällande kläder och underkläder kopplat till brottet 
som den blivit utsatt för - vilket är helt irrelevant. Advokaten Elisabeth Massi Fritz är 
trött på hur våldtäktsoffer bemöts i svenska rättssalar. Därför gav hon nyligen svar på 
tal när hennes klient fick frågor om sina underkläder under en rättegång.	
– Om en domare inte stoppar den typen av frågor till mina klienter så måste jag fråga 
hur förövarens kalsonger ser ut, säger Massi Fritz.	
Domstolarna måste börja ta ansvar och stoppa den här typen av skuldbeläggande av 
brottsoffer ska försvinna från rättssalarna.	
	
Läs hela intervjun i Expressen: 	
http://www.expressen.se/nyheter/advokatens-protest-beskriv-kalsongerna/” 	
	
23.	
Datum:	Inget	angivet,	(1	vecka	sedan)	
Inläggsform:	För	att	dela	en	nyhet	
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	2	december	2015	
	
Bilden	är	en	printscreen	från	en	nyhetssida.	Bilden	är	på	en	man	som	sitter	vid	ett	bord.		
	
Kommentar	till	bilden:		
	
“FÅ MÄN OCH HBTQ-PERSONER SÖKER HJÄLP	
	
Sedan en tid tillbaka är våldtäktsmottagningen på Södersjukhuset öppen för alla över 
13 år. Men trots att de som definierar sig som HBTQ-personer och heterosexuella 
män nu är välkomna har exempelvis endast två män sökt vård på 
våldtäktsmottagningen sedan den öppnade för alla. Detta tror de dels beror på de 
skeva mansnormerna i samhället och dels att okunskap gör att många HBTQ-
personer inte känner sig trygga med att söka vård. 	
Våldtäktsmottagningen på 	
Södersjukhuset arbetar aktivit med att alla oavsett kön, könsidentitet eller icke kön, 
könsidentitet ska veta att de kan söka vård där. Om du vill komma i kontakt med dem 
kan du höra av dig på: 	
Telefon - 08-616 46 70	
Öppettider - Dygnet runt alla dagar	
Besöksadress - Hiss B eller G, plan 2	
Sjukhusbacken 10	
Södersjukhuset	
	
Läs hela artikeln: http://stockholm.etc.se/inrikes/fa-man-soker-hjalp” 	
	
24.	
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Datum:	Inget	angivet,	(1	vecka	sedan)	
Inläggsform:	För	att	dela	en	nyhet	
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	2	december	2015	
	
Bilden	är	en	printscreen	från	en	nyhetssida	på	en	artikel.	I	artikeln	står	det	“De	som	
utsätts	ska	inte	hållas	ansvarig	hjärnans	överlenvnadsreflexer	tar	över.”	När	kroppen	
utsätts	för	våld	eller	hot	om	våld	kan	den	bli	paralyserad.	Trots	den	vetenskap	om	relfex	
kräver	samhället	ofta	att	utsatta	kvinnor	tydligt	måste	ha	sagt	nej	i	en	
våldtäktssituation.	Det	skriver	tre	representanter	från	föreningen	Tillsammans.		
	
Kommentar	till	bilden:		
	
“ "DE SOM UTSÄTTS SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR HUR HJÄRNANS 
ÖVERLEVNADSREFLEXER TAR ÖVER"	
	
Idag skriver Föreningen Tillsammans om ett viktigt ämne i Sydsvenskan - frozen 
fright. Ett väldigt vanligt tillstånd som drabbar den som utsätts för hot eller övergepp. 
Men kunskapen om detta inom exempelvis rättsväsendet är försvinnande liten något 
som drabbar den som utsatts för sexuella övergrepp. "Förmågan att göra motstånd 
beror på vad som händer med hjärnan och kroppen under ett sexuellt övergrepp. 
Hjärnan går in i överlevnadsläge, det betyder att alla funktioner i kroppen fokuserar 
på överlevnad. Det innebär att hjärnan och kroppen förlitar sig på reflexer och vanor. 
I det här läget spelar vår kunskap och kognitiva förmåga väldigt liten roll eftersom 
hjärnan endast fokuserar på att överleva situationen.	
	
En sådan överlevnadsreflex kallas frozen fright, hjärnan upptäcker fara och hindrar 
kroppen från att röra sig. Den här reflexen sker blixtsnabbt och automatiskt, och är 
helt utanför vårt medvetande. Militären är ett exempel på en grupp som har förstått 
betydelsen av detta, att extrem rädsla förlamar, och det enda soldaterna har att 
förlita sig på är reflexer och vanor. Därför övar de otroligt mycket på stridssituationer. 
När soldaterna sedan hamnar i dessa stadier av rädsla, där endast reflexer och 
vanor kvarstår, har de övat in vanor som gör att de kan agera trots den förlamande 
rädslan." Läs hela artikeln: http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-
fragor/de-som-utsatts-ska-inte-hallas-ansvariga-for-hur-hjarnans-
overlevnadsreflexer-t-1/ ”	
	
25.	
Datum:	Inget	angivet,	(6	dagar	sedan)	
Inläggsform:	För	att	promota	aktivism	
Bild/filmklipp:	Bild	
Hämtat:	2	december	2015	
	
Bilden	är	en	printscreen	från	FATTAs	egna	twitter-konto.		
	
Kommentar	till	bilden:		
	
Ansök att bli aktivist för Fatta på www.fatta.nu 	
All info på hemsidan! Om du inte hinner söka nu så kommer fler chanser ��	
	
	
26.	
Datum:	Inget	angivet,	(6	dagar	sedan)	
Inläggsform:	Film	från	ett	FATTA-event	
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Bild/filmklipp:	Filmklipp	
Hämtat:	2	december	2015	
	
Filmklippet	är	en	video	på	tre	människor	som	dansar	på	en	scen.		
	
Kommentar	till	bilden:		
	
“Igår hade Fatta Dans äran att gästa Sollentuna Kvinnojours event på ungdomshuset 
Satelliten. Tack alla som kom! �”	
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Pressmeddelande 
Men FATTA då!  
Använder du sociala medier? Då kanske du har märkt att allt fler ideella 

organisationer också använder sociala medier. Men hur använder ideella 

organisationer sociala medier för att få de frågor de brinner för på 

makthavarnas agenda? Och är verkligen sociala medier ett bra verktyg för att 

sätta agendan? 

Studenter vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet, inom 

ramen för en kandidatuppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, har 

undersökt hur ideella organisationer kan använda sig av sociala medier för att sätta 

diskussionsagendan. Fatta är en ideell organisation som arbetar mot sexuellt våld och 

för en samtyckeslagstiftning. Studenterna har undersökt den ideella organisationen 

Fattas inlägg på sociala medier i en period på tre månader. De har gjort det för att se 

hur organisationen använder sociala medier som verktyg för att få makthavare och 

allmänheten att prata om de frågor de brinner för. Studenterna har valt Fatta som 

stigfinnar-fall eftersom det är en relativt ny organisation som har klarat av att få både 

allmänheten och makthavare att prata om sexuellt våld och samtycke. 

 

Samtidigt som FATTA har lyckats sätta agendan använder de sociala medier i en liten 

utsträckning. Det har alltså visats sig att sociala medier kanske inte enbart kan 

förklara varför FATTA framgångsrikt har satt agendan om bland annat 

samtyckeslagstifningen. Så trots att forskare är överens om att sociala medier kan 

hjälpa ideella organisationer att få allmänheten och makthavare att prata om de frågor 

de brinner för, argumenterar studenterna att det inte är användandet av sociala medier 

som är hela hemligheten för att lyckas. För att lyckas måste man även ha rätt publik.  

 

Amanda Lundin och Bonnie Petersson 

Men FATTA då! - En undersökning om hur den ideella organisationen Fatta använder 

sig av sociala medier för att sätta agendan 

Institutionen för Informatik och media, Uppsala Universitet 

lundinamanda@hotmail.com & bonnie.petersson@gmail.com 

0722526249, 0702824301 


