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Sammanfattning	  
Att dela med sig av sina åsikter på sociala medier, publicera självisar eller till och med 
dela videoklipp med sig själv som huvudroll är idag ingen ovanlighet. I ett samhälle där vi 
kommunicerar virtuellt via sociala medier finns möjligheten att dela med sig av det som 
faller en in. Den här uppsatsen undersöker vilka kunskaper, erfarenheter och attityder 
16-åriga gymnasieungdomar har när det gäller text- och bildpublicering på sociala medier 
och hur deras virtuella vardag ser ut. Hur agerar på ungdomar på sociala medier utifrån 
sina eventuella kunskaper och attityder kring text- och bildpublicering? En viktig aspekt i 
detta var att undersöka vilken betydelse ungdomars identitet har i förhållande till text- 
och bildpublicering på sociala medier, eftersom detta enligt forskning är en stor del av 
vad som motiverar unga i deras vardagliga ageranden (Buckingham, 2008).  
Uppsatsen frågeställningar var, Vad har ungdomarna för erfarenheter kring text- och 
bildpublicering? Hur medvetna är ungdomar vid för- och nackdelar vid text- och 
bildpublicering? Vad är ungdomars attityd kring text- och bildpublicering och Hur agerar 
ungdomarna utifrån erfarenhet, medvetenhet och attityd? För att söka svar på mina 
frågeställningar och uppnå uppsatsens syfte genomfördes tre halvstrukturerade 
fokusgruppsintervjuer, vid tre olika tillfällen, i samarbete med två gymnasieskolor, 
resultaten har redovisats, tolkats och analyserats genom mönstersökande 

Det teoretiska ramverk som använts i uppsatsen är forskning och teorier av framförallt 
medieforskare som utmärkt sig i medie- och ungdomsforskning, dessa är bland annat 
Ulla Carlsson, David Buckingham, Sonia Livingstone och Kristen Drotner. Jag har 
framförallt utgått från böcker med olika teman som identitet, medie- och 
informationskunnighet samt barn, media och kultur, som dessa forskare är redaktörer 
för. Genom dessa böcker och teorier kunde jag samla kunskap kring ungdomars 
medievanor och identitetsprocesser i förhållande till medieanvändning. Medie- och 
informationskunnighet har under studiens gång visat sig vara ett mycket viktigt ämne 
inom området unga och medier, ett ämne som de flesta av forskare argumenterar är 
viktigt att inkludera i skolundervisningen, men verkar glömmas bort, eller rent av inte tas 
i beaktning i skolorna. 

Uppsatsen visade på att ungdomarna lever ett liv där gränsen mellan den fysiska och den 
virtuella världen i princip är obefintlig, och att flera av ungdomarna saknade vägledning 
och stöd när det gällde sådant som hände virtuellt. Trots att den virtuella världen är så 
integrerad i ungdomarnas fysiska värld, visade studiens respondenter på att vuxna inte 
var närvarande i deras virtuella vardag. Dock hade en av skolorna i denna undersökning 
satsat på undervisning inom Medie- och informationskunnighet, och dessa ungdomar 
visade på en större självsäkerhet och trygghet i sin virtuella vardag. Dessa ungdomar hade 
en tydligare strategi och medvetenhet om risker på sociala medier. Några speciellt 
intressanta resultat är att det var stor skillnad på hur kunskap uppnåtts mellan könen. 
Tjejerna hade kunskaper om för- och nackdelar vid text- och bildpublicering genom 
framförallt dåliga erfarenheter och hade på så sätt lärt sig hur man på bästa sätt agerar på 
sociala medier och internet. Killarna däremot, hade haft Medie- och 
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informationsundervisning i skolan och upplevde sociala medier som en relativt trygg 
plats att vistas på. Detta kan enligt teorier bero på skillnader mellan könen, då tjejer 
generellt är mer utsatta i samhället, men kan också ha att göra med Medie- och 
informationskunnighet. Forskarnas starka argument för Medie- och 
informationskunnighet i undervisningen visar utifrån denna uppsats resultat vara högst 
relevanta argument dock så är Medie- och informationskunnighet ett bortglömt ämne i 
skolorna, ett ämne som i de flesta skolor inte tas i beaktning. Vad beror detta på? Brist på 
tid? Brist på kunskap? Medie- och informationskunnighet är idag inget obligatoriskt 
moment i utbildningsplanen men kan utgöra stor skillnad för ungdomarnas virtuella 
vardag, varför släppa barnens händer i den virtuella världen, när vi håller den så hårt i 
den fysiska? 

Nyckelbegrepp: IDENTITET, SOCIALA MEDIER, UTBILDNING, 
KUNSKAP, ATTITYD, MEDIE-OCH INFORMATIONSKUNNIGHET 

Abstract	  
 
The purpose of this study was to investigate what knowledge 16 year old highschool 
students have when it comes to text- and imageposting on social media and how they act 
on the basis of their skills and attitudes on text and image publishing. An important 
aspect of this was to investigate the impact of young people 's identity in relation to text- 
and image posting on social media as this according to research is a big part of what 
motivates young people in their everyday practices (Buckingham, 2008). The essay 
questions was , What is young people’s experience on posting text- and image on social 
media? How aware are young people at the pros and cons on posting text and images on 
social media? What are young people's attitudes about text and image posting? And how 
do young people act on the basis of experience , awareness and attitude? Which role 
plays identity in their actions? To seek answers to my questions and achieve the aim of 
the thesis was conducted three semi-structured focusgroup interviews in collaboration 
with two high schools. The results have been reported, interpreted and analyzed by 
pattern-seeking.  
 
The theoretical framework used in this paper is the research and theories of primarily 
media researchers who have distinguished themselves in the Media and Youth research, 
For example, Ulla Carlsson, David Buckingham, Sonia Livingstone and Kristen Drotner. 
I have primarily studied books with different themes within the topic of identity, Media 
literacy, children , media and culture. Through these researchers and their theories I 
could gather knowledge about young people's media habits and identity processes in 
relation to media use. Media Literacy during the course of the study proved to be a very 
important topic and especially the book Children and Youth in The Digital Media 
Culture, editor Ulla Carlsson, contains a lot of interesting theories and reflections on the 
subject. Through the various articles in the book I have gained an understanding and 
knowledge on the topic Media Literacy, a topic that most of the researchers argue is so 
important, but seems to be forgotten, or even not taken into consideration in schools. 
This study showed that young people are living a life where the boundary between the 
physical and the digital world is in principle non-existent but that several of the 
youngsters lacked guidance and support when it came to things that happened on the 
internet. Despite the fact that the digital world is as integrated into the physical world in 
the lives of young people, adults are not present in the young people's life’s on the 
internet. However, one of the schools in this study had focused on teaching Media 
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Literacy and these young people showed a greater confidence and security in their virtual 
living. These young people had a clearer strategy and awareness of the risks of social 
media. The researchers' strong argumentation for educations in Media Literacy in schools 
teach from the youngsters in this study to be highly relevant arguments, however, Media 
Literacy seems to be a forgotten subject in schools , a subject that in most schools is’nt 
taken into consideration. Why? Is it the lack of time or the lack of knowledge about the 
youngsters or the subject? 
 
Some interesting conclusions could be drawn from the focusgroup interviews in this 
study and it was that there is a big difference in how knowledge is achieved amoung the 
students. The girls had knowledge of the advantages and disadvantages of text and 
picture published by particularly bad experiences and had thus learned how best to act on 
social media and the internet. The boys, however had media and information education 
in school and experienced social media as a relatively safe place to stay on. This in theory 
could be due to differences between the sexes when girls are generally more vulnerable in 
society, but also according to researchers it could have to do with Media Literacy. Media 
Literacy is currently no compulsory element in the curriculum, but can pose a big 
difference to young people 's digital lifestyle. Why let go of the children in the digital 
world when we hold their hands in the physichal? 
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1.0	  Inledning	  
Sociala medier är ett relativt ungt samhällsfenomen men trots det finns mycket forskning 
kring området i olika sammanhang. Den här uppsatsen är en studie om ungdomars 
kunskaper och ageranden kring text- och bildpublicering på sociala medier som 
Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter. Vad har ungdomar för kunskaper om 
sociala medier? Har de kunskaper om risker, konsekvenser vid text och bildpublicering 
på sociala medier? Vad anser de är fördelarna? Hur agerar ungdomar utifrån deras 
kunskaper och attityder när de publicerar en text eller bild på sociala medier? Denna 
studie har sökt kunskap om detta för att förstå vad som motiverar unga att vara aktiva på 
sociala medier där text- och bildpublicering är en central del av användandet.  
 
Studien sker genom kvalitativ samtalsintervju genom tre fokusgruppsintervjuer med 16-
åriga ungdomar på två gymnasieskolor. Centrala utgångspunkter i studien är att ta reda på 
hur ungdomars attityder ser ut kring text- och bildpublicering på sociala medier, vilka 
kunskaper unga har inom ämnet och hur de agerar utifrån sina eventuella kunskaper 
kring text- och bildpublicering på sociala medier. Sociala medier innefattar idag många 
olika forum, den här studien utgår dock från de forum som ungdomarna i studien 
berättat att de använder, vilka är Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter. Sociala 
medier är en oerhört populär plats att vistas på hos såväl barn, unga och vuxna och blir 
allt mer intrigerat i våra vardagsliv. Text- och bildpubliceringarna börjar redan vid 
frukostbordet och fortsätter tills det att vi stänger ögonen på kvällen därför är det 
intressant att söka förståelse om varför unga spenderar så stor del av sin tid på sociala 
medier och vad som motiverar dem att publicera texter- och bilder. För att förstå hur 
ungdomar beter sig på internet är det viktigt att ha förståelse kring ungdomars 
identitetsskapande eftersom identitet är det som i stor utsträckning motiverar ungas val 
och deras ageranden (Buckingham, 2008). Ungdomar i framförallt tonåren är i en 
intensiv utvecklingsfas och i ett ständigt sökande efter vem man är, vad man vill göra i 
livet, vad man gillar, vilka sociala grupper man passar in i och så vidare. Tonårstiden är 
den tid då man är på väg in i vuxenlivet då stora val ligger framför en, som yrkesval, 
utbildningsval, att bli självständig och bryta sig loss från sina föräldrar för att bli en 
självständig individ (Buckingham, 2008; Carlsson, 2010). Därför är identitet i relation till 
sociala medier en viktig del att söka förstå i uppsatsen. 
 
Medie- och informationskunnighet (Media/Digital Literacy) har under studiens gång 
visat sig vara en viktig aspekt inom ämnet unga och medier, medie- och 
informationskunnighet skulle kunna förhindra eventuella konsekvenser i ungas dagliga 
internetanvändande som exempelvis att skicka bilder till okända användare. Genom 
medie- och informationskunnighet kan ungdomar få kunskaper om lämpliga eller 
olämpliga sätt att uppträda i den digitala världen, det handlar om att uppfostra en digital 
generation för att nå ett fredligt och tryggt klimat på internet (Buckingham 2008; 
Carlsson 2010; Drotner & Livingstone, 2008). Genom kunskaper inom området kan 
händelser som Instagram-målet eventuellt förebyggas, händelsen där två gymnasieflickor 
hängde ut andra gymnasieelever som sexobjekt, som ledde till stora upplopp i centrala 
Göteborg. Genom medie- och informationskunnighet kan eventuellt näthat förebyggas 
och ungdomar kan bli medvetna om risker vid användandet av sociala medier, vilket kan 
skapa mer eftertänksamma användare. Även Uses and Gratifications teorin används i 
studien för att söka förstå vad som motiverar ungas medieval utifrån deras 
grundläggande behov som exempelvis kan vara socialisation (Sundar & Limperos, 2013). 



	   8	  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka kunskaper 16-åringar i gymnasiet har när 
det gäller text- och bildpublicering på sociala medier och hur de agerar utifrån sina 
eventuella kunskaper och attityder kring text- och bildpublicering. Studiens syfte är att 
intervjua ungdomarna kring deras kunskaper, attityder och ageranden kring text- och 
bildpublicering på sociala medier samt söka förståelse kring vilken roll 
identitetsskapandet spelar i detta. Att undersöka vilken roll identitetsskapandet har i 
ungdomarnas text- och bildpubliceringsvanor är viktigt då identitet är det som i grunden 
motiverar ungas val och ageranden och är därför viktigt att förstå innan man kan förstå 
ungas beteendemönster på sociala medier (Buckingham, 2008). Utifrån aspekterna 
kunskap, identitet och attityd kan jag i studien söka förstå hur ungdomar faktiskt agerar när de 
publicerar bilder på sociala medier och vilken roll identitetsskapandet har i deras 
agerande. Genom att förstå identitet kan en förståelse fås om hur långt unga faktiskt är 
beredda att gå för att exempelvis nå ett socialt mål inom kompiskretsen. Studien 
undersöker också om medie- och informationskunnighet kan ha någon inverkan på 
attityder och ageranden. Det är viktigt att undersöka vilka kunskaper ungdomarna har 
om för- och nackdelar vid text- och bildpublicering på sociala medier eftersom den värld 
ungdomarna lever i på sociala medier anses vara lika verklig som den fysiska värld de 
lever i (Carlsson, 2010, Buckingham, 2008). Barn och unga som idag växer upp med 
sociala medier kallas den digitala generationen (Grixxel & Carme Torras Calvo, 2013) 
och sätter agendan för beteendemönster och trender på nätet som även speglar av sig på 
det verkliga livet.  
 
80-90-taliseterna växte upp med internet under dess början och kallas den ”Digitala-
generationen” eller ”Internet-generationen” (Herring, 2008). Herring beskriver i Youth, 
Identity and Digital Media (2008) att denna generation lärde sig att bemästra själva 
tekniken, som hur datorn fungerar och hur man exempelvis installerar program, vilket 
denna generation blivit experter på. Att lära ut hur själva tekniken fungerar är idag också 
ofta det man fokuserar på att lära ut i skolorna menar Herring, men det viktiga är 
egentligen att lära ut hur man använder själva programvarorna på bästa sätt, så kallat 
Web 2.0. Med Web 2.0 menas andra generationens internet där internet ses som en 
plattform med digitalt innehåll och innehåll skapat och/eller delat av användaren, så 
kallat user generated content. Även sociala medier som Facebook, Instagram och 
Youtube räknas in som en central del av Web 2.0. (Carlsson, 2010).  (Herring, 2008; 
Erstad, 2010; Buckingham, 2008; Drotner & Livingstone, 2008). Utmaningen är att lära 
ut hur man använder internet på ett meningsfullt sätt, den tekniska kunskapen finns 
redan då barn och unga växer upp med tekniken på ett annat sätt idag än vad 80-90-
talisterna gjorde. Dagens barn föds in i en medierad vardag och kan redan som bebisar 
bemästra sina föräldrars smartphone (Lemish, 2008). Eftersom man lär sig bemästra 
själva tekniken så tidigt är det därför mer relevant att lägga fokus på undervisning i att 
använda själva innehållet och hur man tolkar och bidrar till innehåll på ett bra sätt 
(Herring, 2008; Fleming, 2008; Aarsand, 2010). Detta skulle kunna skapa ett tryggare 
klimat på nätet för att skydda användarna från eventuella risker och konsekvenser och 
för att lära sig ett strategiskt sätt att använda Web 2.0 för att kunna få ut så mycket som 
möjligt av internetanvändandet (Lemish, 2008; Erstad, 2010). 
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Frågeställningar: 

- Vad har ungdomar för erfarenheter kring text- och bildpublicering? 

- Hur medvetna är ungdomar om för- och nackdelar kring text och 
bildpublicering? 

- Vad är ungdomars attityd kring text- och bildpublicering på sociala medier? 

- Hur agerar ungdomar utifrån erfarenhet, medvetenhet och attityd? Vilken roll 
spelar identitet i deras agerande? 

- Påverkar Medie- och informationskunnighet ungdomars kunskaper och 
erfarenheter på sociala medier? 

1.3 Problemområde 
Enligt Statens medieråd (2013) är den vanligaste aktiviteten bland ungdomar på internet 
sociala medier. 71 % av 13 till 16 åringar använder sociala medier och det är 
användningen av sociala medier via mobiltelefonen som ökar allra mest. Genom 
mobiltelefonen har man tillgång till de flesta sociala forum genom appar, som exempelvis 
Instagram och Snapchat, som bygger på användarna använder mobiltelefonen, tar foton 
eller videos och publicerar på forumen vilket gör det snabbt och lätt att kommunicera 
med kompisar, nästan lika snabbt som att uttala något muntligt. En annan studie som 
Statens medieråd utfört (Forsman, 2014) har också visat på att gränsen mellan den 
digitala världen och den fysiska världen inte alls längre är tydlig bland ungdomarna 
eftersom medierna är så integrerade i vardagen. Den digitala världen är alltid tillgänglig 
för de allra flesta, det enda som krävs är att man äger en smartphone och att det finns 
internetuppkoppling, då finns hela världen tillgänglig i ens egen ficka. 
 
De senaste åren har text- och bildpublicering visat sig ha stor betydelse för ungdomar. 
Debatterna kring ämnet har varit många och speciellt debatter där begreppet näthat 
förekommer. Näthat är ett relativt nytt begrepp utan någon definition i 
nationalencyklopedin. Polisen menar att ordet näthat inte är någon juridisk term utan ett 
samlingsbegrepp som kan handla om olika typer av brott som också kan kallas 
internettrakasserier eller nätmobbing. Samma lagar som gäller i den fysiska världen gäller 
också på nätet. Näthat kan enligt Polisen innebära förolämpningar, förtal, ofredande, 
olaga hot, hets mot folkgrupp eller sexuellt ofredande. För att kunna reda ut fler fall av 
näthat har regeringen lämnat ett förslag på att man ska ta bort ”särskilda skäl” för att 
väcka allmänt åtal när det gäller förolämpningar på nätet. 
(http://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/It-relaterade-brott/Nathat/) 
 
En händelse i Göteborg som senare har kommit att kallas ”Instagram-målet” är ett starkt 
bevis på text- och bildpubliceringens effekter bland ungdomsgrupper 
(http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/dom-i-instagram-rattegangen). Två 
ungdomar, 15 och 16 år, skapade ett Instagramkonto och publicerade bilder där man 
hängde ut andra ungdomar som sexobjekt. Bilderna fick snabb spridning och orsakade så 
starka reaktioner att det ledde till att gymnasieungdomar aggressivt demonstrerade mot 
Instagramkontot i centrala Göteborg och en ”häxjakt” skapades för att få tag i de 
ungdomar som skapat kontot. Dessa demonstrationer har kommit att kallas 
”Skolupploppen i Göteborg”. Upploppen ledde till stora polisinsatser och ett unikt 
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rättsfall där ungdomarna som skapade kontot dömdes för grovt förtal 
(http://www.dn.se/nyheter/sverige/dom-i-dag-i-instagram-malet/). Detta fall visar 
bland annat att text- och bildpubliceringar kan ha stort genomslag bland ungdomar och 
påverka hela samhällen ur ett krisperspektiv genom upplopp och oroligheter. Det har 
även senaste åren rapporterats mycket om nätmobbing och näthät i svenska och 
internationella medier. Ett fall har varit särskilt uppmärksammat i Sverige då en flicka tog 
sitt liv på grund av att en nätpedofil pressat henne till att visa sig naken för honom via 
Skype och sedan hotat henne att sprida bilderna offentligt 
(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16414177.ab). Även forumet Ask.fm har 
varit diskuterat då det rapporterats om mängder av fall av nätmobbning och kränkningar 
som lett till att unga behövt byta skola på grund av kränkningarna och även 
självmordsfall har skett efter kränkningar på Ask.fm. 
(http://www.expressen.se/nyheter/hannah-mobbad-till-sjalvmord-pa-askfm/; 
http://www.vf.se/nyheter/allman/hatiska-kommentarer-mot-barn-pa-askfm). Medie- 
och informationskunnighet är därför en viktig aspekt att undersöka i förhållande till 
problemområdet då liknande kriser eventuellt skulle kunna förhindras genom större 
kunskaper och medvetenhet bland ungdomarna.  
 
Till följd av identitetsskapandet finns ett starkt behov av bekräftelse hos människor 
(Andersen & Kaspersen, 2007; Gripsrud, 2011; Carlsson, 2010; Buckingham, 2008).  
En anledning till att unga publicerar bilder och statusuppdateringar kan dels vara att de 
vill uppnå särskilda mål inom vänskapskretsen, att accepteras eller att upprätthålla en viss 
status (Buckingham, 2008; Boyd, 2008). Att bilder och texter ”Gillas” eller ”Delas” har 
betydelse då detta är en positiv bekräftelse vilket sporrar dem att fortsätta publicera 
texter- och bilder. Funktionerna ”Gillas” eller ”Dela” leder till att det publicerade 
materialet får spridning och blir tillgängligt för många, vilket också kan vara ett motiv för 
ens identitet, att synas, och kanske till och med bli lite känd är en frestande tanke hos 
många, framförallt unga (Buckingham, 2008; Livingstone; 2008). 
 
Det har visats i forskningsstudier att ungdomar är beredda att gå långt för att uppnå olika 
mål inom vänskapskretsen och identitetsprocesser (Buckingham, 2008; Frisén & Hwang, 
2006). Ett ytterligare problem i användandet av sociala medier är att de olika forumen har 
rätt till att sälja vidare information till en tredje part vilket gör att exempelvis reklamen på 
forumen anpassas efter just det individen gillar, publicerar och söker på. Detta innebär 
att man som användare ”gratisjobbar” åt företagen samt omedvetet ger ut information 
som i vissa fall kanske anses vara privat information 
https://www.facebook.com/facebook/info; http://instagram.com/press/; 
(https://about.twitter.com/company/; http://www.snapchat.com/terms/).  
 
Det har forskats mycket om identitetsskapande på internet och sociala medier (Carlsson 
2010; Drotner & Livingstone, 2008; Gripsrud, 2011; Buckingham, 2008). Dock är text- 
och bildpublicering och dess betydelse för unga ett relativt nytt ämne inom området då 
exempelvis Instagram är ett nytt socialt forum som startades 2010 och Snapchat startade 
2011. Det är ganska okänt vilka konsekvenser text- och bildpublicering på sociala medier 
kan orsaka eftersom det är så pass nytt samhällsfenomen, men ett exempel på en 
händelse som orsakade större konsekvenser både för offren, gärningsmännen och 
samhället är Instagrammålet som presenterades ovan. Med hjälp av litteratur och 
moderna forskningsartiklar kan jag resonera kring eventuella konsekvenser och effekter 
av ungas text- och bildpublicering. 
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1.4 Sociala medier 
De sociala forum denna studie utgår från är de forum som ungdomarna i studien visat sig 
använda. Dessa är Facebook, Instagram, Twitter och Snapchat. Syftet med Facebook är 
främst att hitta och interagera med vänner och baseras kring profiler (Buckingham, 
2008). På Facebook kan man dela med sig av statusuppdateringar genom text, man kan 
dela bilder, videor, musik eller nyhetsartiklar. Syftet med Instagram är enligt dem själva 
ett snabbt och roligt sätt att dela sitt liv med vänner och familj och baseras på att 
publicera foton eller filmer som också kan delas till Facebook, Twitter, Tumbl’r med 
mera. Snapchat är ett nytt socialt forum och riktar sig till yngre ungdomar. Snapchat 
baseras på att publicera bilder, dock tas bilden bort inom efter 20 minuter, och är omtalat 
på grund av att forumet ansetts vara säkrare än andra sociala forum, eftersom bilderna 
försvinner, dock sparas personlig information som på andra sociala forum. Twitter är ett 
sätt att uttrycka sig, främst genom text och upptäcka andra användare, och på så sätt 
skapa kontakter och ha koll på exempelvis samhällsdebatter. ”Gilla” funktionen har en 
stor roll på sociala medier, det man publicerar eller delar kan gillas och därmed få 
bekräftelse och spridning. Att det man publicerat eller delat sprids innebär att andra 
användare gillar, delar eller länkar vidare till det man publicerat och på så vis kan fler 
användare ta del av det som publicerats. Detta gör att texter eller bilder en användare 
publicerat kan bli tillgängligt och ses av många användare. Text- och bildpublicering blir 
på grund av detta en central del i användandet av de sociala medierna genom dessa 
användningsområden. 
 
Siffror på antalet aktiva medlemmar på de sociala forumen varierar, eftersom nya 
registreras och avregistreras varje dag, och de sociala forumen tenderar att vara 
hemlighetsfulla när det gäller antal aktiva användare. Antalet aktiva användare är dock, 
enligt forumen själva, på Facebook är över 1 billion 
(https://www.facebook.com/facebook/info). Instagram som ägs av Facebook och har i 
skrivande stund 200 miljoner användare (http://instagram.com/press/). Antalet 
användare på Twitter är 255 miljoner (https://about.twitter.com/company).  
Det totala antalet användare på Snapchat har under denna skrivprocess inte släppts 
officiellt. 

1.5 Disposition 
Det inledande kapitlet ovan följs av kapitel 2, studiens teoretiska del. 
I teoridelen presenteras tidigare forskning, följt av de tre delkapitlen, identitet, medie- 
och informationskunnighet, samt kapitlet om Uses and Gratificationsteorin.  
 
Därefter presenteras kapitel 3, studiens metod, urval, metodkritik, operationalisering 
samt reliabilitet och validitet. 
 
Resultatet av fokusgruppsintervjuerna presenteras i kapitel 4, vilket därefter analyseras i 
kapitel 5. Till sist följer en diskussion av uppsatsen och slutsatser i kapitel 6 samt 
framtida forskning identifieras. Som avslutning diskuteras i kapitel 7 vad uppsatsens 
resultat har för implikationer på samhället och framförallt skolornas och deras 
förhållningssätt till medie-och informationskunnighet i utbildningen. 
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2.	  Teori 
I det här kapitlet presenteras relevanta teorier för studien. Bland annat redovisas tidigare forskning, 
begreppet Identitet, Medie- och informationskunnighet och Uses and gratifications teorin. 
	  

2.1 Tidigare forskning 
Forskning kring unga och medier är ett område som ständigt forskas kring och det finns 
mycket forskning att ta del av. Böcker jag utgår från i studien är bland annat, Youth, 
Identity and Digital Media, redaktör David Buckingham, Children, Media and Culture, 
redaktörer Kirsten Drotner och Sonia Livingstone och Children And Youth in the 
Digital Culture med medieforskaren Ulla Carlsson som redaktör. Även sociala medier är 
ett utforskat område med många infallsvinklar. Det finns idag en hel del undersökningar 
och vetenskapliga artiklar (Livingstone, 2008; Pinch, 2010) som diskuterar ungdomars 
användning av sociala medier, dock har jag inte funnit mycket litteratur och forskning 
om just unga och text- och bildpublicering på sociala medier, vilket är en intressant 
infallsvinkel då detta är något ungdomar ägnar stor del av sin tid till idag. Forskning jag 
studerat för uppsatsens syfte är ganska eniga om ungdomars medieanvändning och 
forskningen tar ofta slutsatsen om att medie- och informationskunnighet är en viktig del 
av utbildningen i skolorna.  
 
Litteraturen kommer beröras tillsammans med flera andra studier där jag utgår från 
kunskap, identitet, attityd och agerande, med teorier som i allmänhet går att koppla till 
internetanvändande, ungdomar och sociala medier. Uses and Gratifications teorin 
används för att söka förståelse om varför användare väljer att använda specifika typer av 
medier för att uppfylla specifika behov. 
 
De teorier jag kommer att presentera nedan kommer att kunna hjälpa mig att söka 
förståelse om vad som motiverar unga att agera som de gör när det gäller text- och 
bildpublicering på sociala medier. Teorierna är relevanta för studien då de hjälper mig att 
söka förståelse kring ungdomars beteendemönster på sociala medier samt vilken roll 
medie- och informationskunnighet kan spela i detta. 

2.2 Identitet 
Många medieforskare, som Ulla Carlsson, Jostein Gripsrud, Kirsten Drotner och Sonia 
Livningstone talar mycket om hur publiken använder medier ur ett socialpsykologiskt 
perspektiv. Det är viktigt att behandla och försöka förstå det svåra begreppet identitet då 
våra identiteter motiverar våra val och driver oss att till att agera som vi gör (Gripsrud, 
2011).  
 

”Identity is a very broad and ambiguous concept, yet it focuses attention on critical questions about 
personal development and social relationships–questions that are crucial for our understandning of young 

people’s growth into adulthood and the nature of their social and cultural experiences.” 
David Buckingham, Youth, Identity and Digital Media, s. 19, 2008. 

 
Begreppet identitet kan innebära många saker men ses i denna studie som David 
Buckingham’s beskrivning av begreppet som en social process och ett skapande av en 
personlighet. Detta sociala identitetsskapande är starkt hos ungdomar eftersom man i 
tonåren är i en intensiv utvecklingsfas på väg mot vuxenlivet (Buckingham, 2008) och 
man ska hitta sig själv och sin plats i samhället. Unga identifierar sig i stor utsträckning i 
interaktion med andra (Buckingham, 2008) och exempelvis kompisar, intressen, kultur, 
eller sport kan vara faktorer som formar ens identitet. Genom att söka förståelse om 
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identitet ur ett socialt perspektiv kan en ökad förståelse uppnås angående individers val 
att konsumera vissa typer av medier och varför individer agerar som de gör på sociala 
medier. Identitet kan skapas, byggas upp och ständigt utvecklas med hjälp av digitala 
medier och ses som en ständig process (Gripsrud, 2011; Buckingham, 2008; Carlsson, 
2010). 
 
Gripsrud talar om mediernas roll i individers identitetsbildning och menar att ”medierna 
bidrar till att definiera verkligheten omkring oss därmed också till att definiera vilka vi är” 
(Gripsrud, 2011, s. 19). Människors identiteter påverkas av en rad faktorer och beskrivs 
som ett stort lapptäcke av faktorer, som uppväxt och klass vilket påverkar vår identitet 
mer än vad vi kanske vill erkänna, människor socialiseras primärt (av nära och kära) samt 
sekundärt (av organisationer eller massmedier) (Gripsrud, 2011, s. 26). Under 1900-talet 
har medierna visat stor påverkan i samhället och innan medierna fanns gick unga i sina 
föräldrars fotspår men när medierna kom och fick en allt större ställning i samhället 
formades ungdomarna, klyftan mellan gammal och ung blev större, nya sociala grupper 
och identiteter skapades genom musik och olika tv-program, man såg en stor skillnad på 
ungdomarnas behov av identitetsskapandet och en skillnad var att ungdomarna valde 
sina egna vägar mer fritt än förut, det blev allt viktigare att studera och det var inte 
ovanligt att plötsligt tillhöra en helt annan samhällsklass än ens egen familj (Gripsrud, 
2011, s. 36-42; Buckingham, 2008) och ens självbild samt hur man framstår utåt är något 
som individer hela tiden försöker upprätthålla och bevara. Ett exempel på detta är 
intrycksstyrning som myntades av Goffman (1959) vilket innebär att individer styr bilden 
man vill att andra ska ha om oss, med andra ord ens självbild. Goffmans teori är mycket 
gammal men passar även in i dagens identitetskonstruktioner på sociala medier. 
Goffmans teori kring intrycksstyrning grundade sig i dramaturgin och han såg individer 
som aktörer i sitt identitetsskapande. Individer intar olika roller utifrån vilken ”scen” man 
intar, alltså en vardaglig situation eller liknande, och individen spelar och anpassar sin roll 
utefter vad man tror publiken vill ha eller förväntar sig (Goffman, 1959). Teorin lämpar 
sig även i dagens digitala samhälle (Pinch, 2010) där användarna styr över sina profiler 
och därmed den bild användaren vill att de andra användarna ska få. Sociala medier kan 
ses som scenen där individen får chans att uppträda, eller visa upp sig för publiken. I det 
offentliga klimat som råder på sociala medier spelar intrycksstyrning stor roll eftersom 
användarna hela tiden är synlig på denna offentliga scen (Pinch, 2010). Trevor Pinch ser 
Goffman som en sociologist av tekniken vilket han också påpekar är ett annorlunda 
synsätt på Goffman eftersom han fokuserade mycket på interaktionen mellan ”ansikte-
mot ansikte”. Pinch menar ändå att den teknologiska synvinkeln på Goffman och hans 
teorier är relevant eftersom Goffmans centrala begrepp som ”Front-stage”, ”Backstage”, 
”Framin”, ”Face-work” och ”Self-presentation” är sätt användarna agerar på vid 
interaktion på internet och sociala medier (Pinch, 2010, s, 410). Idag används internet 
och sociala medier hela tiden och är en del av hur vi interagerar med varandra i vardagen 
vilket gör att Goffman’s teori blir intressant att applicera även idag. Självprestation via de 
olika scenerna applicerar sig vid internetanvändandet genom exempelvis att visa upp sig 
på ”Front-stage” inför publiken genom statusuppdateringar eller att publicera foton på 
sig själv. 
 
Sherry Turkle, amerikansk professor inom psykologi och sociologi, studerade internet då 
det var ett nytt samhällsfenomen. Hon menade då att internet öppnade upp möjligheten 
att leka med sin identitet och en möjlighet att existera i flera världar samtidigt och växla 
mellan flera olika ”jag” (Turkle, 1995, s. 217-219) Turkle har utfört mycket forskning om 
hur publiken använder medier och har skrivit flera rapporter om publikens identitet i 
förhållande till medieanvändning. Turkle såg ljust på alla de möjligheter människor fått 
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genom internet vilket enligt Turkle erbjuder en postmodern, mångsidig 
identitetsbildning, en verklighet där människor kan vara flera personer. Hon ställde även 
frågan ”Vilket slags ansvar vi kommer att ta i våra virtuella handlingar?” (Turkle, 1995, s. 
218) som är en högaktuell frågeställning idag i ett digitalt samhälle där Web 2.0 
dominerar. Begreppet ”virtuell” är ett begrepp som inte passar in på de sociala medierna 
där vi utgår från att vara oss själva som personer och inte någon figur i ett dataspel. Dock 
kan vi på sociala medier skapa en bild av oss själva som vi anser är en mer fördelaktig 
bild av oss än den fysiska versionen av oss själva därför är Turkels resonemang relevant i 
det digitala samhälle vi lever i idag. Turkle studerade dock internet när det var ett nytt 
samhällsfenomen, den digitala utvecklingen går i rasande fart vilket innebär att forskning 
snabbt blir gammal men hennes resonemang stämmer ändå in till viss del även idag. 
Turkle har kritiserats av den danske medie- och ungdomsforskaren Kirsten Drotner 
(Gripsrud, s. 2011, s. 25) som menar att Turkle glömmer bort att människorna på 
internet samtidigt lever ett socialt liv utanför skärmarna. Dock så blir gränsen mellan 
dessa två världar allt mer otydlig. Offline identiteter återfinns också online och förstärks 
online (Buckingham, 2008; Boyd, 2008; Pinch, 2010) framförallt bland unga som alltid 
har med sig sin digitala värld i fickan, i sina mobiltelefoner vilket suddar ut gränsen 
mellan den fysiska och virtuella världen ännu mer. Genom den digitala världen har barn 
och unga även tillgång till hela världen och inte bara den fysiska verklighet de lever i 
(Carlsson, 2010), vilket öppnar upp en jättelik arena att agera på och socialisera sig på. 
 
Medierna infinner sig allt lägre ned i åldrarna och medieanvändandet är nära 100-
procentigt bland 12-åringar idag (Statens medieråd 2013; Carlsson, 2010). Kollar man 
tillbaka i historien har medierna gett människor ett större behov av identitetsskapande 
och känsla av tillhörighet (Gripsrud, 2011; Drotner & Livingstone, 2008). Människor vill 
vara en del av gemenskaper (Frisén & Hwang, 2006), vilket är ett behov medierna hjälper 
oss att täcka och dessa behov kan uppfyllas samt förstärkas ännu mer genom sociala 
medier eftersom vi aktivt publicerar åsikter genom texter eller visar upp oss själva och 
vår vardag genom bilder, att dela och länka till musik, videoklipp eller artiklar av olika 
slag är också ett sätt att visa upp oss och vad vi står för. Det som publiceras kan i sin tur 
gillas vilket är en bekräftelse på att vi gjort något rätt. Vi kan också aktivt gilla andras 
bilder eller texter och gå med i olika typer av grupper vilket också kan säga något om våra 
identiteter (Buckingham, 2008; Weber, 2008; Boyd, 2008), det är även viktigt att förstå att 
identitetsprocessen aldrig tar slut utan utvecklas hela tiden (Buckingham, 2008). 
 
Enligt David Buckingham (2008) måste identitetsprocesser bland unga förstås för att 
förstå deras vanor på internet. Buckingham menar att ungas digitala vanor motiveras av 
identitetsprocesser och därmed är en grund till varför digitala medier används och hur de 
används. På sociala medier skapar man en profil och lägger upp bilder och texter, vad 
som läggs upp är helt upp till användaren vilket skapar möjligheter att forma sin identitet 
på önskat sätt, man publicerar något som presenterar på bästa sätt vem man är 
(Buckingham, 2008). På så sätt är skapandet av identitet motivationen till det individen 
väljer att publicera på sociala medier, det som publiceras är alltså noga utvalt för 
individens identitet. Sociala medier är ett verktyg i identitetsprocessen som kan förstärka 
komponenter i individers identiteter, vilket gör att sociala medier är en populär plats 
bland unga att vistas på. Det är en effektiv scen att synas och höras på. Danah Boyd 
presenterar i sin artikel, Why Youth Love Social Network Sites, publicerad i Youth, 
Identity and Digital Media (2008) ett citat från en ung internetanvändare som säger att 
man inte existerar om man inte finns på det sociala nätverket MySpace, och att det därför 
är viktigt att man finns där, helt enkelt för att inte bli osynlig bland kompisarna eller 
missa viktiga händelser bland kompisar. Boyd menar att en profil kan ses som en digital 
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kropp och att online och offline identiteter ofta är direkt sammankopplade. Genom sin 
digitala kropp (profil) vill man presentera de bästa sidor av sig själv, sidor som individen 
tror att kompisgänget eller andra bekanta i den sociala kretsen anser är bra, för det som 
reglerar en individs status offline finns också online, att upprätthålla status samt att 
förstärka sin status tycks vara en av de starkaste faktorer till att unga använder sociala 
medier då man genom dessa har möjlighet att visa upp sin person (självpresentation) 
genom bilder och texter.  

2.2.1	  Integritet	  på	  sociala	  medier	  	  
Sonia Livingstone (2008) har skrivit en artikel om ungas agerande på sociala medier ur ett 
riskperspektiv och menar att ungas liv ofta styrs av sociala relationer och socialt 
nätverkande och att unga ofta inte bryr sig så mycket om deras privatliv om sociala 
möjligheter och chans till självprestation finns, ungdomar är beredda på att gå långt så 
länge de sociala möjligheterna, som är en viktig del av identitetsskapandet, finns på 
sociala medier, dock ska man enligt Livingstone inte anta att ungdomarna inte bryr sig 
alls om sitt privatliv, men att ungdomarna sätter sina egna gränser om vad som är privat 
och inte. Studien visade även att ungdomarna inte brydde sig så mycket om vem som 
hade tillgång till deras profiler och dess information, så länge inte föräldrarna såg vad 
som publicerades, de sociala forumen ansågs vara ungdomarnas privata sfär, likt deras 
rum och personliga tillhörigheter. Ungdomarna ville vara offentliga gentemot vänner 
men privata för föräldrar.   
 
Livingstone (2008) menar likt andra forskare (Weber, 2008; Carlsson 2010; Stern, 2008) 
att ungdomar dras till sociala medier på grund av möjligheterna att socialt interagera med 
andra samt att möjligheterna att skapa och utveckla sin identitet på ett sätt som tros vara 
ett tilltalande sätt att vara på enligt de sociala grupper man vistas i. Livingstone menar att 
gränsen mellan möjlighet och risk är komplex och att unga är mer benägna att ta risker 
om det finns sociala eller identitetsstärkande möjligheter med risken. Livingstones studie 
visar också att ungdomar anser att ens profil online är viktig eftersom ungdomarna 
menar att det visar till stor del vem man är. Studien visar också att profiler används för 
att förstärka specifika egenskaper som man vill förknippas med, samt visa upp vilka man 
umgås mest med och vad man gör tillsammans med dem, på så sätt kan man visa upp sig 
själv för omvärlden. Livingstone noterar att en av riskerna i förhållande till identitet kan 
vara det faktum om ens profil överhuvudtaget blir besökt, blir kommenterad, listad som 
toppvän och så vidare, som enligt studien är några av toppfaktorerna i ungdomarnas 
identitetsprocesser. En profil utan större aktivitet utgör en risk för individers 
identitetsskapande eftersom en profil med mindre aktivitet kan anses vara en icke 
närvarande eller en icke deltagande användare/individ, eller med andra ord, en osocial 
individ. Detta visar på att det är viktigt att vara aktiv på sociala medier vilket gör att unga 
spenderar stor del av sin tid där. 

2.3 Medie & informationskunnighet 
Ordet Literacy’s direkta översättning till svenska är läskunnighet och innebär att kunna 
läsa och förstå en text, samt att kunna skriva en text. Media Literacy däremot innebär att 
vara medveten vid användandet av medier eller att besitta kompetens inom 
medieanvändning, att kunna ta välja, ta beslut och kommunicera med andra på ett bra 
sätt och vara medveten vid risker och eventuell spridning av personlig information. 
Statens medieråd i Sverige följer Unescos definition av Media literacy. Media/Digital 
Literacy kan översättas på svenska till mediekompetens eller mediemedvetenhet och 
innebär enligt European Commissions Media programme och UNESCO en person med 
tillgång till medier som kan ta emot medieinnehåll, med kritiska och utvärderande 
egenskaper kring medier och information. Användaren kan skapa meningsfullt 



	   16	  

medieinnehåll i olika kontexter och kommunicera på ett meningsfullt och passande sätt. 
Det svenska samlingsnamnet för Media/Digital Literacy är Medie- och 
informationskunnighet (MIK) enligt Statens medieråd och anses därför vara den korrekta 
benämningen för området på svenska. MIK anses minska riskerna med 
medieanvändning och ungdomar kan genom det få verktygen till att skydda exempelvis 
sin personliga information (Carlsson, 2010; Grixxel & Carme Torras Calvo, 2013).  
 
Idag har människor tillgång till hela världen bara genom några knapptryck vilket gör att 
det är viktigt att vara medveten och kunna förhålla sig kritiskt till information som 
användare. Den teknologiska biten är ungdomarna redan experter på men att kritiskt 
ifrågasätta innehåll, analysera, utvärdera och förstå innehåll har det visat sig att de inte är 
lika bra på (Carlsson, 2010; Buckingham, 2008). Dagens digitala samhälle baseras i dag på 
en mer användarbaserad kultur, människor ska själva aktivt delta, bidra, engagera sig och 
styra sitt användande, också kallat användargenererat innehåll som innebär att innehållet 
publiceras av användarna, något som framförallt sociala medier baseras på. I ett 
digitaliserat informationssamhälle behövs kunskaper om hur internet och dess innehåll 
används på ett bra sätt, samt kunskap om hur man som användare kan bidra till 
meningsfullt innehåll (Grixxel & Carme Torras Calvo, 2013). 
 
Att vara en kritisk medieanvändare är inte något man bara blir enligt medieproffesor 
Kirsten Drotner, det är något man måste lära sig. Drotner (2010) menar att skolorna har 
ett stort ansvar i att utbilda unga inom medie- och informationskunnighet. Unga idag 
växer upp som den så kallade digitala generationen och hur blir denna generation om de 
inte utbildas inom MIK är en fråga som diskuteras av Drotner. Dagens ungdomar sätter 
agendan för framtidens internetanvändande vilket gör att medvetenhet och kunskap är 
viktigt. Flera forskare som Lemish (2008), Carlsson, och Erstad (2010) menar också att 
skolan har ett ansvar i att utbilda barn och ungdomar medieanvändning, inte minst med 
utgångspunkt i Web 2.0 och sajter där användaren själv kan bidra med innehåll, forskarna 
menar att detta är minst lika viktigt att lära sig och få kompetens inom som de mer 
tekniska kunskaperna som fokuserats på de senaste 15 åren (Lemish, 2008; Carlsson, 
2010). Birgitte Holm Sörensen (2010) menar att unga idag har på egen hand lärt sig egna 
strategier i sin internetanvändning. Hur ungdomarna använder sig av internet grundar sig 
i deras egna kulturer och identiteter vilket gör att användandet varierar mellan 
individerna. En grupp som är speciellt utsatt är de ungdomar som inte har tillgång till 
internet i lika stor utsträckning som majoriteten ungdomar, denna grupp hamnar i ett 
digitalt utanförskap då de går miste om exempelvis viktiga kulturella koder i de sociala 
strukturerna som kan innebära att individen förlorar viktiga byggstenar i 
identitetsskapandet i den digitala generationen (Herring, 2008; Buckingham, 2008; 
Carlsson, 2010). Utbildning inom MIK skulle kunna fånga upp denna grupp barn och 
unga vilket kan förhindra digitalt utanförskap (Carlsson, 2010; Holm Sörensen, 2010). 

2.4 Medie- och informationskunnighet i undervisningen 
Ett begrepp som fötts ur begreppet Media Literacy är Digital Literacy som riktar in sig 
mer om kompetens inom Digitala medier. Media literacy innebär kunskap och tolkning 
av massmedierat innehåll, men idag har området gjort en tydlig utveckling och ämnet 
behandlar i hög utsträckning frågor som handlar om IT och digital kommunikation så 
kallat Digital Literacy som ingår i det svenska samlingsnamnet MIK. Exempel på 
kompetens inom MIK är att kunna värdera och söka information, navigera strategiskt på 
sajter, utvärdera information och kunna kommunicera på ett meningsfullt sätt med andra 
(Carlsson, 2010; Drotner & Livingstone, 2008). Dessa kompetenser är också ett exempel 
på vad skolorna skulle kunna undervisa i när det gäller MIK. Enligt forskaren Ola Erstad 
(2010) är digital kompetens ett nytt viktigt område att studera med tanke på den 
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komplexa digitala kultur unga lever i idag. Erstad menar att problemet är att skolorna 
fokuserar på fel sak nämligen teknologin, skolorna bör även undervisa hur själva 
innehållet kan användas på ett bra sätt för att skapa medvetna internetanvändare. EU har 
sin egen institution för media och samhälle och har ett program som kallas Media 
Literacy programme som tagit fram läromaterial angående medie- och 
informationskunnighet och vikten av att människor lär sig att vara mediemedvetna. Även 
UNESCO har en egen instans för medie- och informationskunnighet, med riktlinjer som 
Statens medieråd i Sverige följer. Statens medieråd uppdrag är att stärka barn och unga 
som medieanvändare och ge vägledning och råd angående medieanvändning bland barn 
och unga till exempelvis vårdnadshavare och lärare. Det finns alltså politiska 
rekommendationer och riktlinjer för medieanvändning, och statliga samt politiska 
instanser, med läromaterial framtagen med grund från forskning och undersökningar. 
Dock varierar det mellan länder, kommuner och skolor hur man ställer sig till att aktivt 
undervisa inom MIK. Enligt Erstad är, som tidigare nämnt, Web 2.0 det medium som 
bör fokusera på i undervisningen, vilket skapar området Digital Literacy. Web 2.0 innebär 
de sajter och sociala forum som baseras på användargenererat innehåll, alltså innehåll 
som är skapat av användaren.  
 
Många forskare menar således att det är viktigt att skolorna aktivt börjar undervisa inom 
medie- och informationskunnighet eftersom digitala medier idag oftast styrs av 
användargenererat innehåll. För att kunna skapa och tolka innehåll på ett meningsfullt 
sätt måste användarna lära sig hur detta kan göras på ett bra sätt (Holm Sörensen, 2010; 
Buckingham, 2008). Detta är enligt Buckingham (2008) ett snabbt växande behov inom 
utbildningen. Genom medvetenhet och kunskap kan unga värdera information och 
därmed skyddas från eventuella faror på internet. MIK kan hjälpa dem att förstå risker 
vid internetanvändning. Genom att kunna värdera information och bidra med 
meningsfull information skapas en säkrare digital arena (Buckingham, 2008; Weber & 
Mitchell, 2008; Carlsson, 2010; Varis, 2010). Användarna bör även ha förståelse för vad 
olika forum kan göra med deras personliga information, bilder och texter och vara 
medvetna om att deras information kan säljas vidare till tredje part. Genom att vara 
medveten om faktorer som dessa kan en större förståelse för makterna bakom forumen 
skapas vilket kan bidra till högre eftertänksamhet vid publicering av bild, text eller 
information på olika forum (Varis, 2010; Erstad, 2010). 
 
Det som ansvariga för utbildning måste vara överens om är vad barn och unga behöver 
lära sig om inom digital medieanvändning och det behövs ett gemensamt sätt att förhålla 
sig till digital medieanvändning (Buckingham, 2008). Många länder inom EU har ett 
statligt medieråd som baseras på riktlinjerna som EU själva satt upp, men frågan är 
huruvida skolorna faktiskt har möjlighet att aktivt inkludera MIK i undervisningen. 
Statens medieråd har i dagsläget inget systematiskt sammanställt material om svenska 
skolors inställning till MIK dock är deras uppfattning att det varierar mycket mellan hur 
skolor och kommuner ställer sig till undervisning inom MIK. Enligt Statens medieråd (E-
mail, 29 april, 2014) finns idag alltså ingen central samordning eller strategi i Sverige för 
att säkerhetsställa att alla elever får utbildning inom området. 
 
Ola Erstad presenterar i sin artikel Paths towards digital competences (2010) fem 
dimensioner som skulle kunna vara användbara i MIK-undervisning, exempel på dessa är 
baskunskaper, medieanalyserande kunskaper, kulturell kompetens, kunskap om hur 
hemsidor eller programvaror är uppbyggda och kunskap om hur man strategiskt 
använder digitala medier. Dessa fem dimensioner kan enligt Erstad utgöra en grund för 
utbildarna i medie- och informationskunnighet, men han menar också att det finns 
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problem i att följa en mall i medieutbildning, media är likt teknologin ständigt i 
förändring och stora förändringar kan ske på bara något år, vilket är en stor utmaning för 
utbildning inom medie- och informationskunnighet. Erstad menar att det finns ett stort 
behov av att skapa strategier för forskning och utbildning inom digital media för att 
kunna fortsätta utveckla och komma vidare inom området. Han menar att nyckelfrågan 
för utbildarna av den digitala generationen är i vilken utsträckning nya klyftor kommer att 
ses i samhället i förhållande till digital teknologi och vilka som kommer att inkluderas och 
exkluderas i samhället. Dessa frågor handlar enligt Erstad, likt andra forskare, om den 
digitala klyftan (Digital divide). Erstad menar att problemet ofta ställts i förhållande till 
kön, klass, och olikheter men viktigare idag menar han är att se den digitala klyftan som 
ett problem i förhållande till medie- och informationskunnigheten i utbildningen av den 
digitala generationen (Carlsson, 2010, s. 47-48). Erstad menar att det är av stor vikt att 
inse hur viktigt medie- och informationskunnighet är i förhållande till det digitala livet 
som unga lever i idag och att vägarna för hur utbildningen inom området ska se ut måste 
börja definieras snarast. Tapio Varis menar i artikeln Understandning Media Literacy 
(2010) att MIK även är viktigt i förhållande till globaliseringen och den multikulturella 
miljö som råder på sociala medier. Detta sätter större krav på individerna att vara mer 
toleranta, flexibla och ansvarsfulla i sitt användande. Detta sätter därmed högre krav på 
ett utbildningsystem med högre kvalitet samt jämlika utbildningsmöjligheter. Varis menar 
också att medvetenhet är kontextuell och att medvetenheten utvecklas av att använda de 
digitala medierna det individen gör reflekteras av det samhälle och den kultur individen 
lever i som skiljer sig mellan exempelvis öst och väst därför är det viktigt att utbilda lärare 
och därmed få nya experter inom området. Med experter och lärare med kompetens 
inom MIK kan användarkvaliteten höjas, som är viktigt eftersom den digitala världen allt 
mer integreras i andra sociala konstruktioner, som samhällsengagemang, vilket är en 
viktig faktor till att kvaliteten av användandet säkras (Varis, 2010). 
 
2.4 Uses & gratifications theory 
Uses and gratifications teorin är ett sätt att förstå varför användarna söker sig till ett 
specifikt medium för att uppfylla specifika behov, eller mer specifikt ”Vad gör 
användarna med medierna?”. Teorin om Uses and gratifications menar att behov är olika 
för olika personer eller sociala grupper beroende på vem man är och vilken social grupp 
man tillhör. Även kultur och klass är komponenter i valet och användandet av medier. 
Användarna söker sig alltså aktivt till vissa typer av medier som passar just deras behov.  
 
Uses & gratifications teorin har länge fokuserat på television och varför användarna 
väljer en specifik typ av teknologi men teorin har utvecklats och utgår ofta idag från Uses 
and gratifications 2.0 som fokuserar mer på de digitala medierna, som sociala medier, 
web-tv, web-tidningar, chattforum och så vidare. Nivån av att vara en aktiv användare 
har nått nya höjder tack vare internet och i äldre Uses & gratifications teorier och 
modeller finns det inget som kan mäta sig med hur aktiva vi kan vara idag (Sundar & 
Limperos 2013, s. 504-505). Användarna har och får allt mer kontroll över de digitala 
medierna och anpassar sina val med omsorg för att täcka sina behov och stärka sina 
identiteter. 
 
Studier på hur användarna använder medier domineras av socialpsykologiska faktorer 
och det talas ofta om att användarna använder medier för att stilla sina grundläggande 
behov, såsom socialisering. Enligt forskning så motiveras användandet av sociala medier 
också av identitetsskapandet genom människors grundläggande behov av socialisation 
(Whiting & Williams, 2013). Flera studier om medieanvändning med utgångspunkt i Uses 
and gratifications teorin menar att sociala medier används just för att uppnå social status. 
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Social status kan uppnås genom de sociala medierna genom möjligheterna till 
självprestation, skapa kontakter, interagera med andra användare, samt att kunna skapa 
och styra sin identitet (Garcia et al, 2012).  

2.4.1	  Nya	  medier	  bidrar	  till	  nya	  behov	  	  
Enligt studien Uses & Grats 2.0 (Sundar & Limperos, 2013) har nya, mer specifika behov 
skapats genom de nyare, moderna medierna, som sociala medier och modern 
medieteknologi som surfplattor. Människor använder sociala medier för att exempelvis 
interagera med andra människor, vilket har blivit ett nytt specifikt behov unikt för 
digitala medier, integration med andra. Dessa mer specifika behov kan också vara att 
söka efter nya kontakter, eller ny information, som är ett behov exempelvis Facebook 
och Google kan täcka (Sundar & Limperos, 2013). Medier som radio och tv som 
innefattas i tidigare Uses and gratifications teorier kan inte bidra till integrationen med 
andra i den utsträckning nya medier kan och inte heller det egna användargenererade 
innehållet i medierna som behovet av att uttrycka sina åsikter eller dela information som 
ses som ett nytt specifikt behov i Uses and gratifications 2.0. Sundar och Limperos 
observation om att de nya medierna har gett upphov till mer specifika behov skulle 
kunna vara en faktor till hur vi använder oss utav medier och teknologi idag. Sundar & 
Limperos menar att flera av de nya medierna, som mobilen, sociala medier, 
webbtidningar, och tv-spel visar på olika mer utvecklade former av det grundläggande 
behovet socialisering vilket också är ett behov som kan täckas i hög utsträckning med de 
nya medierna, och som är mer unikt för de nya medierna. Sundar och Limperos 
observation om att nya medier har gett upphov till mer specifika behov skulle kunna vara 
en faktor till hur vi använder oss utav medier och teknologi idag, användarnas behov blir 
allt mer specifika vilket avgränsar användarna mer till ett specifikt medium som i sin tur 
kan bidra till socialisering och identitetsskapande (Rydin & Sjöberg, 2010) 

2.5 Sammanfattning 
Teorierna kring Identitet, Medie- och informationskunnighet, samt Uses and 
gratifications samspelar i studien genom sökandet i förståelsen om ungas 
identitetskapande, kunskaper och attityder kring text- och bildpublicering på sociala 
medier. Teorierna är relevanta för att förstå innebörden av studiens teman kunskap, 
identitet, attityd och vad som motiverar unga att agera som de gör vid text- och 
bildpublicering på sociala medier. Genom identitet kan ungdomarnas sociala strukturer 
förstås, såsom relationer och attityder bland kompisarna, innebörden av social status och 
självprestation. Genom medie- och informationskunnighet kan betydelsen av kunskap 
vid internetanvändande förstås och hur det påverkar hur ungdomar beter sig på internet. 
Genom Uses & gratifications kan ungdomarnas medieval förstås utifrån deras 
grundläggande behov som bland annat har en grund i identitetsprocesser genom 
exempelvis socialisation. Identitetsfaktorn förstärks i förhållandet till Uses and 
gratifications 2.0 då de nya specifika behoven, såsom att uppdatera sin status på 
exempelvis Facebook bidrar starkt till individers identitetsskapande då detta är ett sätt att 
hävda sig genom exempelvis åsikter som påverkar hur andra människor ser på en vilket 
därmed påverkar individens identitet. Som teorigenomgången visat är identitetsskapandet 
en stark faktor till hur unga agerar på nätet och även valet av medier. Medie- och 
informationskunnighet är en intressant aspekt i förhållande till ungas attityder och 
agerande vid text- och bildpublicering eftersom detta skulle kunna påverka deras 
publiceringsval samt medieval.  
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3.	  Metod	  
I kapitlet presenteras och motiveras hur studiens syfte har uppnåtts och hur frågeställningarna besvarats 
genom kvalitativ samtalsintervju genom fokusgruppsintervjuer. 

3.1 Metodval, Fokusgruppsintervju 
I uppsatsen används kvalitativ samtalsintervju i form av halvstrukturerad 
fokusgruppintervju för att uppnå syftet (Ekström & Larsson, 2010).  
 
Anledningen till att använda halvstrukturerad intervju var för att genom samma öppna 
frågor nå en diskussion bland respondenterna baserade på deras egna erfarenheter och 
åsikter kring ämnet. Halvstrukturerad intervju är lämplig just för att söka 
respondenternas egna meningar och åsikter om ett specifikt ämne (Ekström & Larsson, 
2010; Silverman, 2005) Jag som intervjuare ställde ett antal breda frågor inom ämnet, 
samt följdfrågor under diskussionens gång i relevans till syftet och frågeställningarna. Jag 
agerade samtalsledare för att diskussionen inte skulle spåra ur. Fokusgrupper är lämpligt 
att använda om man vill undersöka attityder, känslor och uppfattningar hos en viss grupp 
människor som besitter erfarenheter eller kunskap inom ett visst ämne (Ekström & 
Larsson, 2011; Silverman, 2005). Genom fokusgruppintervju kan en aktiv diskussion ta 
form kring ämnet som kan ge spontana svar och tankar kring frågeställningarna (Kvale & 
Brinkmann, 2012). Totalt genomfördes tre stycken fokusgruppsintervjuer. Antalet 
respondenter är totalt 18 stycken fördelat i de tre grupperna. 

3.1.2	  Metoddiskussion	  
Utgångspunkten för studien var att undersöka ungdomars kunskaper och ageranden vid 
text- och bildpublicering på sociala medier. För söka svar på frågeställningarna användes 
den kvalitativa metoden fokusgruppsintervjuer. Att använda fokusgruppintervjuer är ett 
strategiskt val då det ofta kan vara lättare att intervjua ungdomar i grupp (Kvale & 
Brinkmann, 2012). Respondenterna som deltog i fokusgruppsintervjuerna är vänner med 
varandra och kände sig trygga i gruppen vilket gjorde att diskussionen även kunde ta upp 
känsliga ämnen inom området vilket gav diskussionen ett djup.  
 
Alla respondenterna i fokusgrupperna var mycket aktiva i diskussionen och ämnet 
engagerade dem. Enligt Kvale & Brinkmann (2012) är fokusgrupper lämpliga för att få 
den ”livliga kollektiva interaktionen” som kan ”frambringa mer spontana expressiva och 
emotionella uppfattningar än den mer individuella, mer kognitiva intervjun” (s.166). Med 
stöd av detta anser jag att fokusgrupper var en passande metod för att uppnå studiens 
syfte och svara på frågeställningarna. Grupperna sammansattes utifrån kompisgäng med 
hjälp av de två deltagande skolorna vilket skapade en trygg och öppen intervjusituation. 
 
Andra metoder som skulle kunnat lämpa sig att använda för denna studie var enskilda 
samtalsintervjuer eller kvantitativ enkätundersökning. 
 
Enskilda samtalsintervjuer hade kunnat användas som metod men en nackdel med denna 
metod när det gäller unga respondenter är att det finns en risk att en klyfta bildas mellan 
respondenten och intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2012). Vid intervjuer med barn eller 
unga människor kan den unga respondenten uppleva intervjun som formell och svarar då 
utefter vad denne tror är rätt eller fel i sammanhanget. För att undvika en formell känsla 
och skapa trygghet hos respondenterna ansåg jag därför att fokusgrupper skulle vara mer 
passande. På grund av respondenternas kompisrelationer till varandra blev grupperna väl 
sammansatta och därmed uppnåddes önskemålet om pratsamma respondenter som 
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också vågade diskutera mer känsliga ämnen i förhållande till området därför behövdes 
inte svar sökas i enskilda intervjuer. 
 
Kvantitativ enkätundersökning fanns i åtanke att använda i undersökningen eftersom 
man genom enkäter hade kunnat mäta åsikter hos en större population och därmed få en 
högre svarsfrekvens. Även känsliga frågor som kanske är känsliga att svara på muntligt 
hade i en enkät kunnat besvaras. Dock var identitetsaspekten och interaktionen mellan 
respondenterna en viktig del av studien därför föredrogs fokusgrupper. Eftersom att 
respondenterna är av samma kategori (16 åringar i gymnasiet) kan det vara bra att 
intervjua dem i grupp för att enligt Ekström & Larsson (2011) ”Studera själva 
interaktionen mellan deltagarna i gruppen, hur idéer skapas och utvecklas, hur argument 
förs fram, och bemöts och hur enigheter och oenigheter uppstår”. 
 

3.2 Urval  
Studiens urval avgränsades till ungdomar 16åriga ungdomar i årskurs 1 på gymnasiet. 
Totalt intervjuades 18 respondenter uppdelat i tre fokusgrupper. 

Ett 20-tal slumpmässigt valda skolor i Värmland kontaktades med en förfrågan om 
intresse för att delta i studien som ett första steg för att se om det fanns intresse för att 
delta i närområdet. Hade ingen intresserat sig för studien hade skolor sökts utanför 
länsgränsen. Två skolor hade möjlighet och intresse att vara med i studien.  

 Anledningen till att 16åringar tillfrågades i undersökningen är att dessa ungdomar ganska 
nyligen har börjat på gymnasiet, i ny skola, med nya vänner och kanske i en ny ort eller 
stad. I ett sådant skede i livet där identitet och självprestation är en viktig del för att 
inkluderas och accepteras i nya sociala strukturer. Denna generation kallas även den 
digitala generationen och har specifika behov skapade genom medierna såsom 
självprestation vilket kan vara en orsak till varför unga använder sociala medier där text- 
och bildpublicering är en central del av användandet och kan användas som ett verktyg 
för självprestation och identitetsskapande (Buckingham, 2008). 

Fokusgruppsintervjuerna utfördes i samarbete med en fristående gymnasieskola i 
Forshaga kommun med elevintag från hela Sverige samt en kommunal gymnasieskola i 
Karlstads kommun. Anledningen till att just dessa två skolor användes för studien är att 
de uttryckte intresse och engagemang för studien och var villiga att arrangera 
intervjutillfällen så fort som möjligt. De tre fokusgrupperna har sammansatts i samarbete 
med kontaktpersonerna vid skolorna med vissa önskemål från mig som att det skulle 
vara max åtta personer i varje grupp samt tjejer för sig och killar för sig för att kunna 
urskilja eventuella skillnader mellan könen. En intressant skillnad mellan skolorna är att 
den ena haft lektioner inom medie- och informationskunnighet och den andra har inte 
haft lektioner inom ämnet.   

3.2.1	  Etiska	  aspekter	  
Eftersom studiens syfte är att intervjua underåriga ungdomar för att svara på 
frågeställningarna var det viktigt att ta hänsyn till vissa etiska aspekter. 
 
Att välja att intervjua underåriga kan ses som en svårighet eller ett problem ur 
forskningsetisk synpunkt (Kvale & Brinkmann, 2012; Vetenskapsrådet, 2011). Eftersom 
jag var intresserad av att intervjua 16åriga ungdomar vid första året på gymnasiet 
kontaktade jag Karlstads universitets forskningsetiska nämnd med en förfrågan om 



	   22	  

reglerna för intervjuer med underåriga. Enligt Karlstads universitets forskningsetiska 
nämnd är intervjuer med ungdomar över 15 år okej utan målsmans samtycke vilket 
innebär att endast respondenterna själva behövde ge samtycke för att ställa upp på 
intervju. Därmed behöver inte studien genomgå etisk prövning eller söka medgivande 
hos vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2011). 
 
 Respondenterna intervjuades i sina skolor under lektionstid och fick innan intervjuerna 
information av sina lärare om intervjuerna. De ungdomar som var intresserade infann sig 
vid intervjutillfällena frivilligt. Vid intervjutillfällena delade jag personligen ut informerat 
samtycke och berättade muntligt vad studien innebar och vad för roll de själva hade i 
studien.  
 
För att respondenternas konfidentialitet ska kunna säkras är deras identitet i studien kön, 
ålder. Även känsliga ämnen diskuterades under intervjuerna för att skydda ungdomarna 
från att hängas ut bland kompisar eller lärare är det viktigt att respondenternas 
anonymitet säkras (Kvale & Brinkmann, 2012). Eftersom känsliga ämnen diskuterades 
under intervjuerna ska det inte gå att urskilja vem som sagt vad därför presenteras 
exempelvis inte vilket gymnasieprogram eller vilken skola respektive respondent går vid. 
Anonymiteten anses kunna uppnås genom att inte presentera respondenterna på annat 
sätt än genom kön och ålder (Vetenskapsrådet, 2011). 

3.3 Metodkritik 
Metoden som användes, fokusgruppintervju, är en tidskrävande metod som kräver 
mycket logistik. Att endast använda sig av fokusgruppsintervju utgör en risk då eventuellt 
känsliga ämnen inte kan tas upp eller inte vågar diskuteras i gruppen, för att undvika det 
sammansattes fokusgrupperna utifrån kompisgäng och kön (Kvlae & Brinmann, 2012). 
Vilket också kan motverka blyga respondenter. Att sätta samman grupperna utifrån 
kompisgäng kan också vara negativt eftersom olika ”grupper” kan stå för olika saker, 
svaren kan därför bli representerande för en sorts grupp. 
 
En annan kritik mot sammansättningen av grupperna är att de består av endast killar från 
ena skolan och endast tjejer från andra skolan (Skola 1 och Skola 2). Önskvärt hade varit 
att ha en kill- och tjejgrupp från varje skola för att få ett så likvärdigt urval som möjligt. 

3.4 Operationalisering 
Totalt genomfördes tre stycken fokusgruppsintervjuer. Totalt är det 18 deltagande 
respondenter i undersökningen, uppdelat i tre grupper. De tre intervjuerna genomfördes 
vid tre tillfällen och varje fokusgruppsintervju hölls i cirka en timma.  
 
I planeringen och sammansättningen av fokusgrupperna utgick jag ifrån Ekström och 
Larssons rekommendationer i boken Metoder i kommunikationsvetenskap (2012). Jag 
utgick från tre stycken fokusgrupper vilket är rimligt inom ramen för denna studie på 
grundnivå då detta antal ses som lämpligt av experter inom området och fler grupper än 
så är obehövligt eftersom det kan uppstå en mättnad av materialet (Ekström & Larsson, 
2010, s. 81). Fokusgrupperna är av homogen sammansättning vilket ”anses ge bättre 
närhet” mellan respondenterna (Ekström & Larsson, 2010, s. 81). Med hänsyn till detta 
sammansattes grupperna utifrån kompisrelationer. Att respondenterna var kompisar 
kunde också bidra till att skapa en trygg intervjusituation där respondenterna fick 
möjlighet att uttrycka personliga åsikter och sina egna uppfattningar inom ämnet (jämför 
Kvale & Brinkmann, 2012). 
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Genom fokusgrupper kunde också kulturella koder utläsas ur de tre fokusgrupperna, 
vilket gav en uppfattning om gruppernas umgängeskretsar och sociala koder. Kön togs 
också i beaktning i sammansättningen av grupperna och är alltså uppdelade killar för sig 
och tjejer för sig. Detta gjordes för att kunna urskilja eventuella skillnader mellan könen.  
 
Innan varje intervju informerades respondenterna om vem jag är, studiens syfte, att 
intervjuerna var konfidentiella och att intervjuerna var frivilliga. Något som enligt Kvale 
& Brinkmann (2012) kallas informerat samtycke (Se bilaga 1). 
 
Intervjuamanualen (Se bilaga 2) utformades efter syftet och frågeställningarna. Teorierna 
uppsatsen är underbyggd på kring ungdomars internetvanor var en komponent i 
utformandet av intervjumanualen, dessa är identitet, teorier om mediemedvetenhet och 
Uses and gratifications teorin. Intervjumanualen strukturerades efter frågeställningarnas 
teman kunskap, identitet, agerande och attityd med hänsyn till de teorier uppsatsen är 
uppbyggd på. Medie- och informationskunnighet diskuterades genom att fråga 
ungdomarna om de hade haft lektioner inom detta i skolan eller vad de skulle tycka om 
att få mer undervisning om ämnet i skolan. Aspekten identitet undersöktes genom att 
observera ungdomarna i relation till varandra och försöka tolka hur deras sociala koder 
såg ut. Identitet var något som hela tiden genomlyste diskussionen eftersom det tydligt 
visade att detta var det stora motivet till ungdomarnas ageranden vid text- och 
bildpublicering. För att undersöka varför vissa typer av medier väljs (Uses & 
gratifications) ställdes frågor kring de olika forumen och varför just dessa används för att 
söka förståelse om vilka behov de olika medierna täcker. 
 
Intervjuerna genomfördes som halvstrukturerade intervjuer där breda specifika frågor 
ställdes för att få respondenternas egna meningar och åsikter kring ämnet (jämför 
Ekström & Larsson, 2010). Intervjumanualen delades upp enligt teman utifrån studiens 
syfte och frågeställningarna inom kunskap, agerande, attityd. Svar angående identitet och 
identitetsprocesser kunde uppnås genom att fråga hur viktigt det är att exempelvis gillas på 
sociala medier. Frågor som ”Varför publicerar man bilder på Facebook och Instagram?”, 
”Är det viktigt att få gillamarkeringar?” och ”Hur långt är man beredd att gå för att 
gillas?” ställdes. Frågornas öppenhet startade intressanta diskussioner i grupperna. 
Följdfrågor kunde leda in grupperna på rätt spår i diskussionerna för att få svar på 
frågeställningarna. Frågorna skapade en aktiv och engagerad diskussion bland 
respondenterna. För att intervjuerna skulle få svar på samma frågor och för att säkra att 
frågeställningarna skulle besvaras medtogs en och samma intervjumanual till varje 
intervjutillfälle med frågor som utgår från frågeställningarna samt teorierna kring 
identitet, medie- och informationskunnighet och Uses & gratifications teorin. Även fakta 
kring hur sociala medier behandlar bild, text och information presenterades för att söka 
förståelse om attityder kring publicering och hur långt respondenterna var villiga att gå 
för att uppnå eventuella mål i deras sociala strukturer och om det spelade någon roll hur 
deras personliga information hanterades. Fakta som presenterades hämtades från de 
sociala forumens användarvillkor, utifrån dessa fakta började respondenterna också 
diskutera påståenden de hört om hur text, bild och information behandlas av sociala 
forum, vilket visade på intressanta attityder till text och- bildpublicering bland 
respondenterna. Intervjuerna anses vara likvärdiga eftersom samma manual följts. Under 
alla tre fokusgruppsintervjuer skapades intressanta diskussioner där mönster kunde 
utläsas mellan de tre grupperna. 
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3.5 Analys 
För att nå ett resultat genom respondenternas svar och diskussioner, används 
intervjuanalys genom teoretisk tolkning (Kvale & Brinkmann, 2012; Hjerm & Lindgren, 
2010). Teoretisk tolkning används genom de teorier som studien är underbyggd på.  
Intervjumaterialet lyssnades igenom för att sedan transkriberas. Mönster i 
respondenternas svar söktes genom det transkriberade materialet. Det transkriberade 
materialet delades in efter uppsatsens teman, medvetenhet, erfarenhet, attityd och 
agerande (Ekström & Larsson, 2010; Hjerm & Lindgren, 2010). Mönster, trender, 
enigheter och oenigheter söktes i respondenternas diskussion detta gjordes genom att 
jämföra de tre olika intervjuerna. Genom detta har sedan materialet tolkats och 
analyserats utifrån uppsatsens teoretiska grund (Ekström & Larsson, 2010). 

3.6 Validitet och reliabilitet  
Målet med undersökningen är att få svar på syftet och frågeställningarna. För att uppnå 
svar krävs det att undersökningen har hög giltighet och tillförlitlighet, med andra ord 
validitet och reliabilitet. Nedan reflekterar jag över studiens generaliserbarhet, reliabilitet 
och validitet. 

3.6.1	  Reliabilitet	  
Kvale & Brinkmann (2012) beskriver reliabilitet som forskningsresultatens konsistens 
och tillförlitlighet samt om resultatet kan reproduceras igen vid en annan tidpunkt av en 
annan forskare, om intervjufrågorna varit ledande samt om respondenterna kommer att 
ändra sina svar vid ett annat intervjutillfälle.  
 
Ett problem i förhållande till reliabilitet är att två av grupperna var killgrupper från 
samma skola och tjejgruppen kom från den andra skolan något som skadar studiens 
reliabilitet. Önskvärt hade varit att ha en kill- och tjej grupp från båda skolorna för att få 
ett likvärdigt urval från båda skolor för att få båda könens åsikter från båda skolor. 
Ungdomarna i de tre fokusgrupperna var också kompisar vilket kan vara till en fördel vid 
fokusgruppsintervjuer men kan också innebära att respondenterna påverkar varandra i 
diskussionen. Fördelarna med att utgå från kompisgrupper i intervjuerna vägde dock 
över nackdelarna men detta bör ändå tas i beaktning vad gäller studiens reliabilitet och 
även validitet. 
 
Eftersom intervjumallen följts och ledande frågor har undvikts i största möjliga 
utsträckning och respondenterna i fokusgrupperna har i största möjliga mån fått 
diskutera ämnet och frågorna fritt har respondenternas egna reflektioner framkommit. 
Genom att skapa en intervjumanual med öppna frågor och påståenden utifrån teori och 
litteratur har respondenterna kunnat svara utifrån sina egna erfarenheter samt 
argumentera emot eventuella påståenden vilket stärker studiens reliabilitet (Kvale & 
Brinkmann, 2012). Intervjuerna kommer att kunna reproduceras av andra forskare vid 
andra tillfällen men man kan då förvänta sig andra resultat eftersom olika 
ungdomsgrupper står för olika saker vilket sänker reliabiliteten. Medielandskapet är i 
ständig förändring och det är därför viktigt att komma ihåg att sociala strukturer som 
råder på sociala medier just nu kanske ser helt annorlunda ut om bara några månader.  

3.6.2	  Validitet	  
Enligt Kvale och Brinkmann (2012) innebär validiteten, alltså giltigheten, sanningen i ett 
yttrande med andra ord att man har undersökt vad man påstår undersöka. 
 
Intervjumanualen är utformad utifrån syfte och frågeställningar under alla tre 
fokusgruppsintervjuer följts och respondenternas diskussioner och svar har tolkats 
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genom studiens teoretiska grund. Jag som forskare har endast agerat samtalsledare för att 
hålla diskussionen inom det relevanta ämnet, stor vikt har lagts vid att låta ungdomarna 
diskutera och reflektera fritt om ämnet. Genom att ställa öppna frågor och låta 
respondenterna diskutera med varandra har respondenternas egna åsikter och meningar 
om ämnet framkommit. Studiens syfte var att undersöka ungdomars egna kunskaper och 
erfarenheter inom ämnet och deras åsikter och tankar är av stor vikt för studien. De 
öppna frågor som ställts och en relativt fri diskussion stärker studiens validitet.  
 
Respondenterna anses som trovärdiga då de fick stort utrymme att reflektera fritt, de 
engagerade sig i diskussionerna och tog intervjuerna på allvar. Eftersom intervjuerna 
skedde under lektionstid så sågs också intervjutillfället som en del av skoldagen vilket 
ledde till att intervjutillfället togs på allvar. Diskussionerna höll sig på en seriös nivå och 
när det vid något tillfälle tenderade att spåra ur tog andra respondenter ansvar för det 
och ledde tillbaka kamraterna in i diskussionen igen.  
 
Studien har hög validitet inom ramen för denna c-uppsats eftersom rekommendationerna 
om antalet fokusgrupper och respondenter följts (Kvale & Brinkmann, 2012) och 
intervjumanual följts vilket har givit svar på uppsatsens syfte och frågeställningar. Kvale 
och Brinkmann (2012) menar att forskarens hantverksskicklighet inom intervjumetod 
också är viktig för studiens validitet. Jag anser att jag genom slutförda förberedande 
kurser inom metod och arbetslivserfarenhet som journalist har skapat en bra grund för 
att använda mig av intervju som metod och hålla validiteten på en bra nivå i denna 
studie.  
 
Det går dock inte genom denna studie och dess resultat generalisera ungdomar eftersom 
endast tre fokusgrupper om totalt 18 respondenter utfrågats vilket är ett för litet antal för 
att kunna representera ungdomar i stort. 
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4.	  Resultat	  
I detta kapitel redovisas respondenternas svar under fokusgruppsintervjuerna. Här 
kommer ungdomarnas kunskap, attityd och ageranden belysas genom citat från de tre	  
fokusgruppsintervjuerna.  

4.1 Fokusgruppsintervjuer 
Resultatet av fokusgruppsintervjuerna redovisas nedan utifrån uppsatsens teman kunskap, 
identitet, attityd och agerande. Frågeställningarna besvaras genom att belysa viktiga citat från 
ungdomarna.  
 

- Vad har ungdomar för erfarenheter kring text och bildpublicering? 

- Hur medvetna är ungdomar om för- och nackdelar kring text och 
bildpublicering? 

- Vad är ungdomars attityd kring text och bildpublicering på sociala medier? 

- Hur agerar ungdomar utifrån erfarenhet, medvetenhet och attityd? Vilken roll 
spelar identitet i deras agerande? 

- Påverkar Medie- och informationskunnighet ungdomars kunskaper och 
erfarenheter på sociala medier? 

Intervjuerna visade många gemensamma åsikter mellan grupperna. Respondenterna 
eftersträvar ungefär samma saker genom text- och bildpublicering och det viktiga är att få 
gillamarkeringar för att bekräftas som person och spridas vidare till andra användare. Att 
få bekräftelse är viktigt enligt alla respondenterna eftersom det är ett tecken på att man är 
bra, att man gjort något bra eller är accepterad bland andra ungdomar. Ungdomarna var 
eniga om att ju fler gillamarkeringar en person har, desto mer populär och omtyckt är 
den personen.  

På den första gemensamma frågan ”Varför publicerar man texter och bilder på sociala 
medier?” svarade grupperna likvärdigt. Motivet till varför man publicerar texter och 
bilder på sociala medier är tydligt, största motivet är att man vill synas och ha 
uppmärksamhet. 

–	  För att visa andra vad man gör. Saker man är stolt över, sådant man vill dela med sig 
av. Sådant som är cool. Man vill ha likes, man vill ha uppmärksamhet. 
Intervju 1, kille 1, skola 1. 
	  
– Man vill att folk ska se vad man gör. Visa folk hur snygg man är typ, man vill få 
uppmärksamhet. 
Intervju 2, kille 1, skola 1.  

– Man vill ha uppmärksamhet, känna sig omtyckt, man vill synas. 
  Intervju 3, tjej 3, skola 2. 
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Ungdomarna använde sig av flera olika sociala medier. Men de mest använda bland 
respondenterna är Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Alla grupper påpekade att 
Facebook är det forum som används minst, eftersom det ansågs vara ett ställe där äldre 
personer vistas, medan Instagram och Snapchat är de forum som används mest. Twitter 
användes nästan bara av tjejerna och användes av dem nästan lika mycket som Instagram 
och Snapchat. Tjejerna använder Twitter då det är ett lättsamt sätt att uttrycka sig genom 
text. Tjejerna råkar inte lika mycket ut för elaka kommentarer på Twitter som de ansåg 
att de gjorde på Instagram och Snapchat.  

Ordet näthat var något som ofta förekom vilket jag definierar under avsnittet 
problemområde. Respondenterna hade mycket olika erfarenheter av negativa händelser 
på sociala medier men gemensamt var att de använde ordet ”näthat” i sin beskrivning av 
de negativa händelserna. Näthatet respondenterna i denna studie utsatts för tolkar jag 
som främst elaka och kränkande kommentarer från andra användare. Dessa användare 
behövde inte nödvändigtvis gå i samma skola eller ens bo i samma län. Några av 
respondenterna hade utstått grövre händelser som sexuella trakasserier och direkta hot. 

4.1.1	  Vad	  har	  ungdomarna	  för	  erfarenheter	  kring	  text	  och	  bildpublicering?	  
Intervjuerna visade skillnader på erfarenheter bland grupperna där killarna bara såg 
positivt på att synas bland många, medan tjejerna upplevde en större rädsla för att synas, 
detta på grund av negativa erfarenheter av framförallt bilder som spridits på oönskade 
sätt, eller pratats om bakom deras ryggar. 

– Skulle jag tillexempel lägga ut en bild när jag har lite urringat kanske, eller om jag 
skulle lägga ut en bild från sidan så rumpan putar ut, då skulle man få höra, då får 
man skit. Då skulle jag bli ifrågasatt. Sådant snackas det även om bakom ryggen, vilka 
utmanande bilder man lagt ut och så. Folk säger det direkt till en också, tar man sådana 
bilder, får man alltid dras med det.  
Intervju 3, tjej 1, skola 2. 

Tjejerna upplevde att de ständigt fått lära sig genom sina egna och andras misstag på 
internet, medan killarna inte varit lika utsatta. Tjejerna uttryckte stor oro för yngre barn 
som spenderar mycket tid med att visa upp sig på sociala medier speciellt genom 
utmanande bilder. Tjejerna diskuterade att information och kunskap om vad som kan 
hända känns viktigt och resonerade mycket kring vems ansvar det skulle ligga på. Många 
tjejer i intervjun har själva lärt sig av sina egna eller andras misstag och ansåg att det var 
upp till dem själva att lära sig av sina misstag men de var eniga om att de hade velat ha 
vägledning och råd om text- och bildpublicering på sociala medier.  

– Det är ju upp till en själv, man får lära sig av sina misstag, och inte göra om det.  
Intervju 3, tjej 3, skola 2. 
 
– Det skulle verkligen vara nyttigt att få veta mer om vad som kan hända faktiskt, vad 
som har hänt förr och så. Så man kan bli medveten om konsekvenser.  
Intervju 3, tjej 4, skola 2. 

–	  Nu har man mer koll, men det är sjukt viktigt när man är yngre att det finns vuxna 
som förklarar för en, vad som faktiskt kan hända. Jag själv har varit med om 
konsekvenser, och det har inte varit kul att lära sig utifrån de konsekvenserna. Jag hade 
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velat veta innan vad som kan hända och hur fort saker och ting kan spridas. Det är 
viktigt att man informerar barnen tidigt så att de slipper lära sig av misstagen, för det är 
inte kul, det hänger verkligen med en typ föralltid! 
Intervju 3, tjej 1, skola 2. 
	  
Killarna hade inte lika mycket negativa upplevelser som tjejerna men fick utstå näthat då 
och då. Främst för prestationer de publicerat, som de varit stolta över, som en bra gjord 
skoluppgift.  
	  
–	  Man kan få mycket hatkommentarer faktiskt, det hände på lovet senast. 
Intervju 1, kille 3, skola 1. 
	  
Flera av killarna hade erfarenhet av hatfulla kommentarer för deras prestationer de 
publicerat, både genom text och bild. Hatkommentarer är dock något som helt enkelt får 
accepteras enligt killarna i båda intervjuerna, de var eniga om att man får glömma och gå 
vidare. Hatkommentarer är en negativ aspekt med sociala medier, men hindrar dem inte 
från att använda sociala medier öppet. 
 
– Man förtränger sådana grejer, alla har väl varit med om det, men man får glömma det.  
Intervju 1, Gemensam åsikt bland respondenterna, skola 1. 
 
Killarna upplevde dock ett stöd från skolan när det gäller rådgivning kring hur man 
agerar på nätet och en trygghet utifrån de kunskaper de fått från skolan. Många av 
killarna i intervjuerna upplever att de agerar med större eftertänksamhet efter lektionerna 
inom medie- och informationskunnighet. Tjejerna däremot sökte stöd och rådgivning 
från sina föräldrar eller nära släktingar om de hade funderingar om texter eller bilder de 
lagt ut eller ville lägga ut.  
 
Diskussion, intervju 1, Skola 1. 
 
Kille 4: Vi pratar mycket om hatkommentarer, att man måste tänka sig för, att man 
inte kan bete sig hur som helst på nätet (.) 
Kille 1: Ja och man kan inte lägga ut bilder på när man är redlös på Facebook och 
sådant, eller skriva facerapes. Det är inte bra för jobb och så. Det ser inte bra ut. 
Alla: Det är olagligt att lämna hat och hotelser på nätet, det vet vi. Det har vi pratat 
mycket om. Och det man lägger ut på nätet är ju väldigt tolkningsbart. Saker kan 
uppfattas på olika sätt.  
Kille 1: Man är ju medveten om konsekvenser och så.  
Kille 2: Innan vi hade den här temadagen då gav man sig ju in i diskussioner och så, 
man tänkte inte riktigt på vad man skrev och la upp för uppdateringar men nu tänker 
man ju efter mer när det gäller det. Man fattar att diskussioner på nätet inte är någon 
stor idé att lägga kraft på.  
Kille 1: Man tänker ett steg till. Det gör man.  

4.1.2	  Hur	  medvetna	  är	  ungdomar	  om	  för-‐	  och	  nackdelar	  kring	  text	  och	  
bildpublicering?	  
Killarna hade fått en hel del kunskap från skolan om för- och nackdelar vid text- och 
bildpublicering genom olika lektioner, medan tjejerna fått lära sig av sina egna och andras 
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misstag. Medvetenheten var därför relativt hög hos alla tre fokusgrupperna, det som 
skiljde dem åt var hur deras medvetenhet hade uppnåtts.  

– Man är ju ganska hjälplös, det är ju kameror överallt och bilder kan spridas så fort. 
Man är ju ganska utsatt, men det är sådant man får ta helt enkelt. 
 Intervju 3, tjej 6, skola 2. 

–	  Endel statistik och exempel på händelser och domar som vi fått information om, gör att 
man kanske tänker efter en extra gång.  
Intervju 1, kille 2, skola 1. 
 
Båda grupperna var medvetna om att sociala forum kan utnyttja privat information, 
bilder och texter, men vad det skulle innebära visste de inte. Dock höll alla med om att 
det är en nackdel man får acceptera. 

–	  Det är en risk man får ta. Det får man acceptera. Det gör inget liksom.	  	  
Intervju 1, kille 1, skola 1.  
 
Killgruppen hade fått lära sig från skolan hur sociala medier kan användas i karriärssyfte, 
vilket de på senare tid tänkt extra mycket på, inför sommarjobb och liknande. Att 
försöka publicera skolrelaterade händelser och prestationer genom text och bild ansågs 
viktigt bland killgrupperna och som den stora fördelen med text- och bildpublicering på 
sociala medier.  

– Det är ett bra sätt att sprida sig, att synas och uttrycka sig.  
Intervju 2, kille 4, skola 1.  

– Visst det kan ju vara farligt också, att det kanske sprids mer än vad man tänkt, och 
som sagt det kan ju missuppfattas, det man publicerat. Men det är liksom sådant man 
får ta, det är värt det.	   
Intervju 2, kille 3, skola 1.	  
	  
Tjejgruppen hade börjat tänka i banorna kring jobb och karriär, men de såg mer 
nackdelar med sociala medier för karriären eftersom mycket som man inte vill visa finns 
där, vare sig man vill eller inte. Deras medvetenhet och tankar kring riskerna hade de 
själva kommit fram till, genom sina tidigare erfarenheter.  

–	  Speciellt nu inför sommarjobben har man blivit försiktig. Det är ju mer på Facebook 
man är försiktig också, det känns så offentligt där. På andra ställen kan man låsa sig 
mer, man använder inte Facebook längre för det känns så himla öppet.	  
Intervju 3, tjej 8, skola 2. 
	  
Alla tre grupper visade alltså en medvetenhet kring för och nackdelarna med att publicera 
text- och bild på sociala medier. En central fördel bland alla tre grupperna var aspekten 
att vara synlig för andra, dock var tjejerna mer restriktiva med vilka de valde att synas för. 
Att vara synlig var enligt alla respondenter en fördel eftersom det är ett sätt att bygga och 
förstärka sitt kontaktnät. Killarna såg endast fördelar med att publicera texter och bilder 
på sociala medier, medan tjejerna kunde se nackdelar också som de också förhöll sig till. 
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Tjejerna tyckte det var viktigt att synas men att man hela tiden måste tänka på hur man 
uppfattas vilket enligt dem var en nackdel eftersom de hela tiden måste var försiktiga 
vilket orsakade att de ofta mådde dåligt eller hade ångest över att göra fel på sociala 
medier, något som de upplevde som en stressfaktor i vardagen. Killarna stod i högre 
utsträckning för vad de publicerar och ansåg att det som de väljer att lägga ut får andra 
helt enkelt acceptera eftersom det som publiceras representerar vem man är, något 
många av killarna var stolta över. 
 
–	  Det är viktigt att synas och finnas på sociala medier, det finns många fördelar och 
nackdelar. Men finns man inte där missar man för mycket, man blir helt utanför,	  men 
man får ju tänka mycket på hur kompisar och kompisars kompisar uppfattar en, hur 
man vill bli uppfattad och så. Man måste leva upp till det som man tror folk förväntar 
sig av en, och inte göra snedsteg. Men som sagt, man lär sig av misstagen, men det bästa 
är att göra vad som förväntas av en.	  
Intervju 3, tjej 2, skola 2. 
	  

4.1.3	  Attityd,	  agerande	  och	  identitet.	  
Alla tre fokusgruppsintervjuer visade tydliga mönster i attityd till text- och 
bildpublicering på sociala medier. Respondenterna ansåg att det är viktigt att publicera 
texter- och bilder på sociala medier eftersom de annars i princip ansåg sig som osynliga. 
Att synas, spridas och få gillamarkeringar vägde över de negativa erfarenheter 
respondenterna hade kring sociala medier och som tidigare redovisats var alla 
respondenter medvetna om för- och nackdelar kring text- och bildpublicering. Dock 
hade de olika grupperna olika erfarenheter av konsekvenser men chansen till de sociala 
fördelarna vägde tyngre än de risker de kunde utsättas för på sociala medier.  

– Man missar mycket om man inte är med i sociala medier, man är typ osynlig, man 
finns inte om man inte är med där.  
Intervju 2, kille 1, skola 1. 

Detta var något alla tre grupper uttryckte. Nackdelarna med text- och bildpublicering 
accepterades eftersom det är så viktigt att synas och finnas på de sociala medierna. Alla 
grupper uttryckte att om man inte skulle finnas på sociala medier skulle man hamna 
utanför. Texter och bilder publiceras för att man vill få ”likes”, med andra ord en 
gillamarkering vilket är något alla grupper frekvent påpekade och upprepade. Att få en 
gillamarkering är en bekräftelse på att man gjort något bra eller att man är ”rätt”.  Att få 
gillamarkeringar var enligt ungdomarna den största anledningen till att de använder 
sociala medier. Ungdomarna själva beskrev gillamarkeringarna som en bekräftelse de 
ständigt är ute efter. Flera respondenter i alla tre grupper nämnde också att en text eller 
bild som fått för lite gillamarkeringar tas bort eftersom det anses som pinsamt. Att få 
många gillamarkeringar ses som en social prestige och ger högre status bland andra 
ungdomar, har man få eller inga gillamarkeringar ses det som ett socialt misslyckande.  

Intervju 3, diskussion, skola 2: 
 
Tjej 3: Man vill ju synas, man vill visa att man finns. Det är ett sätt att skapa 
kontakter, synas bland killar, spridas liksom. Det första man kollar är ju sociala 
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medier. Man måste finnas där för att folk ska få veta vem man är. Därför är det viktigt 
att man ser bra ut och så, hur profilen ser ut och ens flöden ser ut. 
Tjej 1: Det är viktigt att gillas, delas och kommenteras. Det är en bekräftelse, får man 
ingen gillamarkering då blir man as-ledsen, då tar man bort det. 
Tjej 2: Ja att inte få like, det är ju som ett socialt misslyckande. 
Tjej 6: Ja man vill ju också ha bekräftelsen, man blir ju glad och stärkt av det. 
Tjej 2: Ja det är ju helt sjukt egentligen, men det är ju viktigt.  
Tjej 1: Det är ju viktigt då att man taggar, och delar, texter och bilder så man får mer 
vänner, så att sådant man publiceras sprids. Det har med självkänslan att göra, blir man 
Facebookkändis, med typ 1000 följare, då mår man bättre, Man blir intressant, många 
gillar en, tycker man är bra, snygg, populär. Man blir intressant, attraktiv. Det är ett 
sätt att göra andra tjejer avundsjuka också. Och få killar, man får status.  
Tjej 5: Det är så sjukt för ibland bryr man sig inte, och ibland bryr man sig jättemycket! 
Det är liksom bara en vardagsgrej man gör. Det är något som hänger med.  
 
Även om tjejerna uttryckte mycket ångest och rädsla över tidiga negativa erfarenheter av 
text- och bildpublicering verkade det inte hindra dem från att fortsätta publicera texter- 
och bilder på sociala medier. Att publicera texter- och bilder ansågs ändå mycket viktigt 
för att få bekräftelse, som de alla uttryckte ett stort behov av. Dock kunde man ana att 
tjejerna tröttnat på att ständigt analyseras och kommenteras, både negativt och positivt. 
Därför sökte de sig allt mer till Twitter, där de upplever att de accepteras i större 
utsträckning och kan vara en mer lättsam version av sig själv. Tjejerna ansåg att Twitter 
är ett bra sätt att stärka sin personlighet på ett positivt sätt, och att också ofta uppfattas 
på ett positivt sätt. 
 
Tjej 2: Twitter är ett bra sätt att förstärka sin person. Det är inte så myckett skit där 
heller, inte bland kompisarna och så. 
Tjej 3: Det är ett kul sätt att hänga med, i samhället, bland kompisar, och så. Och man 
kan relatera till andra, igenkänningsfaktorer. 
Intervju 3, diskussion, skola 2. 
 
Jakten på bekräftelse genom gillamarkeringar var ett mönster som kunde utläsas ur alla 
grupper. Denna jakt sker ständigt hos både killar och tjejer oavsett vilka erfarenheter de 
har. En skillnad mellan killar och tjejer är dock att killarna verkar skaka av sig de negativa 
upplevelserna och går vidare trots de konsekvenser de upplevt medan tjejerna tar med sig 
de negativa erfarenheterna och oroar sig för att liknande saker ska hända dem igen. Att 
bekräftas instämde alla respondenter på att det har med självkänsla att göra och ett sätt 
att förstärka sin personlighet. Genom att publicera texter- och bilder visar man upp sin 
person, som i sin tur accepteras och stärks genom gillamarkeringar, kommentarer och 
delningar.  
 
Att ha en genomtänkt och öppen profil menade killarna var viktigt eftersom de genom 
sin profil knyter nya kontakter och ens profil kan användas som ”scen” gentemot 
arbetsgivare. Att stänga sin profil ansågs av killarna som en social livsfara. 
 
–	  Om en profil ser tråkig ut, då klickar man ju bort direkt. Det är viktigt att man har 
snygga bilder, och roliga eller bra statusuppdateringar. Det beror på hur man vill framstå 
och uppfattas av både kompisar och arbetsgivare. 
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Intervju 1, kille 4, skola 1. 
 
–	  Det kan ju vara negativt att stänga sin profil, eftersom man då stänger ute nya 
kontakter. Man vill ju vara öppen och synas. Öppenheten är bara positiv. Om man 
stänger sin profil så missar man ju mycket, och andra missar mycket om en själv.	  
Intervju 2, kille 1, skola 1. 
 
Något som även påpekades bland grupperna var att det var viktigt att tänka över sin 
profil och framstå där på ett så bra sätt som möjligt eftersom profilen också 
representerar vem man är i verkligheten.  
 
– Man är ju den man är på sociala medier i verkligheten också. 
Intervju 1, kille 1, skola 1. 
 
Tjejerna var mycket mer försiktiga i sin öppenhet på sociala medier och alla åtta tjejer 
hade helt stängda profiler där bara inbjudna eller accepterade kompisar och bekanta fick 
följa dem.  
 
Intervju 3, diskussion, skola 2. 
 
Fråga: Har ni öppna eller stängda profiler? 
Alla: Stängd! Man vill veta vilka som kollar på en.  
Tjej 3: Ja man har verkligen lärt sig utifrån misstag, och skit man fått.  
Tjej 2: Ja och man har ju varit med om gubbar som gillat och kommenterat, för att 
stänga ut snuskgubbarna så måste man ju dölja sig. 
Tjej 3: Ja man är ju rädd, man har ju mer att dölja som tjej. 
Tjej 1: Ja och killar kommenterar ju ofta och mycket, och kanske inte på ett så bra sätt 
alla gånger, för att skydda sig lite mot det, är det bra att stänga sina profiler.  
Fråga: Vilka är dessa killar? 
Tjej 1: Men typ alla, i skolan, kompiskretsar, karlstadssnubbar liksom.  
Tjej 2: Ja man har eviga krav på sig. På grund av alla kommentarer, så fort man 
publicerar något analyseras man.  
 
Intervjuerna visade att tjejerna agerar med större försiktighet på grund av negativa 
erfarenheter medan killarna agerar med en större öppenhet som anses vara positivt 
utifrån de kunskaper de har fått i skolan. Men killarna var också noga med att påpeka att 
det var viktigt att tänka igenom vad de valde att publicera och vara säkra på att de kunde 
stå för det de publicerade även på lång sikt, vilket var något alla tyckte de var bra på.  
Öppen eller ej så menade alla att gillamarkeringar var det viktigaste motivet till text- och 
bildpubliceringar på sociala medier. Att delas och kommenteras är att nå ett steg längre i 
sin eftersträvan av bekräftelse och kan ses som att få en ”guldstjärna”, det är en 
bekräftelse på att det man publicerat är lite extra bra men huvudsaken var ändå enligt alla 
tre grupper att få så många gillamarkeringar som möjligt.  
 
Kille 2: (..) öppenheten är bara positiv. Dock vill man kanske inte att föräldrarna ska se 
allt, eller andra släktingar. 
(..) 
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Kille 4: Men om man vill vara lite privat. Om det är fest eller något, så har vi ju privata 
grupper, så bara de som är inbjudna får se.  
Kille 3: Man är ju försiktig med festbilder och sånt, sånt kan skapa jobbiga situationer. 
Både när det gäller lärare, föräldrar och arbetsgivare 
Intervju 2, diskussion, skola 1. 
 
Respondenterna visade också ett ogillande kring hur ens innehåll skulle finnas tillgängligt 
av föräldrar och andra vuxna något respondenterna hade rutiner för att hantera och 
skydda sig mot. 

4.1.4	  Gillamarkeringar	  
För att få gillamarkeringar lägger man först ut texter eller bilder som man tror anses vara 
”rätt” bland andra användare. Respondenterna påpekade att detta handlar om vad som är 
trendigt just nu, som vid intervjutillfället var skönhet och hälsa. Kända profiler på sociala 
medier som bloggare, duktiga yrkesutövare eller artister sätter dessa trender enligt 
respondenterna. Tjejerna publicerade mycket bilder på deras vardag, livsstil och utseende, 
medan killarna publicerade mer texter- och bilder på prestationer. Bra bilder ansågs bland 
tjejerna vara bilder på sitt ansikte där de framstod som snygga och fixade, vardagsbilder 
på hälsosam mat eller en bild under träningspasset. Genom text framstod de gärna som 
roliga och lättsamma. Killarna ansåg att utseendebilder var mindre viktigt även om de la 
upp en bild på sina magrutor eller frisyr då och då. Det killarna främst ville visa upp var 
bra gjorda praktiska skoluppgifter eller en text där de skröt om sina intressen som att 
komponera musik eller att man helt enkelt umgås med kompisar vilket enligt killarna 
gjorde att man framställdes som en social och populär person. 
 
Förebilder som kändisar och aktuella trender visade sig vara det respondenterna tog efter 
i sitt eget text- och bildpublicerande.  
 
Tjej 5: Man vill framställa sig själv som personen man vill vara, att vara som någon av 
ens förebilder, som en snygg träningsmodell eller bloggerska, man eftersträvar att vara som 
henne liksom. 
Tjej 2: Kan man framställa sig som henne känns det bra. Speciellt om man får mycket 
likes också. 
Tjej 1: Ja, det där går ju i trender också. Just nu är det ju mode, och hälsa som gäller. 
Man ska vara fit, man ska äta hälsosam. Kesella och jordgubbar liksom. 
Intervju 3, diskussion, skola 2. 
	  
Genom att efterlikna kändisar på de olika forumen och ”hashtagga” bilder så kunde 
därmed ökad spridning, fler gillamarkeringar och bekräftelse uppnås. 
	  
Kille 1: Med likes växer nätet av folk mer och mer, det vill man. Speciellt om det är 
någon populär, med högre status, som man inte känner som likear en. Det är coolt. 
Kille 3: Att delas det är bra, speciellt om det är någon med status. Då får man bra 
självförtroende.  Justin Bieber vore ju en drömlikeare eller delare. 
Kille 1: Det är en bekräftelse på att man är bra, på något sätt. 
Diskussion, intervju 1, skola 1 
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– Det är en fördel att lägga ut bilder och hashtagga dem för att visa upp sig och skapa 
kontakter, det är till fördel för arbetslive. Det är ett bra sätt att spridas och få veta vad 
andra tycker, om typ prestationer och sånt. Man får perspektiv på det man gör. 
Intervju 2, kille 2, skola 1. 
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	  5.	  Analys	  och	  diskussion	  
Teorier inom identitet, mediemedvetenhet, och Uses and gratifications ligger till grund för uppsatsen. 
Dessa teorier komma även att ligga till grund för analysen av 
intervjuresultaten. Respondenternas svar tolkas och analyseras genom teoretisk grund samt 
mönstersökande.  

5.1 Vilken roll spelar identitet in i text- och bildpublicering på 
sociala medier bland unga? 
Studiens resultat, fokusgruppsintervjuerna, visade tydligt att identitet och självprestation 
är det största motivet till varför ungdomarna publicerar texter- och bilder på sociala 
medier. Texter- och bilder är ett sätt att visa upp sig själv på (självprestation) något som 
också Buckingham (2008) menar är det stora motivet till att ungdomar vill synas på 
sociala medier. Som redovisats i teoridelen är det viktigt att förstå ungdomars 
identitetsprocesser för att kunna förstå deras beteendemönster på internet. Buckingham, 
Weber & Mitchell och Boyd (2008) menar att det som ungdomar publicerar på sociala 
medier noga är utvalt till fördel för deras identitetsskapande, något som också denna 
studie visar. I alla tre av studiens fokusgruppsintervjuer påpekade ungdomarna frekvent 
att texter- och bilder som publiceras är noga genomtänkta för framställa sig själv på ett 
visst sätt, ett sätt som kompisar och bekanta skulle kunna gilla. Det viktiga för 
ungdomarna var att få gillamarkeringar som sågs som en bekräftelse på att man gjort 
något rätt och var accepterad bland kompisar och bekanta. Att gillas och därmed 
accepteras och bekräftas är något som ungdomarna tydligt eftersträvar. Genom att 
framställa sin person genom texter- och bilder jagade respondenterna bekräftelse genom 
gillamarkeringar. Genom att gillas, eller till och med delas eller kommenteras stärks 
individens identitet, och genom dessa handlingar bekräftas och accepteras ens identitet. 
Att accepteras på internet innebar också att accepteras i verkligheten, bland kompisarna 
och i skolan. Det var tydligt bland respondenterna att gränsen mellan virtuellt och fysiskt 
i princip var obefintlig. Det som skedde på sociala medier var lika allvarligt och verkligt 
som om det skulle hänt fysiskt.  

Man är ju den man är på sociala medier i verkligheten också. 
Intervju 1, kille 1, skola 1. 

(…) om jag skulle lägga ut en bild från sidan så rumpan putar ut, då skulle 
man få höra, då får man skit. Då skulle jag bli ifrågasatt. Sådant snackas det 
även om bakom ryggen, vilka utmanande bilder man lagt ut och så. Folk säger 
det direkt till en också, tar man sådana bilder, får man alltid dras med det.  
Intervju 3, tjej 1, skola 2. 

Umgänget styrdes till stor del av det som hände på sociala medier. Respondenterna 
menade att de diskuterade och agerade kring sådant som var aktuellt på sociala medier 
när de umgicks fysiskt, och att sådant som hänt på sociala medier också pratas om i 
skolan exempelvis, gränsen mellan den fysiska och virtuella världen var i det närmsta 
obefintlig bland respondenterna, något som också visats i andra studier, exempelvis från 
Statens medieråd (Forsman, 2014).  

En socialt accepterad identitet har också enligt ungdomarna med att göra vad som anses 
trendigt på sociala medier vilket är varierande. Trender sätts till stor del av personer på 
sociala medier som har så många följare att de blivit internationellt kända profiler på 
sociala medier, som bloggare, skådespelare, artister eller duktiga yrkesutövare som 
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fotografer, eller kockar. Enligt Gripsrud (2011) har medierna alltid varit trendsättare och 
ett sätt för människor att inspireras och forma sina identiteter av något som också 
stämmer överens med dagens sociala medier där det skapats ”kändisprofiler” som blivit 
trendsättarna. Intervju 3, som bestod av enbart tjejer, visade på att respondenterna måste 
vara medveten om vad som anses trendigt just nu vilket de automatiskt är medvetena 
om, så länge de fanns på sociala medier. När intervjuerna genomfördes ansågs det vara 
bra bland framförallt tjejerna att vara snygg och hälsosam som var en grund för hur de 
ville framställa sig på sociala medier. Det tjejerna också eftersträvade var att vara så likt 
sina förebilder på sociala medier som möjligt. Detta märkte de gav upphov till fler 
gillamarkeringar, kommentarer och delningar. Bland killarna däremot var det viktigare att 
visa prestationer de gjort för att andra inom deras intresseområde skulle tycka att de var 
duktiga. För att få bekräftelse på att prestationen varit bra ”hashtaggades” bilderna så att 
de skulle spridas i olika grupper, genom det fanns det chans till att experter inom 
området skulle gilla eller kommentera bilden, vilket stärkte killarnas självkänsla och 
därmed deras identiteter.  

5.1.1	  Självprestation	  
 
Om en profil ser tråkig ut, då klickar man bort direkt. Det är viktigt att man 
har snygga bilder, och roliga eller bra statusuppdateringar. Det beror på hur man 
vill framstå och uppfattas av både kompisar och arbetsgivare. 
Intervju 1, kille 4, skola 1. 
 
Man är ju den man är på sociala medier i verkligheten också. 
Intervju 1, kille 1, skola 1. 

Respondenterna uttryckte att det var viktigt hur ens profil såg ut eftersom den är det 
första andra människor oftast ser av en. Var respondenterna nyfiken på en person, 
klickade de sig direkt in på sociala medier för att kolla upp personen. Respondenterna 
beskrev det som att den de är på exempelvis Facebook, är den man också är i 
verkligheten och uppfattningar om andra personer styrs av den profil man har på sociala 
medier. Detta resultat stämmer överens med Danah Boyd’s (2008) teori om att en profil 
på ett socialt medium ses som en digital kropp som ofta är direkt sammankopplad till ens 
”offline” identitet. Detta märktes starkt bland respondenterna som la stor vikt vid sin 
självprestation på de sociala medierna. De förstärkte delar sina personligheter genom att 
framstå som humoristiska, sociala, lättsamma, hälsosamma och duktiga inom sina 
ämnesområden i skolan. Gemensamt bland alla grupper var att denna strävan efter att 
vara en så bra version av sig själv hela tiden och kraven på att också vara aktiv och 
närvarande på sociala gav dem prestationsångest och en tvekan på sig själva om de var 
tillräckligt bra. Detta går hand i hand med Buckinghams (2008) teorier kring att 
identitetsprocesser aldrig tar slut och att ungdomar hela tiden strävar efter att visa upp sig 
själv på sociala medier på ett så bra sätt som möjligt. Den ständiga motivationen till att 
publicera texter och bilder är att det som publiceras ska framställa individen på ett så 
fördelaktigt sätt som möjligt, det publicerade materialet ska stärka bilden av individen 
utåt vilket är en bidragsfaktor till identitetsskapandet. Den ständiga strävan efter att se så 
bra ut som möjligt och agera rätt på sociala medier skapar alltså denna prestationsångest. 
Killarna visade dock större självförtroende angående detta, de hade en strategisk plan de 
följde i deras text- och bildpubliceringar som de kände sig trygga i vilket kan ha med 
deras undervisning i medie- och informationskunnighet att göra. Det hördes tydligt bland 
alla killar att de följde någon slags gemensam strategi. Tjejerna däremot upplevde att det 
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som anses bra ständigt förändras vilket gjorde att de var rädda att göra misstag på sociala 
medier och de var noga med att ha koll på vad som var rätt just nu. Skulle man göra ett 
misstag, som att lägga upp en bild som tolkas på ett oönskat sätt riskerade man att få leva 
med det ”föralltid”. Att göra misstag kan vara förödande för ens identitet och en 
respondent (Intervju 3, tjej 1, skola 2) menade att det bästa var att alltid agera som det 
förväntades av en (Intervju 3, tjej 1, skola 2). 

5.1.2	  Val	  av	  socialt	  medium	  
Valet av vilket socialt medium respondenterna använde visade sig också vara strategiskt. 
De olika sociala forumen kunde enligt respondenterna bidra till olika saker. Facebook 
ansågs av alla tre grupper vara ett forum där äldre människor är mer aktiva, men det var 
ändå viktigt att ha en profil där för att visa att man fanns. De forum som respondenterna 
la mest tid på var Instagram och Snapchat, eftersom det ansågs vara det lättaste och 
roligaste sättet att nå ut.  
 

Twitter är ett bra sätt att förstärka sin person. Det är inte så mycket skit där 
heller, inte bland kompisarna och så.  
Intervju 3, tjej 2, skola 2. 

 
Något som skiljde tjejerna från killarna var att Twitter användes endast av tjejerna, mer 
än något annat forum. Tjejerna har strategiskt bytt från de bildbaserade forumen till det 
textbaserade forumet Twitter eftersom de menade att de slapp att hela tiden granskas och 
analyseras på Twitter som gav dem mer möjligheter till att uttrycka sig. Tjejerna uttryckte 
Twitter som en slags frizon där de slapp analyseras och kunde framställa sig som en mer 
lättsam och humoristisk person, under mer kravlösa villkor. En tolkning är att de mer 
bildbaserade medierna ger mer upphov till att tjejerna objektifieras och måste eftersträva 
att likna den stereotypiska tjejen. Detta var enligt tjejerna mycket svårt eftersom bilder 
där man agerade mer utmanande riskerade att få mycket hatkommentarer (Intervju 3, 
diskussion, skola 2). Flera av tjejerna fann även mycket inspiration hos kända 
Twitteranvändare och gjorde mycket i sitt eget användande för att likna dessa personer 
som tidigare nämnts och stämmer överens med Gripsruds (2011) resonemang om hur 
kändisar är en del av identitetsskapandet. ”Kändisar” bland ungdomarna i denna studie 
präglades dock till skillnad från Gripsrud ”klassiska” TV-kändisar och musikartister, av 
bloggare, Twitter, Facebook eller Instagram kändisar, med andra ord, människor som är 
populära och har många följare på dessa forum. Alla respondenter använde alltså alla 
nämnda forum men använde dem till olika syften i sitt identitetsskapande och sin 
självprestation (Jämför Goffman, 1959; Buckingham, 2008; Sundar & Limperos, 2013). 
Facebook användes för att det är viktigt att ”bara” finnas där och profilen används 
främst som ett första intryck. Instagram används för att visa upp sig, gärna genom foton 
av sig själv och sin vardag. Att visa festbilder, roliga klipp på en själv, och fina saker som 
en aptitlig frukost eller ett nytt snyggt klädesplagg var att fördra, det används alltså som 
ett sätt att skryta och visa upp det bästa i ens liv. Snapchat används mer spontat bland 
vänner som ett slags chattforum fast med bilder och Twitter användes av tjejerna för att 
visa en mer lättsam version av sig själv. Alla forum används av respondenterna primärt 
som en scen för självprestation (Goffman, 1959; Pinch, 2010). Det sätt sociala medier 
används på kan jämföras med Goffmans dramaturgiska teorier kring självprestation trots 
teorins ålder, vårt sätt att interagera med varandra idag är lika naturligt som den klassiska 
fysiska interaktionen.  
 
Enligt Pinch (2010) så är det materiella iscensättandet (text- och bildpubliceringar) av ens 
identitet jämförbart med Goffmans teori om självprestation då användarna använder de 
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sociala forumen som scen (Front-stage) där man observeras av andra användare (publik). 
Användarna styr vilket intryck andra användare ska få av en genom att noga tänka 
igenom de texter-och bilder man publicerar. På så sätt spelar användarna roller och 
utövar intrycksstyrningen (Pinch, 2010) Sekundärt används social forum som en 
inspirationskälla till sin egen identitet samt en nyhetsportal om vad som är aktuellt just nu 
i olika grupper och sociala strukturer (Boyd, 2008), detta skulle enligt Goffmans teorier 
kallas för ”Backstage”, där framträdandet förbereds inför att spelas upp ”Front-stage” 
(Pinch, 2010).   

5.1.3	  Gillamarkeringar	  
Det som kanske mest utmärkte sig bland ungdomarna var betydelsen av att få 
gillamarkeringar. Detta ansågs av alla 18 respondenter vara det absolut viktigaste i deras 
vardag. Alla respondenter menade att de publicerade både text- och bild dagligen och 
syftet med allt som publicerades var att få gillamarkeringar vilket också var en styrande 
faktor till vad de publicerade. En gillamarkering menade respondenterna var ett tecken 
på bekräftelse, vilket betyder att man gjort något bra eller helt enkelt är ”rätt”, exempelvis 
om en bild från träningen gillas så är detta en bekräftelse på att man är rätt eftersom man 
håller sig till den hälsosamma trend som just nu råder på sociala medier, gillamarkeringar 
är identitetsstärkande och en viktig faktor i vilken social status man har. Ju fler 
gillamarkeringar desto bättre.  
 

Tjej 5: Man vill framställa sig själv som personen man vill vara, att vara som 
någon av ens förebilder, som en snygg träningsmodell eller bloggerska, man 
eftersträvar att vara som henne liksom. 
Tjej 2: Kan man framställa sig som henne känns det bra. Speciellt om man får 
mycket likes också. 
Intervju 3, diskussion, skola 2. 

	  
Med likes växer nätet av folk mer och mer, det vill man. Speciellt om det är 
någon populär, med högre status, som man inte känner som likear en. Det är 
coolt. 
Intervju 1, kille 1, skola 1. 

 
Sociala medier och internet kan ses som en offentlig scen (Pinch, 2010) där alla har en 
chans att synas och höras på ett sätt som inte varit möjligt förut. I det digitala offentliga 
rummet finns en chans för alla, ”vanliga” människor har startat bloggar och 
instagramkonton som av olika anledningar fått många gillamarkeringar och spridning 
vilket lett till att man blivit ”internetkändis”. Detta faktum märktes sporra 
respondenterna och alla respondenter visade en önskan eller en dröm om att bli känd på 
ett eller annat sätt på sociala medier, skulle man uppnå detta skulle social status vinnas 
och man bli omtyckt och populär. Att bli musikartist eller känd skådespelare kräver 
otroligt mycket talang och kunskap men att bli känd på sociala medier kräver andra 
egenskaper som ett speciellt sätt att utrycka sig på genom texter och/eller bilder, alla har 
tillgång till verktygen och har därmed alltså en chans till ett större genomslag på internet. 
För att uppnå ”kändisdrömmen” måste man synas och höras bland så många som 
möjligt, man måste man sticka ut, vara unik. För att lyckas med detta strävar man efter 
att lägga ut texter eller bilder som är av den karaktär om vad som anses trendigt just nu, 
det gäller i detta att lyfta fram så bra och unika egenskaper hos sig själv som möjligt.  
Genom dessa möjligheter som anses vara så attraktiva hos ungdomarna är man alltså 
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beredd att ta risker på sociala medier, eftersom de skulle kunna bidra till så mycket socialt 
kapital (Livingstone, 2008).  
 

Att inte få en like, det är ju som ett socialt misslyckande. 
Diskussion, Intervju 3, Tjej 2. 

 
Att bli gillad på sociala medier är alltså det som stärker ungdomarnas identitet allra mest. 
En gillamarkering är en bekräftelse, man är accepterad. Att delas och kommenteras är 
ytterligare en bekräftelse och är enligt respondenterna ännu mer statushöjande, men det 
är ändå antalet gillamarkeringar som är viktiga. En risk i förhållande till identiteten är om 
texten eller bilden inte skulle få några gillamarkeringar, eller väldigt få gillamarkeringar. 
Livingstone (2008) påpekar denna riskfaktor, som enligt henne sporrar unga ännu mer att 
använda sociala medier och publicera texter- och bilder som skulle kunna uppfattas som 
utmanande eller av allt för privat karaktär, det viktigaste för ungdomarna enligt 
Livingstone är att vara just aktiv, närvarande och visa att man är en social individ som är 
medveten om trender och agerar utefter dessa trender. 
 
Enligt respondenterna så var de beredda att gå långt för att få så många gillamarkeringar 
som möjligt vilket påverkar deras agerande på sociala medier. Skulle en text eller bild få 
lite eller inga gillamarkeringar tas bilden bort och anses vara ett socialt misslyckande, 
respondenterna, oavsett kön, menade därför att de är beredda att lägga ut exempelvis 
bilder av utmanande karaktär som en bild på en själv iförd endast underkläder eller 
badkläder, trots risker med detta, som att bilderna skulle kunna komma i orätta händer. 
Likt Livingstones (2008) studie om ungdomar och risker de utsätts för på sociala medier 
så kan man utläsa i denna studie att riskerna inte tas i större beaktning vid text- och 
bildpublicering om de sociala fördelarna är tillräckligt höga. Respondenterna i denna 
studie brydde sig likt ungdomarna i Livingstones studie (2008) om sin privata 
information och i Livingstones studie visade framförallt tjejerna på hög integritetskänsla i 
sitt användande av internet och sociala medier, men dock så värderades de sociala 
vinningarna ofta högre än deras integritet. Såsom i Livingstones studie (2008) visade sig 
respondenterna i denna studie vara villiga att ta risken om de sociala vinningarna var 
tillräckligt höga trots oro för konsekvenser. Likt Livingstone’s studie (2008) så såg 
respondenterna i denna studie sociala medier som ”sin privata sfär”, med andra ord en 
sfär som endast kompisar skulle ha tillgång till. Föräldrar, släkt eller andra vuxna skulle se 
deras innehåll tyckte respondenterna var en jobbig tanke därför stängdes vuxna ute från 
profilerna genom att ”blockera” dem. Som även Livingstones studie visade ville 
respondenterna vara offentliga gentemot vänner, men privat för föräldrar. Dock var 
tjejerna i denna studie något mer restriktiva och var inte helt offentliga på sociala medier 
som killarna var, eftersom tjejerna upplevt allt för mycket konsekvenser, som sexuella 
närmanden och elaka kommentarer genom att vara helt offentliga. Tjejerna visade därför 
på en större oro inför att missuppfattas eller råka illa ut på grund av sina publiceringar. 
Lösningen på det var att stänga sina profiler och så länge de var stängda kände tjejerna 
sig relativt trygga och vågade lägga ut mer utstickande eller utmanande texter- och bilder. 
De var medvetna om att bilderna ändå kunde kopieras och föras vidare till oönskade 
personer, men detta var ändå en risk de tog för att kunna uppnå sociala mål.  

5.2 Kan medie- och informationskunnighet underlätta 
ungdomarnas text- och bildpubliceringsvanor på sociala medier? 
Erfarenheterna av sociala medier och dess risker och konsekvenser skiljde sig mellan 
killarna och tjejerna i denna studie. Alla respondenter var medvetna om risker och 
konsekvenser det som skiljde dem åt var dock hur de hade fått kunskaper och erfarenhet 
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om dessa risker och konsekvenser. Killarna som hade fått en hel del lektioner i skolan 
om för- och nackdelar samt strategi i internetanvändandet upplevde en trygghet och 
självsäkerhet i sitt användande av sociala medier, medan tjejerna som inte fått 
information eller undervisning nästan dagligen upplevde oro eller ångest för hur deras 
texter- och bilder på sociala medier skulle uppfattas och vilka som skulle kunna se vad de 
publicerat. Flera av tjejerna uttryckte en stor oro för hur de skulle uppfattas och 
behandlas på sociala medier och de var klart mycket mer utsatta än killarna. Skillnaden på 
utsatthet i relation till kön var tydlig i den här studien vilket också stämmer överens med 
andra studier som gjorts om genusskillnader på sociala medier och internet (Forsman 
2010; Beckman et al, 2013). Att tjejer är mer utsatta än killar för negativa händelser som 
elaka kommentarer på sociala medier är något som också visat sig i en studie av Statens 
medieråd om barn och deras internetanvändande ur ett genusperspektiv, studien visade 
på att tjejerna i högre utsträckning än killarna utsattes för näthat, kränkningar, elaka 
kommentarer eller sexuella trakasserier (Forsman, 2010).  

Medie- och informationskunnighet kan dock trots den tydliga genusskillnaden spela en 
roll här, genom att öka kunskapen inom MIK kan kränkande beteende förebyggas och 
ungdomarna kan få ett annat synsätt på ageranden som är okej och inte på internet. Att 
det är lika allvarligt att kränka någon på internet som det är att göra fysiskt i exempelvis 
skolan. Det handlar om en gemensam kunskap, medvetenhet och attityd kring medier. 
Erstad (2010) menar att skillnader i digital kompetens och den digitala klyftan (Digital 
divide) ofta ställs emot bland annat könsskillnader, som i denna studie visade sig kunna 
vara en faktor till olikheterna i kunskap och erfarenheter, men Erstad menar att generellt 
snarare handlar om vilken bakgrund man har inom medie- och informationskunnighet, 
detta kan vara en tänkbar skillnad i denna studie eftersom att just MIK i undervisningen 
var en skillnad mellan grupperna.  

Ungdomarna uttryckte i fokusgruppsintervjuerna att det är viktigt att finnas på sociala 
medier eftersom det håller dem uppdaterade i vad som anses trendigt och följer man 
dessa trender kan högre status nås bland kompisar och bekanta. Skulle de inte finnas på 
sociala medier utgör detta en risk att exempelvis hamna utanför. Respondenterna i denna 
studie uttryckte det som att man inte skulle hänga med alls om man inte hade en 
smartphone och snabb tillgång till sociala medier och internet och att man då inte heller 
skulle ha några kompisar, eftersom man inte skulle vara aktiv i gänget. Erstad (2010)  
menar att det digitala utanförskapet är ett relativt nytt problem samhället nu ställs inför. 
Det handlar om vilka som kommer att inkluderas och exkluderas i samhället. Erstad 
menar att det är viktigt att medie- och informationskunnighet inkluderas i 
undervisningen på ett likvärdigt sätt i skolorna så att alla barn och unga kan få en 
likvärdig chans till att lära sig de sociala koder och strukturer som råder på internet och 
sociala medier.  

5.2.1	  Medie-‐	  och	  informationskunnighetens	  bidrag	  till	  kunskap	  och	  medvetenhet	  
En intressant skillnad mellan killarna och tjejerna var att killarna tyckte det var viktigt att 
ha helt öppna profiler medan tjejerna valde att stänga sina profiler. Killarna såg bara 
fördelar med att vara helt öppen på sociala medier, trots att de var medvetna om vissa 
risker med detta, att synas för nya eventuella vänner och arbetsgivare var såpass positivt 
att de accepterade riskerna med öppenheten. Tjejerna däremot var väldigt tydliga med att 
de ville ha stänga profiler som endast utvalda fick tillgång till. Skillnaden mellan 
grupperna här kan ha med att göra hur kunskap och erfarenhet av sociala medier 
uppnåtts.  
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Killarna som intervjuades har haft undervisning i för- och nackdelar vid användandet av 
sociala medier, något de pratat om mycket är hur man framställer sig själv på sociala 
medier och hur man vill uppfattas där eftersom eventuella arbetsgivare kan komma att 
kolla på ens profil för att få en uppfattning om vem man är. Detta var något som killarna 
hela tiden hade i åtanke när de använde sociala medier och många av dem hade en tydlig 
strategi för hur de framställer sig själva på sociala medier. Gemensamt bland killarna var 
också att de var självsäkra och orädda för öppenheten på sociala medier eftersom de 
menade att de stod för allt som de la ut. De menade också att det är viktigt att framstå på 
ett sätt bland kompisarna och att det gällde att hitta en balans i sin självprestation, men 
de menade också att man är den man är och att det bästa är att vara sig själv i så hög 
utsträckning som möjligt. Killarna hade till största del bra erfarenhet av sociala medier 
och hur de uppfattats där, även om alla stött på konsekvenser och blivit missuppfattade, 
så står de ändå för det de publicerar.   

Tjejerna var mycket restriktiva och rädda för öppenheten på sociala medier, anledningen 
till detta var att samtliga tjejer hade dåliga erfarenheter av att vara öppna på sociala 
medier. Alla tjejerna fick ofta utstå elaka kommentarer och kände sig ständigt analyserade 
på sociala medier, många av dem hade fått utstå ryktesspridning på grund av publicerade 
bilder och texter. De menade att det gäller att inte göra snedsteg och att agera som det 
förväntas av en, blir en bild missuppfattad eller tolkad på ett sätt man inte tänkt sig som 
leder till exempelvis ryktesspridning eller elaka kommentarer kan man få lida en lång tid 
och hela ens identitet kan fallera på grund av en feltolkad bild. Tjejerna upplevde att det 
var mycket svårt att upprätthålla sin image på sociala medier och gemensamt bland dem 
var att de till och med började tröttna på sociala medier och de sociala strukturer de 
upplevde där. Dock så menade de att det fortfarande var viktigt att finnas där och vara 
aktiv, annars så skulle man hamna utanför, vilket de menade skulle vara ännu värre än att 
exempelvis få hatkommentarer. Tydligt bland tjejerna var att de kände sig vilse i sitt 
användande av sociala medier och att de många gånger saknade vägledning. Många av 
dem hade föräldrar eller andra vuxna förebilder i släkt och familj för råd och stöd men 
eftersom de ofta inte ”hade koll” på vad som är rätt och fel på sociala medier och bland 
kompisarna så tyckte tjejerna att det var svårt att få det stöd de ofta önskade att de skulle 
fått. Tjejerna ansåg att de har så pass mycket negativa erfarenheter nu vid 16 års ålder att 
de kan hantera det mesta men uttryckte stor oro för yngre barn och unga som spenderar 
minst lika mycket tid på sociala medier som de själva och äldre ungdomar gör enligt 
tjejerna. Några av tjejerna berättade om nära och bekanta barn i 9 till 12 års ålder som 
redan i så ung ålder lägger ut utmanande bilder på sig själva i exempelvis 
omklädningsrummen. Tjejerna upplevde att de inte levde under så extrema sociala 
strukturer på sociala medier när de var yngre men att utvecklingen har gjort att det blivit 
allt mer extremt. Enligt tjejerna så beter sig ofta så pass unga barn som om de var i 
samma ålder som dem själva, alltså 16 år, och många får också elaka kommentarer och av 
även kommentarer av sexuell karaktär. Tjejerna i fokusgruppen utryckte en önskan att få 
mer information och vägledning i sitt internetanvändande eftersom de menade att väldigt 
lite information kan ha stor påverkan på hur de agerade på sociala medier. En av tjejerna 
gav ett exempel på när försvarsmakten var där och berättade hur de scannar av sociala 
medier inför en anställningsintervju, den informationen var tjejerna överens om fick dem 
att tänka till en extra gång på vad för texter- och bilder de publicerade. Tjejerna ansåg att 
om man i tidig ålder skulle få information och kunskap om konsekvenser vid text- och 
bildpublicering på sociala medier skulle det kunna bli ett fredligare klimat på sociala 
medier och att man skulle få större självrespekt om man visste vad ens texter, bilder och 
information kan användas till. Tjejerna uttryckte en besvikelse över att de fått lära sig 
genom negativa erfarenheter, istället för att fått förvarningar av vuxna i deras närhet. Det 
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som alltså tydligt blir ett problem är att när unga inte får vägledning av vuxna i sitt 
internetanvändande så sätter de sina egna regler och gränser för hur långt de är beredda 
att gå för att nå sociala mål, något som också Livingstones (2008) studie visar. Som barn 
och ung har man inte tillräckligt med kunskap och erfarenhet för vad som kan utgöra en 
risk för sitt privatliv. Medie- och informationskunnighet kan göra barn och unga 
medvetna om risker vilket skapar mer eftertänksamma användare, som i sin tur kan 
skydda dem från konsekvenser till följd deras användande av sociala medier. Flera av 
forskarna menar att i ett digitalt samhälle där Web 2.0 som baseras till stor del på 
användargenererat innehåll skulle dra stor nytta av att den digitala generationen utbildas 
inom MIK eftersom det skulle bidra till en säkrare digital arena (Erstad, 2010; Holm 
Sörensen 2010; Carlsson 2010; Varis 2010). MIK bidrar även till kritiska, analyserande 
och tolkande användare, att kunna värdera medier och information är viktigt i ett digitalt 
samhälle eftersom man dagligen utsätts för oerhörda mängder information som är viktig 
att kritiskt kunna värdera, genom denna förmåga kan användarna skyddas men också 
använda internet och sociala medier på ett strategiskt sätt, och också själva bidra med 
meningsfullt innehåll (Stern, 2008, Carlsson, 2010, Holm Sörensen, 2010; Statens 
medieråd, 2014). 
 
En gemensam medvetenhet och gemensamma värderingar om vad som är okej och inte 
på sociala medier skulle kunna skapa ett fredligare klimat för användarna. Mer 
eftertänksamma användare kan skydda dem från att publicera exempelvis utmanande 
bilder som skulle utnyttjas på oönskat sätt eller publicera information genom text som 
avslöja privat information. Även händelser som Instagram-målet som presenterades i 
kapitlet Problemområde i denna studie skulle eventuellt kunna förhindras, eftersom 
användarna skulle ha kunskap om att brott även kan ske och utföras i den virtuella 
världen. Flera teorier och forskare som undersökts i denna studie menar att samhället 
måste ändra sin syn på MIK och undervisningen då ungdomarna lever i en vardag där 
virtuell och fysisk verklighet knappt har någon gräns (Erstad, 2010; Carlsson, 2010; 
Drotner & Livingstone, 2008; Holm Sörensen, 2010). 
 
I den fysiska världen är vuxna noga med att uppfostra, vägleda och hålla sina barn i 
handen genom uppväxtens alla faser och händelser, men på internet verkar vuxna ha en 
tendens att släppa barnen fria. I ett samhälle där gränsen mellan virtuellt och verklighet 
blir alltmer otydlig om än ens synlig för barn, där en mängd risker finns, varför ska då 
barnen släppas fria på internet? En tolkning av respondenternas diskussioner i denna 
studie är att regler, koder och sociala strukturer på internet skapas och formas av barnen 
och ungdomarna själva, och man kan urskilja en önskan från respondenterna, framförallt 
de mer utsatta tjejerna, att stöd och vägledning behövs i ens vardagliga 
internetanvändande. 
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6.	  Slutsats	  och	  framtida	  forskning	  
Studiens syfte var att söka förståelse kring hur gymnasieungdomars kunskaper och 
attityder kring text- och bildpublicering på sociala medier och hur de agerar utifrån detta. 
Aspekten identitet var också som tidigare presenterat en viktig faktor att studera i 
förhållande till ämnet eftersom identitet är en stor motivation till hur ungdomar agerar på 
internet (Buckingham, 2008) och visade sig också vara den största motivationen till hur 
respondenterna i denna studie agerade vid text- och bildpublicering på sociala medier. 
För att uppnå studiens syfte kommer jag här nedan svara på frågeställningarna. 
 

- Vad har ungdomar för erfarenheter kring text och bildpublicering? 

- Hur medvetna är ungdomar om för- och nackdelar kring text och 
bildpublicering? 

- Vad är ungdomar attityd kring text och bildpublicering på sociala medier? 

- Hur agerar ungdomar utifrån erfarenhet, medvetenhet och attityd? Vilken roll 
spelar identitet i deras agerande? 

-  Påverkar Medie- och informationskunnighet ungdomars kunskaper och 
erfarenheter på sociala medier? 

	  
6.1 Erfarenhet och medvetenhet	  
Studien visar på att ungdomar besitter en hel del kunskaper och erfarenheter av text- och 
bildpublicering på sociala medier. Det är dock skillnad i hur dessa kunskaper och 
erfarenheter uppnåtts. Killarna i studien var mer informerade om för- och nackdelar än 
tjejerna, och tjejerna hade mer dåliga erfarenheter av sociala medier än vad killarna hade. 
Killarna upplevde inte sociala medier som en lika riskfylld plats att vistas på som tjejerna, 
vilket kan ha med att de fått medie- och informationsundervisning i skolan, information 
och kunskap gav killarna en större känsla av trygghet och självsäkerhet i deras 
internetanvändande. Tjejernas dåliga erfarenheter och den ständiga granskning de 
upplevde på sociala medier gjorde att de alltid var rädda för hur en text eller bild skulle 
bemötas eller uppfattas av andra. Medie- och informationsundervisning skulle kunna 
bidra till tryggare användare, men även motverka det negativa klimat som verkar råda på 
sociala medier, något som speciellt tjejer upplever genom näthat och kommentarer av 
sexuell karaktär. Att hela tiden vara aktiv och publicera material av rätt karaktär visade 
också ge alla respondenter, oavsett kön, prestationsångest och en stress kring att inte vara 
tillräckligt bra. Genom medie- och informationskunnighet kan användarna generellt få en 
sundare syn på sitt internetanvändande, användarna skulle kunna få en högre 
medvetenhet om vad som är okej och inte och hur information och bilder kan spridas 
och utnyttjas. Genom att också tala om etiska frågor på nätet kan också användarna få en 
sundare syn på exempelvis utseende. Genom medie- och informationskunnighet kan 
användarna skyddas från konsekvenser, såsom näthat, ångest, att utnyttjas sexuellt, eller 
själva begå hatbrott eller kränka andra användare. Att vara medie- och 
informationskunnig hjälper också användarna att ta sig fram i den digitala världen genom 
ett mer analyserande och tolkande synsätt på information, vilket hjälper dem i valet av 
forum eller vad man väljer att publicera, man kan därmed bidra med meningsfullt 
innehåll. 
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6.2 Attityd, agerande och identitet 
Trots risker och negativa erfarenheter menade dock alla respondenter att det var viktigt 
att finnas på sociala medier och alltid vara aktiv. Att texter- och bilder följde de trender 
som råder på sociala medier var också viktigt även om det skulle innebära att det som 
publiceras blev av utmanande karaktär. Att agera enligt trenderna och de sociala 
strukturer som råder är oerhört viktigt för ens identitet. Identitet och självprestation 
visade sig alltså vara den faktor som alltid var det som motiverade respondenternas 
ageranden. Identitetsfaktorn var så pass stark att merparten av respondenterna menade 
att de kunde gå långt i sina text- och bildpubliceringar för att exempelvis uppnå ett 
önskat socialt mål. Attityden till text- och bildpublicering på sociala medier var därmed 
att de var nödvändiga för ens identitet, hade man få eller inga publiceringar riskerade 
man att bli osynlig och betraktas som en osocial person. Trots kunskaper och 
erfarenheter om risker publicerades alltså ändå texter och bilder som kunde ses som 
utmanande eller provocerande för vissa, så länge man såg att materialet skulle kunna 
social vinning och fördelar bland kompisarna så publicerades texterna eller bilderna.  

6.3 Framtida forskning 
En viktig aspekt i denna studie var de könsskillnader resultaten visade på. Tjejerna 
upplevde större press och utsatthet än killarna och agerade med större försiktighet på 
internet på grund av de dåliga erfarenheter de tidigare upplevt. Detta visar på att det vore 
intressant att studera genusperspektivet i förhållande till text- och bildpublicering på 
sociala medier närmre och varför tjejer upplever ett mer negativt klimat på internet än 
vad killarna gör. Att göra mer inriktad forskning på just medie- och 
informationskunnighet i undervisningen är också ett högst relevant forskningsämne 
eftersom detta är något som uppenbarligen saknas i utbildningen. Enligt Ola Erstad 
(2010) är det snarare aspekten MIK som utgör skillnaden på hur man upplever internet 
och sociala medier än exempelvis kön, detta vore intressant att studera ytterligare. Som 
teorin visar i denna uppsats så fattas undervisning inom MIK idag i de flesta svenska 
skolor och forskare menar (Erstad, 2010; Carlsson, 2010) att en attitydförändring i 
förhållande till MIK i undervisningen är bråttom. Man kunde i denna studie urskilja en 
större självsäkerhet och trygghet bland killarna i studien som fått medie- och 
informationsundervisning i skolan, tjejerna var mer vilse och uttryckte en stark önskan 
om att få mer information om internet och sociala medier. Detta kan bero på 
genusperspektivet eller MIK perspektivet, eller båda delarna, därför vore det intressant 
att på djupet undersöka skillnader mellan elever som fått undervisning inom området och 
elever som inte fått det. 

 

	  

	  
 
 
 
 
 
 



	   45	  

7.	  Implikationer	  för	  samhället	  
Ett tydligt resultat i denna studie var att sociala medier upptog mycket stor del av 
ungdomarnas tid och att det också styrde respondenternas vardag, man lever idag ett	  
digitalt vardagsliv. Ungdomarnas identitet var den största motivationen till hur de	  agerade 
på nätet och hur de på bästa sätt skulle kunna framställa sig själv fanns alltid i beaktning 
hos ungdomarna. Att på sociala medier framställa en förskönad bild av sig själv var en 
aktivitet som upptog stor del av ungdomarnas tid och tankar. Något som också kan 
utläsas av resultaten är att killarna som upplevde sociala medier som tryggt, och som 
hade fått undervisning i medie- och informationskunnighet inte upplevde lika mycket 
ångest och stress över hur man framstår på nätet som tjejerna. Tjejerna visade på en stor 
utsatthet på sociala medier och en stor oro för hur de framstod på sociala medier och en 
rädsla för att göra snedsteg. Detta visar indikationer på att ungdomarna är i behov av 
stöd och vägledning i deras användande av sociala medier. Medie- och 
informationskunnighet skulle kunna vara en del av detta. Genom en likvärdig 
undervisning inom MIK i skolorna skulle en jämlik kunskapsnivå kunna uppnås och det 
skulle kunna finnas stöd och rådgivning för ungdomarna att tillgå, vilket skulle kunna 
underlätta deras internetanvändande som är den del av deras vardag och rutiner, lika 
mycket som att sova, äta och gå till skolan är.	  
Medie- och informationskunnighet är viktigt då det hjälper individerna att värdera 
information, analysera innehåll, och bidra med meningsfullt innehåll. I ett öppet och 
offentligt landskap som internet och sociala medier är, är detta viktigt för en tryggt och 
säkert samhälle som idag inte bara finns fysiskt, utan också på internet, vi lär barn och 
unga sociala koder och strukturer i det fysiska samhället allt från bordsskick till 
allvarligare saker som att man inte följer med främlingar men på internet råder inte 
samma uppfostran, barn och unga släpps ofta fria ut i den digitala världen, utan vuxnas 
kontroll och skydd. Detta leder till att barn och unga skapar sina egna sociala koder och 
strukturer på internet, och ger sig in i situationer som man i den fysiska världen kanske 
inte alls gjort, eftersom det inte händer i den fysiska världen anses situationer på internet 
inte lika allvarliga som i verkligheten, men konsekvenserna kan bli minst lika allvarliga 
som de hade blivit i verkligheten. Därför är det viktigt att vi håller våra barn och unga i 
handen även på internet och att vuxna tar ansvar i uppfostran även när det gäller 
internetanvändningen.  
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Bilagor	  

Bilaga 1.0 
	  
Halvstrukturerade	  Fokusgruppsintervjuer.	  Intervjumanual.	  
Studiens	  frågeställningar: 
	  
Vad har ungdomarna för erfarenheter kring text och bildpublicering? 
Hur medvetna är ungdomar om för- och nackdelar kring text och bildpublicering? 
Vad är ungdomarnas attityd kring text- och bildpublicering på sociala medier? 
Hur agerar ungdomarna utifrån erfarenhet, medvetenhet och attityd? Vilken roll spelar 
identitet i deras agerande? 
1. Presenterar mig själv och studien, samt delar ut informerat samtycke. 
2. Startar intervjuerna med startfrågan. 
3. Låter respondenterna diskutera så fritt som möjligt, eftersom jag vill ta vara på deras 
öppenhet, åsikter och tankar vid intervjutillfällena. Detta är det viktiga för studiens 
resultat. Jag leder in respondenterna på rätt spår ifall de svävar iväg. 
4. Alla frågor i manualen ställs till alla tre grupper, det garanterar svar på samma frågor 
och att temat följs. Följdfrågor utifrån vad som diskuteras ställs. 
5. Frågornas disposition i denna manual följs inte till punkt och pricka eftersom 
diskussionerna kan variera.  
 
Frågeställningarna operationaliserade till intervjufrågor: 
 
Startfråga: Varför publicerar man bilder och texter på sociala medier? 
 
Vilka sociala medier använder ni? 
- Exempel? 
 
Vad publicerar man för typer av bilder eller texter?  
- Kan ni ge exempel?  
- Hur ser era flöden ut på sociala medier?  
 
Hur mycket tänker ni på hur en bild eller text ska se ut innan ni lägger ut den? 
 
Är det viktigt att ens profil är genomtänkt? Kan ni förklara eller ge exempel? 
 
Hur viktigt är det att ”Gillas” eller delas (överhuvudtaget/generellt)?  
 
Vad gör man för att ”gillas”? Hur långt är man beredd att gå?  
      - Kan ni ge något exempel? 
 
Är det viktigt vem som gillar en bild eller text och hur många som gillar bilden eller 
texten? 

- Exempel på ”drömgillare”? 
- Exempel på hur många som är ett bra antal gillare? 
- Vad gör man om man inte gillas alls? 

 
Vad tänker ni kring att kommenteras eller delas? 
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Sådant som händer på sociala medier, bilder, kommentarer, diskussioner och så 
vidare, pratas det om sådant i exempelvis skolan också? Bland kompisarna 
exempelvis?  
- Är det som händer på sociala medier lika verkligt som om det skulle hända i 
skolkorridoren? 
 
Har ni öppna eller stängda profiler?  
- Varför/ Varför inte? 
 
Har ni någonsin tänkt på hur snabbt en bild/text kan spridas? 
- Erfarenheter? 
 
Har ni någonsin tänkt på vem/vilka som kan kolla på ditt innehåll på Facebook eller 
Instagram? 
- Vill man verkligen att alla ska kunna se ens bilder och texter? Vad gör man om man 
inte vill? 
 
Kan man råka illa ut på grund av en bild eller text? Varför/Varför inte? 

- Vad kan hända? 
- Egna erfarenheter? 

 
Är ni medvetna om vad Facebook/Instagram kan göra/gör med era bilder och texter? 

- (Efter svar, ge fakta på användarvillkor och diskutera hur man ser på att 
publicera bild/text utifrån det) 

 
Vart vänder ni er om ni behöver råd kring sådant som sker på sociala medier? 
-  Skolan? 
- Föräldrar? 
- Andra vuxna? 
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Bilaga 2.0  
	  

 
Ungdomars medvetenhet och agerande vid bild- och textpublicering på 

sociala medier. 
En studie på grundnivå vid Karlstads universitet 

	  
Jag heter Elin Huatorpet Jones och jag är student vid Karlstads universitet.  
Jag studerar Medier- och kommunikationsvetenskap på grundnivå och gör nu min c-
uppsats för att ta ut min filosofie. Kandidatexamen inom kommunikation. 
 
Jag studerar hur 16-åringars medvetenhet och agerande ser ut vid bild och 
textpublicering på sociala medier. Det innebär alltså att jag är intresserad av hur ni 
använder sociala medier och hur ni tänker kring bild- och textpublicering på dessa 
forum. Era tankar, erfarenheter och reflektioner kring området är en viktig del av 
studiens resultat. Detta är intressant och viktigt att studera eftersom exempelvis 
Facebook har 1,3 miljarder användare och Instagram som ägs av Facebook har cirka 
150 miljoner användare, vilket i sin tur betyder att saker och ting kan få snabb 
spridning och ses av många människor runt om i världen. Jag är nyfiken på hur ni 
ställer er till det! 
 
Att delta i denna intervju är helt frivilligt. Du kan närsomhelst under intervjun välja 
att avbryta och lämna intervjun.  
 
Jag ämnar att spela in intervjun genom rörlig bild och ljud, detta för att jag ska kunna 
urskilja vem som säger vad. Ljud och bildmaterial kommer endast att vara tillgänglig 
för mig personligen och eventuellt min handledare vid Karlstads universitet. Era 
svar kommer sedan att behandlas skriftligt och varje intervjuperson får ett kodnamn 
(exempelvis: Tjej 1, skola 1), ni är därmed helt anonyma.  
Er identitet kommer endast att vara er ålder, och att ni är elever vid gymnasiet. 
De svar som publiceras kommer att finnas skriftligt citerade i uppsatsen.  
 
Har ni något ni vill tillägga eller fråga mig om i efterhand är ni välkomna att maila 
mig: elinhuatorpet@gmail.com 
 
Jag har läst och förstått informationen och jag ger härmed medgivande till att 
bli intervjuad genom ljud och bild till syfte för denna studie. 
Jag är medveten om att jag närsomhelst kan dra mig ur intervjun.  
 
 
Signerat:_____________________________________________________________ 
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