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Abstrakt 

The purpose of this study was to examine how and why teenagers use Youtube and 

what they get out from using it. Youtube gives the viewer a lot of different genres to 

choose between and even more videos to watch which makes the platform very 

interesting to investigate. We used a qualitative method and interviewed eight 

Swedish teenagers between the ages of 15 to 19. To reach a result and answer our 

two research questions we used Uses and gratifiations theory and previous research 

to come up with different needs and motives for using Youtube. With Uses and 

gratifications theory we were able to obtain four needs and twelwe motives. The 

result showed that the respondents in this study watched Youtube mainly because of 

four reasons, to learn new things, the pursuit of belonging, daydream and their 

active use.  

Nyckelord 

Youtube, Uses and gratifications, teenagers, social media, media behaviour, media 

usage, television 

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som deltagit i vår studie samt till vår 

handledare Maria Elliot för allt stöd och feedback under dessa veckor. 
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1 Inledning 

Sociala medier idag tillåter oss att dela med oss av det mesta vi gör till familj, 

vänner och resten av världen. Allt från fina semesterbilder och videor från senaste 

resan till vad man åt till frukost i morse publiceras för andras beskådan (Perrin, 

2015). En del människor filmar och låter oss följa med i deras vardag och lära känna 

dem på djupet, något som kallas vlogg. En blogg fast i videoformat där så kallade 

youtubers dokumenterar deras liv med en videokamera och publicerar det på 

Youtube. Alla youtubers har sin egen genre och det finns väldigt många olika att 

välja mellan. Vissa har skönhet och hälsa som fokus medan några filmar när de 

spelar olika spel. Det finns alltså ett stort urval för användarna att välja mellan 

(Youtube, 2018).   

 

Varje år tar Medieakademin fram listor där de största makthavarna i svenska medier 

lyfts fram, något de kallar för Maktbarometern (2017). En av de listorna är “Årets 

makthavare” där de listar de 30 svenskarna som har mest räckvidd och engagemang 

i Sverige. 21 av dem är youtubers och de resterande nio är nyhetssidor, TV-kanaler 

samt inflytelserika personer. Vi kan därför utan att överdriva påstå att youtubers är 

de nya makthavarna i svenska medier genom att de har mycket att säga till om och 

får sin stora publik att lyssna. Det är även något som fler förstått och dragit nytta av. 

Svenska Dagbladet (2018) rapporterar om gymnasium som börjat med så kallade 

framtidsyrken där bland annat utbildning hur man blir en youtuber finns med bland 

programmen. Under sin studietid kommer eleverna kunna lära sig och bli redo att 

jobba med sig själva som varumärken i olika sociala mediekanaler. Vi ser det som 

något positivt att skolor moderniseras och fokuserar på de yrken som säkerligen 

kommer att bli populära och ersätta andra inom en snar framtid. Det visar även på 

att influencer och youtuber som tidigare setts som en hobby accepterats och 

placerats i arbetslivet. 
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Men denna studie kommer inte att fokusera på de som publicerar på Youtube utan 

de som använder plattformen i sitt vardagliga liv. Enligt Svenskarna och internet 

(2017) använder alla under 25 år Youtube. 86 procent av 12-15 åringarna använder 

det på en daglig basis och de övriga 13 procenten tittar inte dagligen men varje 

vecka. Fler och fler unga väljer även bort TV och använder sig istället av online- 

och streamingtjänster. MMS årsrapport (2017) har tagit fram statistik som visar att 

personer mellan 15 och 24 år tittar i genomsnitt 40,5 minuter på TV om dagen. 

Jämfört med totala genomsnittet på 140 minuter per dag skiljer det sig väldigt 

mycket. Den genomsnittliga Youtubeanvändaren spenderar minst en timme om 

dagen framför Youtube och tittar via sin mobiltelefon. Med 1,5 miljarder tittare per 

månad blir det ungefär 45 miljoner speltimmar vilket motsvarar fem miljoner år i 

total speltid (Nordichardware, 2017).  

 

Svenskarna och internet (2017) tar även upp vilken typ av video på Youtube som 

svenskarna tittar på mest. Det vanligaste är att titta på underhållningsfilm följt av 

instruktionsfilmer. Populärt är även att se på sport, genrer som även visas på TV. 

Om vi ser på tre av de stora svenska Youtubekanalerna (Therese Lindgren, Jocke & 

Jonna och Ben & Nicci, 2018) som låter oss följa med i deras liv får de i snitt 300 

000 visningar per avsnitt. Enligt MMS (2018) är det mer än det mest populära 

avsnittet på TV3. Vi ställer oss därför frågan varför tonåringar väljer Youtube 

framför det traditionella mediumet och varför det är mer spännande att följa en 

kanal på Youtube än exempelvis en TV-serie. Tidigare forskning visar att trots 

ungdomars inflytande och dominans inom nya medier finns det bristande forskning 

om dem (Dhir & Tsai, 2016), därför finner vi det extra intressant att undersöka den 

målgruppen. 

 

Baserat på våra egna erfarenheter och tankar använder många sociala medier för att 

stärka vår självkänsla och ge oss bekräftelse, det påståendet styrks även genom 

tidigare forskning. Hayes, Carr och Wohns (2016) studie om gillamarkeringar på 

sociala medieplattformar som Facebook, Instagram och Twitter visade sig ha en stor 

koppling till att fylla deltagarnas bekräftelsebehov. Ju fler gillamarkeringar man får 
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på exempelvis Instagram desto större “internetkarma” har man vilket leder till mer 

uppmärksamhet och status. Detta gjorde även att de tänkte ett steg längre innan de 

publicerade något på plattformarna, just för att få så stor uppmärksamhet som 

möjligt. Att däremot inte få några eller få gillamarkeringar på sina inlägg kunde 

deltagarna känna en ledsamhet över. 

 

De som tittar på Youtube kan däremot inte få gillamarkeringar genom plattformen, 

därför vill vi fokusera på deras interaktion med de olika kanaler och videor de tittar 

på. För trots att de flesta Youtubeanvändarna endast använder Youtube i tittarsyfte 

är de oftast väldigt aktiva. Det påståendet grundar vi i att följarna till de stora 

Youtubekanalerna ofta visar ett stort engagemang, något vi kan se genom de 

kommentarer och gillamarkeringar de videos som läggs ut har. Hayes, et. al. (2016) 

menar på att det finns olika faktorer som gör att människor “gillar” eller 

“favoriserar” bilder och videoklipp. I undersökningen framgår det att många gillar 

en bild för att bevara sin relation med andra personer samt för att få gillningar 

tillbaka. Gillningar och favoriseringar är en slags kommunikation och acceptans på 

sociala medier samt ett sätt att visa att man är på “samma sida”. Så tror vi är fallet 

med Youtube, att användare gillar deras favoritkanalers videor eftersom de gillar 

personerna bakom klippen och kanske inte alltid det innehåll de publicerar. Många 

youtubers uppmanar även deras följare att gilla deras videor som publiceras 

(Youtube, 2018), något som vi tror beror på att de genom gillamarkeringar får mer 

popularitet vilket kan leda till en högre inkomst för dem. Men trots att vi anar en av 

anledningarna till att ungdomar använder Youtube finns det med all säkerhet andra 

skäl till varför och det har vi förhoppningar på att få reda på. 

 

I denna studie kommer vi använda oss av teorin Uses and gratifications när vi 

försöker komma fram till varför Youtube är så populärt hos unga personer och vad 

de får ut av att använda sig av denna sociala plattform. Eftersom Youtube är ett 

relativt nytt fenomen som ökar i popularitet för varje dag som går, anser vi att det är 

ett väldigt intressant ämne att studera om och som förhoppningsvis kommer fylla 

några de forskningsluckor som finns inom området.  
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2 Sociala medier och Youtube 

Sociala medier och Youtube är två begrepp som vid första anblick kan vara 

självklara för många och används vid en daglig basis, men hur ser historien bakom 

ut och vad innebär de egentligen? I detta avsnitt kommer vi att förklara dem mer 

ingående så att du som läsare kan skapa en bättre förståelse, något som är viktigt att 

ha vid fortsatt läsning av vår studie.  

 

2.1 Sociala medier 
I Antologin Sociala Medier av Michael Nilsson (2011) tas den digitala världen upp. 

Begreppet sociala medier presenterades under 2000-talet och samlingsnamnet 

började då få mer och mer uppmärksamhet. Det finns olika förklaringar till vad ett 

socialt medie egentligen är och det finns olika definitioner av det. Ett enkelt sätt är 

att förklara det som en digital teknik som möjliggör det för människor att 

kommunicera, producera och dela innehåll på olika plattformar. Sociala medier är 

elektroniska verktyg som fungerar via Internet men behöver inte vara webbaserade. 

Det har många utvecklare av sociala medier tagit med sig och börjat flytta sina 

plattformar till appar. På så sätt finns de mer lättillgängliga och man som användare 

behöver inte en fungerande webbläsare (Carr & Hayes, 2015). 

 

Enligt Mary Morrow (2014) var det tack vare Facebook som e-kommunikationen 

förändrades eftersom den sociala plattformen var det första elektroniska sociala 

mediet. Tack vare Facebook så kan vi snabbt och enkelt kommunicera, dela 

information och nyheter med vänner samt andra runt om i världen. Det med hjälp av 

nya datorer, surfplattor och smarttelefoner som gör det lättare att komma åt våra 

sociala medier (Nilsson, 2011).  

  

När sociala plattformar som Facebook och bloggar blev ens vardag i våra privatliv 

blev människor mer medvetna om att något stort var på väg och att det skulle ha en 

påverkan för framtiden. Idag så är många olika fenomen kopplade till begreppet 
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sociala medier som t.ex. digital marknadsföring och e-handel. Sociala medier är inte 

bara ett gemensamt samlingsnamn för fenomenen, de också har en gemensam 

nämnare, alla handlar om relationer. Viljan för att behålla relationer med varandra är 

kraften bakom sociala medier. Det betyder att relationer är lika verkligt i den 

digitala världen så som i det verkliga livet. Det är mycket tid som läggs ner av 

människor runt om i världen för att kunna skapa nya nätverk och återknyta banden 

till gamla vänner. Men det är inte bara relationer till vänner som knyts i den digitala 

världen utan även också arbete och affärsmöjligheter. De mest dominerande sociala 

medierna är Facebook, LinkedIn och Twitter samt andra digitala plattformar där 

personer kan bli medlemmar och skapa en profil. Möjligheten till att kommunicera 

mellan människor har numera blivit enklare. Författaren skriver i antologin att ett 

social nätverk är en plattform där vi människor träffas i syfte med att på ett eller 

annat sätt kommunicera med varandra och alla nätverk har självklart olika syften 

(Nilsson (2011).     

 

2.2 Youtube 
Den 14 februari 2005 grundades Youtube, en plattform där vem som helst, så länge 

de har ett konto, kan ladda upp videoklipp för allmänheten att se. Chad Hurley, 

Jawed Karim och Steve Chen, tre män som tidigare jobbat på PayPal ville skapa en 

tjänst där det var enkelt att dela klipp med vänner och med världen 

(Internetmuseum, 2016). Idag finns över en miljard medlemmar från 88 länder på 

Youtube och varje dag tittar användarna på en miljard timmar innehåll (Youtube, 

2018). 

 

Vem som helst kan använda Youtube och man behöver inget konto för att se på det 

stora urval av videos som finns på plattformen. Som registrerad medlem kan man 

själv ladda upp klipp, kommentera andras och prenumerera på kanaler som 

intresserar en lite extra så man inte missar något de lägger upp. Den kanal som är 

störst på Youtube har över 62 miljoner prenumeranter (Youtube, 2018), så man kan 

inte säga annat att så kallade Youtubers har ett stort inflytande på människor. 
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Enligt Internetstiftelsen i Sverige (2017) är Youtube den vanligaste tjänsten när det 

gäller rörlig bild på internet. Var fjärde internetanvändare tittar på Youtube dagligen 

och praktiskt taget alla unga personer under 25 använder Youtube, de flesta flera 

gånger per dag. Vidare nämner de även att tre av fyra användare på Youtube ser på 

underhållningsfilmer, mer än hälften ser på instruktionsfilmer och en fjärdedel 

använder Youtube till att titta på kursmaterial.  

3 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp den teoretiska synvinkel vi valt att använda i vår 

studie, dess bakgrund och hur vi kommer att tillämpa den. Här finner ni även 

tidigare forskning inom området som vi tagit mycket inspiration och lärdom från. 

 

3.1 Uses and gratifications 
Uses and Gratifications är en teori som används för att förstå hur och varför 

människor använder sig av olika typer av medier, allt från TV-tittande till sociala 

medier. Den menar på att människor är aktiva i deras sökande efter att välja medier 

utifrån deras behov och att medier i detta fall har en begränsad effekt eftersom det är 

användarna som har kontroll (West & Turner, 2012). Människors motivation är 

enligt Dhir & Tsai (2016) en av de viktigaste förutsättningarna i teorin, eftersom den 

ligger bakom medieanvändningen och förutsäger en enskild användares medievanor 

och den tid personen i fråga spenderar. Uses and gratifications påverkar även 

användarens attityd, betydelse eller närhet av mediet (Dhir &Tsai, 2016). 

 

Vissa forskare påstår att Uses and gratifications etablerades redan under 1940-talet 

när forskare började intressera sig i varför publiken hade olika typer av 

mediebeteenden, exempelvis när de läste tidningen eller lyssnade på radio. För det 

var just traditionella medier som teorin tillämpades på till en början. Men när 

internet uppkom förändrades synen på vår medieanvändning. Människor är mer 

aktiva i sitt medieanvändande idag än när Uses and gratifications först kom på tal, 
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det beror på att vi idag har ett större utbud av medier och har tillgång till dem 24 

timmar om dygnet (Ruggiero, 2000.). 

 

Katz, Haas och Gurevitch (1973) har tagit fram fem kategorier som baseras på olika 

behov som tillfredsställs av medieanvändning. Vi kommer använda dessa kategorier 

som inspiration när vi skapar intervjufrågor till studien. Här presenteras behovens 

innebörd kortfattat. Hur vi kommer använda dem samt vår tolkning finner ni lite 

längre ner i detta avsnitt. Eftersom detta är undermedvetna behov och inget 

medieanvändaren tänker på när de väljer vad de ska titta på har vi med olika motiv 

som de kan tänkas ha för varje behov. Med motiv syftar vi på de mål som 

ungdomen vill uppnå med hjälp av Youtube. Den första kategorin är kognitiva 

behov som innebär att stärka kunskap, förståelse och information, emotionella 

behov där behov som stärker estetiska, njutbara och känslomässiga upplevelser 

ingår. Många använder medier till att stärka sitt självförtroende, trovärdighet eller 

status, de behoven faller under kategorin personliga integrationsbehov. Den fjärde 

kategorin kallar vi för relationsrelaterade behov vilket innebär att man brukar 

medier för att stärka kontakten med familj, vänner och omvärlden. Sista kategorin 

innehåller behov relaterade till undanflykt och avlastning, den kallar vi för 

avkopplingsbehov. 

 

Senare forskning har även tagit fram ytterligare tre kategorier som fokuserar mer på 

hur Uses and gratifications kan tillämpas på sociala plattformar. Den första 

kategorin är innehåll och där i ingår informationssökning och exponering, process 

där social påverkan, flykt och underhållning ingår. Den sista kategorin är socialt och 

där ingår nätverkande samt samordning (Stafford, Stafford & Schkade, 2004.).  

 

För att kunna specificera våra intervjufrågor och komprimera vår undersökning så 

mycket som möjligt har vi valt att inte använda alla de behov som vi tog upp ovan. 

Vi valde att inte använda oss av personliga integrationsbehov eftersom vi inte tror 

att användning av Youtube inte bidrar till stärkt självförtroende. Vi har inte heller 
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tagit med relationsrelaterade behov då Youtube främst inte är en plattform där man 

kommunicerar och upprätthåller kontakt med familj och vänner. Däremot anser vi 

att dessa behov kan användas inom studie om sociala medier, fast tillämpas på andra 

sociala plattformar som Facebook och Instagram. De resterande behoven anser vi är 

väl lämpliga till vår undersökning om ungdomars Youtubeanvändning. Nu följer en 

grundlig förklaring till hur vi kommer använda dessa i vår framställning av studiens 

intervjufrågor. Det är viktigt att poängtera att vi utgått från den fakta vi funnit om de 

olika behoven och sedan själva tolkat samt skapat en föreställning om vad behoven 

betyder. 

 

Som tidigare nämnt är instruktionsvideor och kursmaterial vanligt bland svenskar att 

titta på vid användandet av Youtube (se sidan 2.). Vi är därför nyfikna på om detta 

även stämmer överens med våra respondenter och kommer med hjälp av det 

kognitiva behovet samt innehållet utforma våra frågor rörande detta. En 

instruktionsvideo på Youtube bringar ny kunskap och förståelse kring en genre eller 

ett ämne, exempelvis inom skönhet eller teknik. Eftersom våra respondenter är 

skolungdomar finner vi det relevant att ställa frågor relaterade till skolarbete, det 

anser vi ingår i genren kursmaterial.  

 

Ett motiv som vi kopplar till det kognitiva behovet är när ungdomar letar efter 

någon form av ny kunskap. Som tidigare nämnt finns det enorma möjligheter att 

hitta det mesta på Youtube. Av egna erfarenheter vet vi att många ungdomar, främst 

tjejer, tittar på sminkvideos för att få inspiration eller tips för särskilda teman, 

exempelvis Halloween. I den enorma uppsjö av videor som finns på Youtube kan 

ungdomarna lära sig steg för steg hur de gör om de till exempel vill sminka sig som 

ett läskigt monster. Vi har även tagit upp kursmaterial i det kognitiva behovet, där 

syftar vi främst på att de använder Youtube för att hitta skolrelaterade videor. 

Kanske lyckades inte eleven lära sig det där svåra ackordet på musiklektionen, då är 

Youtube en guldgruva att söka efter information. Vi anser att det kognitiva behovet 

tillfredsställs med hjälp av de motiv och avsikter att lära sig ny kunskap via 

Youtube.  
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Bartsch och Viehoff (2010) diskuterar om hur medier på olika sätt kan mätta vårt 

emotionella behov. Bland annat tar de upp att detta kan ske om tittaren känner igen 

sig med en eller flera karaktärer. Många Youtubekanaler är väldigt personliga i sina 

videor där de delar med sig av diverse problem och tankar, något vi tror många 

användare tittar på och känner igen sig. Vidare tar Bartsch och Viehoff även upp att 

vi tittar på vissa människor som har det bättre ställt eller har lyckats för att på så sätt 

motiveras att kämpa sig framåt. Vi anser därför att det är väldigt viktigt i våra 

intervjufrågor att ta reda på vilken genre våra respondenter ser på samt vilka 

youtubers de följer och varför.  

 

Motivet som är kopplat till de emotionella behovet är saker som lockar ungdomar 

till att intressera sig för andras liv på Youtube. Vi vill veta om det är för att få 

inspiration, tips på hur man kan lyckas eller också att de kan drömma sig bort från 

verkligheten och önska att de levt samma liv som personen de tittar på. Här tänker 

vi att det är främst fokus på de Youtubekanaler som vloggar, det eftersom de låter 

oss följa med dem i deras liv och vardag. Den längtan efter att få komma hem och 

titta på en nysläppt vlogg från sin favoritkanal på Youtube är motivet då anser vi att 

det emotionella behovet uppfylls.    

    

Vi har valt att slå ihop avkopplingsbehovet och processen när vi utformar frågor 

rörande respondenternas passiva användning av Youtube. Av egna erfarenheter är 

det vanligt att ha en video i bakgrunden när man gör andra sysslor, exempelvis lagar 

mat eller gör sig iordning för dagen. Det gör vi för att det inte ska vara knäpptyst 

och känna att vi har lite sällskap. Youtube kan även vara en distraktion när man 

egentligen borde göra något annat. Eftersom våra respondenter är skolungdomar tror 

vi att de ibland väljer Youtube framför att göra läxor eller studera inför prov. Men 

även när de behöver en stund att koppla bort alla tankar och måsten. Vi är därför 

intresserade av att veta när och var våra respondenter tittar på Youtube.  
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När det kommer till vilket motiv ungdomarna har för användning av Youtube som 

mättar avkopplingsbehovet och processen kom vi fram till att det blir ofta som en 

slags distraktion när de egentligen borde göra något annat, exempelvis läxor. Vi tror 

även att ett motiv kan vara ett tidsfördriv om de är uttråkade men även om de känner 

sig ensamma.  

 

Det sista behovet vi valt att ta inspiration från när vi formulerar våra intervjufrågor 

är det sociala behovet. Där kommer vi fokusera på den aktiva användningen på 

Youtube hos respondenterna. Med det syftar vi på om de i sitt tittande på Youtube 

kommenterar eller gillar videos som läggs upp, det kräver att de har ett konto på 

plattformen vilket betyder att vi endast kan ställa frågorna till dem som har det. 

Däremot är det fullt möjligt att diskutera videor de sett med andra i det verkliga 

livet, något som vi kan spinna vidare på till dem som inte har ett konto på Youtube. 

 

Det motiv vi kopplat till detta behov är viljan att diskutera det ungdomarna sett på 

Youtube med sina vänner, men även den grad av aktivitet de utför på plattformen. 

Det kan vara motiv till varför de kommenterar eller gillar vissa videor som 

publiceras. 

 

3.2 Tidigare forskning 
Vi har funnit mycket tidigare forskning om tonåringar och sociala medier i vårt 

sökande efter inspiration till vår studie, majoriteten av dem har dock använt teorier 

som fokuserar på hur medier påverkar människor, exempelvis Cultivation theory 

och Cognitive theory. Eftersom vår studie kommer fokusera på hur och varför 

tonåringar använder sig av Youtube och inte hur de påverkas av att använda 

plattformen passar inte de teorierna. Därför blev det även svårt för oss att hitta något 

i de studierna som vi kunde använda oss av. Därför la vi till Uses and gratifications 

när vi sökte efter vetenskapliga artiklar för att endast hitta forskning som fokuserar 

på just hur och varför.  
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Sökresultaten som visades i vårt sökande efter tidigare forskning om tonåringars 

användning av Youtube där Uses and gratifications tillämpats innehöll främst 

användning av traditionella medier. Det tror vi kan bero på att TV är ett mer 

utforskat medium eftersom det funnits betydligt längre än Youtube. Vi bestämde oss 

därför för att bredda vårt sökande och även leta efter studier om sociala 

medieanvändning där Uses and gratifications använts. På så sätt skulle vi kunna 

skapa en större kunskap och förståelse för hur och varför människor använder sig av 

olika typer av sociala medier.  

 

Paul Haridakis och Gary Hanson (2009) undersöker anledningarna till varför man 

tittar och delar videos på Youtube. I undersökningen deltog 427 stycken 

amerikanska collegestudenter som svarat att de alla använder sig av Youtube. 

Statistik som forskarna tar upp från 2006 visar att 85% av alla collegestudenter 

mellan 18 och 24 år har någon gång använt sig av sidor som Youtube. En siffra som 

stämmer överens med svensk statistik och som ökat betydligt under dessa 12 år (Se 

statistik på sidan 2.) 

 

Frågorna som ställdes baserades på användarens sociala och psykologiska 

beteenden, exempelvis interpersonell interaktion och sociala aktiviteter, vilket motiv 

och samhörighet de använde Youtube samt hur ofta och länge de såg på 

Youtubevideor. Resultatet visade att deltagarna använde sig av Youtube för 

underhållning och informationssökning något som folk tidigare använt 

”gammelmedier” som TV för (Haridakis & Hanson, 2009). Att de väljer Youtube 

före TV tror vi kan bero på att det är ett mer tillgängligt medium där det lättare går 

att hitta det man söker efter. Studien visade även att de personer som hade ett socialt 

liv använde Youtube mer än de som inte har ett socialt liv, något om Haridakis och 

Hanson (2009) förklarar den enorma och snabba spridning som nya sociala nätverk 

och innovationer får.  
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Vi har tagit mycket information och inspiration från denna studie till vår, dels hur de 

använt Uses and gratifications när de format deras forsknings- och enkätfrågor men 

även vilka typer av frågor som ställts. Eftersom de använt en kvantitativ i sin metod 

kommer det bli intressant om vi kan få ett liknande resultat trots att vi kommer 

använda en kvalitativ. Våra deltagare kommer även vara yngre, något som kan bli 

spännande att se om det finns en skillnad.  

 

Phua, Jin och Kim (2016) undersöker med hjälp av Uses and gratifications hur och 

varför vi människor använder fyra sociala medier, Facebook, Twitter, Instagram och 

Snapchat till samt vilken inverkan de har på oss. De undersöker även vad det är som 

vi människor följer, tittar på eller delar med oss av.  

 

Vi har valt att använda denna forskning eftersom vi finner det intressant att se hur 

andra sociala medier används gentemot Youtube som vår studie fokuserar på. I 

denna studie har forskarna använt sig av sex stycken kategorier för att enklare kunna 

förklara varför vi använder specifika sociala nätverkssidor. De sex kategorierna de 

har använt sig av är tidsfördriv, visa medkänsla, följa mode, dela med sig av 

problem, vara social samt förbättra sin sociala kunskap. 305 stycken 

collegestudenter deltog i studien där de fick svara på en online-enkät. I enkäten fick 

studenterna välja det sociala medie som de använder mest för att sedan svara på 

efterföljande frågor baserat på deras användning av det specifika sociala mediet. 

Resultatet visade att Instagram är det det sociala mediet som används mest följt av 

Facebook, Twitter och Snapchat. Utifrån vad respondenternas svar på enkäten 

kunde forskarna också se att den genomsnittliga tiden per vecka som de tillbringade 

på sina sociala medier var 161 minuter (Phua, Jin & Kim, 2016). Detta är intressant 

för oss då det är en huvudsaklig fråga i vår studie. Vi tar också inspiration av 

undersökningen eftersom med hjälp av Uses and gratifications kan vi, som forskarna 

i denna studien, dela upp svaren i olika kategorier för att göra det enklare för oss att 

utforma våra intervjufrågor till våra respondenter.     
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I Dhir och Tsais (2016) studie undersöker de mätningen av den emotionella och 

effektiva inställningen som ungdomar har till sin Facebookanvändning. Mätningen 

kallas “intensity of Facebook use (IFU) och är en relativ ny term skapad av nya 

medieforskare. IFU är ett användningsbegrepp som är kopplat till olika psykosociala 

resultat av välbefinnande. De två olika användargrupperna, ungdomar och unga 

vuxna, identifierar om dessa befolkningsgrupper skiljer sig åt i förhållande till deras 

IFU.  

 

Vi fann denna studie intressant eftersom de undersöker tonåringar och unga vuxnas 

användning av ett socialt medie, i detta fall Facebook. Forskarna använder sig även 

av teorin Uses and gratifications för att ta reda på varför respondenterna använder 

sig av detta sociala medie. Enligt Uses and gratifications så spelar teorin en aktiv 

roll vid valet av vilket media konsumenterna väljer. Deras motivation till att 

använda valet av mediet beror också på sina behov och tillfredsställelse (Dhir & 

Tsai, 2016).  

 

För att fylla de forskningsluckor som som fanns innan studien så undersökte 

forskarna skillnaden mellan olika Facebook Uses and gratifications bland tonåringar 

och unga vuxna för att förutsäga IFU (Dhir & Tsai, 2016). Forskarna menar på att 

dessa forskningsluckor visar ett tydligt tecken på att förhållandet mellan Facebook, 

Users and gratifications  och IFU är i stort behov att undersökas. Detta görs genom 

att studera ungdomar och unga vuxna från olika kulturella bakgrunder vilken 

kommer att göra det möjligt för forskningssamhället att stärka den empiriska 

grunden.  

 

Forskningen genomfördes i tre olika studier som de kallade studie A, B och C. I 

studie A deltog 373 stycken i åldrarna 13-17 år, i studie B deltog 107 deltagare i 

åldrarna 14-17 år och i studie C var deltagarna 150 stycken och mellan 19-21 år. 

Totalt deltog 630 personer och alla var från olika delar av Indien. Syftet med att dela 

in i olika studier var för att sedan kunna jämföra de olika grupperna och se om det 
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fanns någon skillnad mellan ungdomar (studie A & B) och mellan ungdomar och 

unga vuxna (studie A & C).   

Resultatet visade att respondenterna i studie A och C inte skiljde sig mycket åt när 

det kom till underhållning och information på Facebook. Ungdomarna sökte högre 

exponering jämfört med de unga vuxna. Resultaten från studierna A och B visade 

sig vara detsamma, det fanns ingen stor skillnad i underhållning eller 

informationssökande på Facebook men deltagarna i studie A sökte dock mer högre 

socialt inflytande jämfört med deltagarna i studie B. 

 

Den forskning som vi funnit till vår studie har alla kvantitativa metoder, något som 

vi finner intressant eftersom vi kommer använda en kvalitativ metod i vår 

undersökning. Vi har således funnit en forskningslucka och eftersom vår studie 

skiljer sig från tidigare forskning genom att fokusera på en mindre grupp människor 

hoppas vi att den kommer bidra med mycket ny information.  

4 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en förståelse till hur och varför svenska ungdomar 

använder Youtube och vad som gör plattformen så populär att ungdomar väljer bort 

TV. Vi anser att studien är intressant då vi vill ta reda på varför de använder 

plattformen samt vilka motiv som är kopplade till att uppfylla de behov vi tidigare 

nämnt när de tittar på olika videoklipp. Detta är två centrala frågor som vi kommer 

att undersöka, vilket även leder oss in på de två forskningsfrågor vi tagit fram. Vi 

har valt att ha två stycken frågeställningar. Dock krävs det att vi besvarar den första 

frågan innan vi kan besvara den andra. Frågorna är formulerade utifrån de behov 

som forskare inom Uses and gratifications tagit fram och som vi baserar vår 

undersökning på. 
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4.2 Frågeställningar 
- Vilka motiv finns det vid användandet av Youtube? 

- Har motiven för respektive behov någon gemensam nämnare? 

5 Metod och forskningsetik 

I detta avsnitt presenterar vi och ger dig som läsare en inblick i vårt val av metod 

och motiverar varför den passar bäst till vår undersökning. Vi kommer även berätta 

hur vi gick tillväga i vårt urval och genomförande, presentera våra respondenter 

samt hur vi förhållit oss till den forskningsetik som finns.   

  

5.1 Kvalitativ forskningsmetod 
Många kvalitativa forskare använder sig av flera olika metoder i en och samma 

undersökning vilket gör den mer komplicerad (Bryman, 2011). Eftersom vi endast 

har ett par veckor att genomföra och skriva vår studie har vi valt att endast använda 

oss av en metod, intervjuer. I den kvalitativa forskningen menar Bryman (2011) att 

forskningen brukar vara mer inriktad på ord än på siffror. Vi anser därför att 

tillvägagångssättet som vi valt att använda oss av ingår i den kvalitativa 

forskningsmetoden och är genomförbar. Vi använder oss av beskrivning, förståelse 

och tolkning för att få en bild av hur ungdomars aktivitet bedrivs på Youtube. I den 

tidigare forskning vi funnit har forskarna använt sig av kvantitativa metoder, främst 

enkäter. Den kvantitativa forskningen går ut på insamling av numerisk data, alltså 

siffror istället för ord, samt relation mellan teori och forskning. Det innebär att det är 

teorin som styr forskningen (Bryman, 2011). Vi finner det dock mer intressant och 

användbart att ge respondenterna i vår studie en möjlighet utveckla sina svar i 

intervjun. Med en kvalitativ forskningsmetod får vi en mer förståelse i tonåringars 

handling och tankegång till varför de använder sig av Youtube samt vilka behov 

tittandet uppfyller.   
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5.2 Metodval 
Till en början valde vi mellan fokusgrupper och semistrukturerade intervjuer och 

ansåg att en fokusgrupp som metod skulle spara oss massor med tid och pengar, 

men att det även kunde ge oss svårigheter. Enligt Bryman (2011) så använder 

forskare sig av fokusgrupper när de är intresserade av hur människor reagerar på 

åsikter som andra har eller också hur de diskuterar en viss fråga. Eftersom våra 

respondenter består av ungdomar i åldrarna 15-19 år så tror vi att fokusgrupp som 

metodval inte är den mest lämpliga. Det grundar vi i hur vi själva var i den åldern 

och risken finns att de inte känner sig bekväma att prata inför en grupp människor 

de inte känner. I en fokusgrupp kan det även uppstå oönskade konflikter mellan 

respondenter eller också åt andra hållet när deltagarna i fokusgruppen inte ger den 

respons man är ute efter. Därför tror vi att en semistrukturerad intervju, som liknar 

ett vardagssamtal och där vi kan fokusera på en respondent åt gången kommer att ge 

det mest rättvisa resultatet. Då kan vi även se till att ställa frågor utifrån våra 

forskningsfrågor för att garantera svar som kan bidra till undersökningen.  

 

Trots att det finns olika former av intervjuer har de alla en sak gemensamt, någon 

slags information ska utväxlas mellan parterna. I en samhällsvetenskaplig intervju är 

målet för den som intervjuar att få respondenten att ge information om exempelvis 

beteende, attityder, normer, värderingar eller åsikter som de själva och andra har. I 

semistrukturerade intervjuer utgår forskaren ifrån ett specifikt tema, även kallad 

intervjuguide. Detta är för att ämnet ska beröras men att respondenterna känner 

frihet att utforma sina svar på sitt egna sätt. Det är inte särskilt viktigt att frågorna 

ställs i samma ordning som intervjuguiden och frågor som inte ingår i guiden kan 

också ställs om intervjuaren känner behov för det. Intervjuprocessen är flexibel och 

fokuset ligger på hur intervjupersonen uppfattar och tolkar frågorna. Skillnaden 

mellan kvalitativa och kvantitativa intervjuer är att forskaren inte följer sitt schema 

lika noggrant som när det kommer till kvantitativa intervjuer. Om man är fler än en 

forskare som ska utföra fältarbetet så föredras i de flesta fall en semistrukturerad 

intervjumetod (Bryman, 2011).   
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5.3 Urval 
Det första steget vi tog i vår urvalsprocess var att bestämma vilken målgrupp vi ville 

undersöka. Redan i ett tidigt skede beslutade vi oss för att använda ungdomar som 

respondenter i vår studie. Som vi tidigare nämnt finns det inte mycket forskning om 

just denna målgrupp när det kommer till Youtube, vilket gjorde det mer intressant 

för oss att använda just den. Med hjälp av statistik (se sidan 2) kunde vi se vilka 

åldrar som använder Youtube mest och beslutade oss för att nå ut till ungdomar i 

åldrarna 15-19 år.  

 

Vi har använt oss av Metodpraktikan och Samhällsvetenskapliga metoder 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012; Bryman, 2011) för att skapa en 

uppfattning om vilket urval som passar bäst till vår studie. Med tanke på att vi hade 

begränsat med tid och pengar att genomföra studien funderade vi först att använda 

ett klusterurval, även kallat flerstegsurval. Enligt Esaiasson, et. al. (2012) fungerar 

ett klusterurval bra vid en undersökning om skolungdomars åsikter samt om man 

vill sänka kostnaderna för undersökningen så mycket som möjligt. Det gör man via 

en geografisk koncentration som innebär ett slumpmässigt urval där först ett område 

väljs ut för att sedan exempelvis lotta ut skolområden och sedan klasser om man ska 

undersöka skolungdomar. Det innebär således att vi inte behöver lägga mycket 

kostnader på transport, något som vi hade behövt om vi gjort ett obundet 

slumpmässigt urval. Då har alla analysenheter i populationen möjlighet att vara med 

och väljs ut som om de låg i en stor tombola. 

 

Vi konstaterade dock att ett slumpmässigt urval skulle bli svårt eftersom vi inte är 

ute efter att spegla hela populationen utan en grupp människor i den åldern vi 

efterfrågar samt har ett intresse av det ämne vi undersöker. Att göra ett klusterurval 

ansåg vi skulle bli alldeles för tidskrävande samt att det skulle medföra mer 

kostnader än vi räknat med om det slumpmässiga området skulle bli en plats som 

låg allt för långt ifrån oss. Vi valde därför att läsa på oss om icke slumpmässiga 

urval och innebörden av dem. Ett icke slumpmässigt urval är enligt Esaiasson, et. al. 

(2012) bra att använda till examensarbeten så länge vi är medvetna om att resultaten 
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blir svåra att generalisera. Vi är väl medvetna om att vi inte kan göra en jämförande 

studie men har trots det goda förhoppningar om att det resultat vi slutligen får fram 

kommer vara väldigt intressant. Inom icke slumpmässiga urval finns fyra typer, 

första-bästaurval, självselektionsurval, snöbollsurval och kvoturval (Esaiasson, et. 

al. 2012.). Vi läste på oss om de urvalen och kom fram till att ett snöbollsurval, även 

kallat kedjeurval, skulle kunna fungera till vår studie. Men vid en mer noggrann 

granskning förstod vi att ett snöbollsurval passar bäst om man vill hitta en specifik 

grupp människor som kan vara svåra att nå, exempelvis uteliggare.  

 

Till slut föll valet på ett målinriktat urval som innebär att forskaren väljer ut 

respondenter som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). I vårt fall är 

våra kriterier på respondenter åldern samt användning av Youtube viktiga för att 

studien ska kunna genomföras. Vidare skriver Bryman (2011) att många forskare 

grundar sina kvalitativa undersökningar på intervjuer och rekommenderas ett 

målinriktat urval. Urvalstekniken är i grunden av ett strategiskt slag och ett försök 

att skapa en likhet mellan forskningsfrågor och urval. Forskarna har en önskan om 

att intervjua personer som är lämpliga för studien och väljer därför ute sina egna 

respondenter. Vi valde ett målinriktat urval för att vi tyckte det var ett effektivt sätt 

för oss att få kontakt med de respondenter som kunde medverka i vår undersökning. 

Som vi tidigare nämnt är tid och pengar en begränsning till vår studie och på grund 

av detta så vägde ett målinriktat urval mer in än någon annan teknik.    

 

5.4 Respondenter 
Efter att vi bestämt vilket urval vi skulle använda började vi nå ut till personer i vår 

omgivning och frågade om de i sin tur kunde presentera oss för personer som 

stämde in på de kriterier vi hade. Personerna skulle vara i åldrarna 15 till 19 år och 

använda sig av Youtube. Nedan följer en överblick på våra respondenter där vi 

presenterar deras kön och ålder. Vi har valt att inte ha med namn, fritidsintressen 

eller annan information om respondenterna för att inte riskera att någon ska kunna 

lista ut vilka som deltagit. Därför är namnen vi valt fingerade.  



 

19(39) 
 

Tabell 5.1. Översikt av våra respondenter 

 

 

5.5 Medievanor 
Vi valde att fråga våra respondenter om deras användning av Youtube och TV just 

för att se om de passade till vår studie. Hade det visat sig att någon inte använde sig 

av Youtube hade dennes svar inte varit relevant för oss, eftersom vår studie bygger 

på deras användning. För att på ett enkelt sätt sammanställa respondenternas 

medievanor har vi gjort en tabell som ni ser nedan.  

 

Tabell 5.2. Våra respondenternas medievanor 
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Genom att studera tabellen ovan kan vi klart och tydligt se att det är Youtube som 

dominerar bland de ungdomar som deltagit i vår studie. Det varierade bland 

respondenternas TV-konsumtion, något vi fick reda på när frågan “Hur många dagar 

i veckan tittar du på TV?” ställdes. För dem som inte tittade alls på TV fick vi ett 

skratt innan de besvarade frågan, det tolkar vi som att för dem är det en självklarhet 

att de inte tittar på TV. För de som använde sig av båda mediekanalerna kan vi se i 

tabellen att antalet timmar för Youtubeanvändning är fler än antalet timmar för TV 

vilket stämde överens med det vi trodde innan genomförandet. En annan intressant 

fråga handlade om när respondenterna använde sig av Youtube, det vill säga vilken 

tid på dygnet. Där svarade majoriteten att det var på eftermiddagen efter skolan eller 

också på kvällen innan läggdags. Någon sa också att de kunde ha på Youtube på 

morgonen innan skolan om tiden räckte till.  

 

“Det är nog nästan alla dagar. Jag brukar alltid titta på Youtube när jag går och 

lägger mig.” 

- Johan, 19 år 

 

Under alla de intervjuer vi genomförde kunde vi se att ingen tittade på TV mer än 

Youtube. Det var något som vi genom tidigare statistik visste gällde svenska 

ungdomar och ville därför se om det även gällde de ungdomar vi intervjuade. Därför 

formulerade vi en fråga där vi undrade varför de hellre väljer Youtube framför TV. 

Vi fick många intressanta svar från våra respondenter som hjälpte oss framåt. Det 

svar som var mest frekvent på denna fråga var att urvalet samt valfriheten på 

Youtube är större än på TV, där följer de även en tablå. Ett flertal av respondenterna 

använde sig därför ofta av de playtjänster som de flesta TV-kanaler har för att se 

program i efterhand. En av respondenterna ansåg att TV-tittande är för gamla 

människor och några hade ofta TV igång, men främst som bakgrundsljud så vilket 

program som visades för tillfället var inte relevant. Vi är dock medvetna om att 

resultatet på dessa frågor hade kunnat te sig annorlunda om vi haft andra 

respondenter. Men oavsett är svaren intressanta och relevanta för oss.  
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5.6 Utformning av intervjufrågor 
Eftersom vi har valt en semistrukturerad metod där intervjun ska likna ett 

vardagssamtal valde vi att använda frågorna som stöd för att få igång ett samtal samt 

vara säkra på att vi fick svar på de viktigaste delarna som kan ge ett resultat till vår 

undersökning. Den teoretiska utgångspunkt vi valt att använda oss av grundar sig i 

användning av medier, vi har därför utformat frågorna utifrån Uses and 

gratifications samt de behov teorin tar upp. Vissa av frågorna ansåg vi vara 

obligatoriska att ställa till varje respondent, det eftersom de krävdes för att kunna 

besvara våra frågeställningar. De andra ansågs som följdfrågor och ställdes endast 

om vi fick svar som var kopplade till huvudfrågorna. Med det sagt så fick inte alla 

respondenter de frågor som finns i frågeschema.   

 

Vi var i valet och kvalet om hur vi skulle dela upp de frågor vi skulle ställa under 

intervjun med våra respondenter. Antingen kunde vi dela upp dem efter kategori 

eller efter de behov vi tagit fram. Vi kom fram till att dela upp efter kategori kändes 

som den mest logiska ordningen och därför blev det fyra kategorier innehållandes 

frågor relaterade till dem (Se bilaga 1.). Vi ville få en inblick i vilka respondenterna 

var, därför valde vi att börja med “lära känna”-frågor där frågor om ålder, 

högstadie- eller gymnasieinriktning och hur de främst har kontakt med sina vänner 

fanns med. Sedan följde frågor där respondenternas medievanor togs upp och efter 

det frågor rörande Youtube. Vi har utformat frågorna utifrån påstående vi själva 

hade innan vi startade vår undersökning. Det för att se om våra tankar stämmer 

överens med respondenternas svar. Dessa frågor rörande deras medievanor valde vi 

att placera i metodavsnittet efter vi presenterat dem som deltagit i vår studie. 

Anledningen till att vi inte placerat det under resultatet är för att de frågorna inte 

hjälper oss att besvara våra frågeställningar, men ändå är relevanta för att leda vår 

undersökning framåt. 

 

Den andra kategorin har vi valt att döpa till medievanor och består av frågor utifrån 

respondenternas medieanvändning. Vi skrev om detta i föregående underrubrik och 

hänvisar er därför dit. Den tredje kategorin i vårt frågeschema innehåller de 
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påståenden om respondenternas Youtubeanvändning vi hade innan studiens 

genomförande. De har vi omformulerat till frågor för att vi inte på något sätt skulle 

leda respondenternas svar till något som inte stämde. Esaiasson, et. al. (2012) tar 

upp att så kallade påståendefrågor ofta kan ge ett felaktigt svar hos de personer som 

har en låg utbildning, något som stämmer överens med våra respondenter. Vidare 

nämner han även att de ofta instämmer i de påståenden man tar upp och därför bör 

man undvika den typ av frågor i största möjliga mån.  

 

I den fjärde och sista kategorin har vi utformat frågor efter respondenternas aktivitet 

på Youtube. Dessa frågor rör speciellt det sociala behovet och anledningen till att vi 

har med dem är för att ta reda på den grad av aktivitet respondenterna utövar på 

plattformen. Vi har utgått från att inte alla respondenter har ett Youtubekonto och 

kan därför endast ställa frågorna i denna kategori till dem som har ett.  

 

5.7 Genomförande 
För att vara så effektiva som möjligt valde vi att dela upp intervjuerna och göra 

hälften var, därför var det viktigt att vi hade en tydlig plan över hur intervjuerna 

skulle gå till. Vi testade även att göra två intervjuer tillsammans innan de “riktiga” 

intervjuerna ägde rum, det för att se till så vi tänkte och genomförde dem likadant. 

 

Intervjuerna ägde rum vid fyra tillfällen under en helg i en av oss forskares hemstad. 

På så sätt kunde vi få dem klara på samma gång för att sedan fokusera på att göra 

klart resterande på uppsatsen. Totalt deltog åtta ungdomar i åldrarna 15-19 år och 

det räckte gott och väl. Eftersom vi delade upp intervjuerna befann vi oss i olika 

rum när vi pratade med varsin respondent. Däremot presenterade vi studien 

tillsammans och förklarade vilken roll respondenterna hade i vår undersökning. Vi 

tror att det var bra att båda hälsade på dem trots att vi inte höll i alla intervjuer, det 

eftersom båda läste igenom dem sen samt lyssnade på det inspelade materialet.Vi 

fann två tysta platser där ingen kunde störa och spelade in samtalet via våra 
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mobiltelefoner. Vi fann det svårt att starta en konversation med vissa av 

respondenterna, något vi tror berodde på nervositet. Då fick vi istället börja med att 

prata om något som personen var väldigt intresserad av, det fick vi reda på genom 

att ställa frågor om vad de har för hobbys och intressen som uppvärmningsfrågor. Vi 

märkte att respondenterna började slappna av när de fick prata om något de brann 

om, vilket gjorde det lättare för oss att sedan fortsätta intervjun. Eftersom vi gjorde 

semistrukturerade intervjuer hade vi med våra grundfrågor men kunde fritt prata om 

annat, ingen intervju var därför den andra lik.Varje intervju tog runt 20-25 minuter, 

något vi kände var en lagom tid eftersom ingen hann bli uttråkad och vi fick de svar 

vi behövde under den tiden.  

 

Efter att alla intervjuer var genomförda började vi att transkribera dem. Det var 

lättare sagt än gjort och tog mycket längre tid än vi först trott. Att transkribera en 

intervju tog runt två och en halv timme eftersom vi pausade varannan sekund och 

fick gå tillbaka ett flertal gånger för att vara säkra på att vi skrev ordagrant. Vi valde 

att endast ta med de delar av intervjun som var relevant för vår studie vilket gjorde 

att de blev en aning kortare, dock knappt märkbart. 

 

5.8 Forskningsetik 
Vissa saker kan forskare lova respondenterna i en undersökning. Etiska 

överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för hur forskningens 

kvalitet, genomförande och resultat blir. Därför har vi tagit hjälp av Vetenskapsrådet 

(2017) när vi kommit fram till hur vi förhåller oss till forskningsetiken och 

skyddande av våra respondenter.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska den som forskningen gäller vara informerad om 

att hen är föremål för forskning och ska ha givit sitt samtycke. Vi har berättat för 

alla respondenter att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan ge återbud 

eller undvika svara på vissa frågor. De respondenter i undersökningen som är under 

18 år har fått en skriftlig tillåtelse från deras vårdnadshavare, något som skickades 
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ut innan intervjuerna ägde rum. Där förklarade vi studiens innebörd, vad deras barn 

förväntas göra samt den forskningsetik vi tagit hänsyn till.  

 

För att garantera anonymitet för respondenterna har vi som tidigare nämnt inte med 

deras riktiga namn i undersökningen. De ljudinspelningarna som gjorts i samband 

med intervjuerna är även dem döpta efter de fingerade namnen. Det är något som 

Vetenskapsrådet (2017) rekommenderar att göra för att det ska bli svårt att koppla 

ett visst svar till en bestämd person. Vi som genomfört denna studie är de enda 

personerna som kommer veta vilka respondenterna är och även de enda som 

kommer ha tillgång till de inspelade materialen.  

 

Slutligen har vi med hjälp av Helsingforsdeklarationen (Vetenskapsrådet, 2017) 

även tagit hänsyn till respondenternas integritet genom att garantera tystnadsplikt 

samt undvikit allt för privata frågor. Den främsta anledningen till att vi inte ställt 

privata frågor är för att det inte är relevant för vår studie, men även för att undvika 

genans bland respondenterna.  

 

5.9 Metodkritik 
Det finns ett flertal saker som vi i efterhand funderat på hur vi skulle kunnat göra 

bättre. Här diskuterar vi vilka delar som vi gärna förbättrat om vi haft mer tid och 

bättre förutsättningar. Som tidigare nämnt har vi valt en kvalitativ metod i vår 

undersökning istället för en kvantitativ. Det finns många fördelar med att använda 

sig av en kvalitativ metod istället för en kvantitativ, men självklart finns det delar 

som är bättre i en kvantitativ.  

 

Enligt Bryman (2011) är den kvantitativa forskningen alldeles för subjektiv vilket 

innebär att resultaten bygger i alltför stor utsträckning på forskarnas uppfattningar 

om vad som är viktigt och betydelsefull. Eftersom vi själva har valt ut vilka behov 

som är relevanta till vår studie samt tagit fram de behov som respondenterna kan 
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tänkas ha har vi på ett sätt varit subjektiva. Det bidrar till att det blir svårt att 

replikera vår undersökning eftersom en kvalitativ undersökning ofta är ostrukturerad 

och beroende av forskarnas uppfinningsrikedom. Det på grund av att det inte finns 

några accepterade tillvägagångssätt (Bryman, 2011.). Forskarna är det viktigaste 

redskapet vid datainsamlingen, i vårt fall intervjuer, och det vi valt att inrikta oss på 

är till stor del beroende av våra egna intressen.  

 

Med tanke på att vi hade begränsat med tid samt resurser i genomförandet av vår 

studie valde vi som bekant ett målinriktat urval när vi valde ut de respondenter som 

deltog i studien. Det bidrog till att vi inte har ett representativt urval och kan således 

inte generalisera till andra miljöer. I kvalitativa intervjuer genomförs intervjuer på 

ett litet antal personer och oftast inom samma område i organisation. I vårt fall 

befann vi oss i en småstad och det fanns ingen mångfald bland respondenterna. 

Åldrarna på dem var inte jämnt fördelat och vi hade endast två manliga 

respondenter. Ett slumpmässigt urval hade därför varit bättre för att kunna få en 

bättre representation av populationen. Å andra sidan har vi istället fokuserat på att 

skapa en förståelse av beteenden och åsikter hos respondenterna om Youtube, något 

som kvalitativ forskning fokuserat på.  

 

Vi har även undersökt om och hur vår studie uppfyller en god validitet och 

reliabilitet, det vill säga hur vi observerat, identifierat eller mätt det vi säger att vi 

mätt och varit pålitliga genom hela processen (Esaiasson, et. al.). I vårt fall innebär 

det att vi ska ha mätt det som är relevant för vår studies syfte, beskrivit underlaget 

för den data vi samlat in samt transkriberat det material på bästa möjliga sätt. 

Genom att vi har spelat in alla intervjuer och kunnat lyssna på dem i efterhand anser 

vi att transkriberingen är väl utförd. På så sätt har vi kunnat återspegla intervjuerna 

så mycket som möjligt, trots att vi tagit bort vissa delar som vi ansåg var irrelevanta 

för vår studie. En låg reliabilitet förekommer om man slarvat under datainsamlingen 

och sedan databearbetningen medan en låg validitet innebär noll samband mellan 

teoretisk definition och operationell indikator (Esaiasson, et. al. 2012.).   
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6 Resultat 

I detta avsnitt presenterar vi den empiri vi samlat in genom de åtta intervjuer som 

gjorts och bidragit till att nå fram till svar på våra forskningsfrågor. Resultatet har vi 

delat in i kategorier utifrån de behov vi tidigare presenterat. Vår förhoppning är att 

det kommer göra det lättare samt ge en klarare bild för läsaren att utläsa vad vi 

kommit fram till. Under varje behov presenterar vi de intervjufrågor som hör till 

samt citat från våra respondenter som styrker hur vi nått fram till det resultat som 

visas. I varje tabell visas de motiv som är kopplade till de olika behoven vilket ger 

en överblick av de motiv som våra respondenter har uppgett. 

 

6.1 Kognitiva behov 
Det kognitiva behovet baseras på hur Youtube kan stärka användarens kunskap, 

förståelse samt få information om något. Utifrån detta behov formulerades delfrågan 

till “Vad använder du Youtube till?” som löd “Tittar du på Youtube för att lära dig 

nya saker?” På den frågan fick vi ett ja från samtliga respondenter, men svaren 

skiljde sig en hel del. De kvinnliga respondenterna hade alla gemensamt att de såg 

på klipp i inspirationssyfte när de ville ha tips om smink eller mode. Många 

youtubers visar upp olika kläder och sminkprodukter som de själva tycker är bra, 

vilket våra respondenter ofta tittade på.  

 

“[..]Men jag gillar ju också såna, alltså skönhetsvideos där de gör sminkningar. 

Det kan jag tycka är kul att titta på eller där de visar upp plagg som de har köpt 

och sånt också liksom.” 

- Freja, 16 år 

 

Ett flertal använde sig av Youtube i skolsyfte, allt från att få en större förståelse om 

matematik till att söka upp olika sysätt till slöjden. Däremot använde majoriteten av 

respondenterna inte Youtube i det syftet utan behövde de mer förståelse om något 

de lärt sig i skolan vände de sig till sidor som deras lärare tipsat om på lektionen.  
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“[...]Typ matte, om man har svårt med det. Så typ förklarar de det mycket 

lättare på Youtube faktiskt. Och det tycker jag faktiskt är jättebra.” 

- Vanessa, 19 år 

 

Ett av motiven till användning av Youtube utifrån det kognitiva behovet var att titta 

på Youtubeklipp istället för att läsa instruktioner om de skulle montera ihop 

exempelvis en byrå från Ikea. Ny kunskap var även det ett av de kognitiva behovens 

motiv som nämndes under intervjuernas gång, som att lära sig ett flertal nya språk 

genom att titta på utländska konton  eller lära sig spela olika instrument. Men det 

var inte endast information och kunskap som respondenterna själva kunde ha nytta 

av i deras vardag utan även motivet att lära sig om det de tyckte var intressant fanns 

med. Allt från att titta på jägare i Australien och hur lära sig hur det fungerade där, 

till att titta på ny teknik och forskning. Det visar på vilket brett utbud det finns på 

Youtube och vilka valmöjligheter användaren har.  

 

“Så fort jag gör någonting med min bil så tittar jag på Youtube. Det är lättare 

än att läsa ett papper för då kan man inte föreställa sig hur det ser ut.” 

- Johan, 19 år 

 

Vi kunde konstatera att det kognitiva behovet väger tungt i de ungdomar vi 

intervjuats användning. De motiv som vi på förhand tagit fram visade sig stämma 

överens med den användning våra respondenter presenterade, det uppstod inte heller 

några nya motiv under genomförandets gång. De motiv vi tog fram var inspiration, 

kursmaterial, ny kunskap samt intressen. Trots att de motiven hjälper oss med olika 

ting bidrar de alla till att mätta det kognitiva behovet och fokuserar på att ta reda på 

något de inte visste innan. 
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6.2 Emotionella behov 
Innan intervjuerna genomfördes hade vi en tanke om att det emotionella behovet 

skulle vara det främsta av de behov vi tagit fram bland våra respondenter. Till viss 

del verkade det stämma då de flesta respondenterna var intresserade av att följa 

andra människors liv på Youtube, något som kallas vlogg. De som tittade på 

youtubers vloggar såg även på realityserier som visas på TV, vilken man även där 

får följa med i personers vardag, till exempel Wahlgrens värld och Parneviks. Vi 

valde att inleda med att fråga om de tittade på vloggar, svarade de ja följde nästa 

fråga varför gjorde det och avslutade sedan med om de kunde känna igen sig i de 

youtubers de följde.  

 

Det skiljde sig en aning i frågan om varför de tittade på vloggar. Vissa följde 

youtubers för att de delade samma intressen och kunde relatera till dem, medan 

andra fann det intressant att titta på dem som levde ett annorlunda liv än en själv. 

Det fanns även dem som gillade att följa personer som levde olikt en själv, till 

exempel följa mammors vardag när de uppfostrade deras barn eller en personer som 

lever lyxliv och reser jorden runt.  

 

“Jag följer en tjej som bor på Hawaii och lever typ veganliv och helt 

annorlunda jämfört med mig. Så det är ju kul att titta på någon som lever så 

långt ifrån hur man själv lever.” 

- Anna, 18 år 

 

“Jag följer många tonåringar som pratar om sina problem eller skolan eller så 

och det är sånt som finns i mitt liv också. Då kan jag ofta känna igen mig.” 

- Lovisa, 16 år 

 

Vi var även nyfikna på om respondenterna kände en längtan av att en ny video från 

exempelvis deras favoritkanal skulle komma ut. Om deras favorityoutuber var på 

semester fanns en aning att nästa video skulle innehålla något extra roligt, då fanns 
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en längtan efter just den videon. En annan följde en Youtubekanal som endast 

publicerade videor en gång i veckan, då fanns en längtan till den veckodagen då 

videon äntligen publicerades.  

 

“Absolut kan jag känna att jag liksom längtar efter att titta på en ny video som 

kommit ut och längta hem, alltså åka hem och titta på det men det är ju inte så 

att, det har aldrig gått så långt att jag har åkt ifrån min kompis bara för att det 

kommit upp ett klipp.” 

- Johan, 19 år 

 

När vi frågade respondenterna vad de ansåg vara dåligt med Youtube fick vi till svar 

att många youtubers målar upp en perfekt bild av deras liv och att de inte har några 

bekymmer vilket kan ge tittarna ett skevt perspektiv av hur verkligheten faktiskt ser 

ut. Det togs även upp att många youtubers har dåligt inflytande på deras tittare och 

menade på att yngre kan påverkas negativt av Youtubekanalernas innehåll om det 

till exempel innehåller alkohol eller svordomar.   

 

“Dåligt är väl att alla bygger upp en bild om att livet är så perfekt typ. Eller det 

är väldigt mycket som är fake skulle jag säga.” 

- Elsa, 15 år 

 

“[...] Det är nog många som tror liksom att vissas liv är så jätteenkelt eftersom 

det är det enda de visar upp och det kan ju ge en ganska fel bild till många kan 

jag tänka mig.” 

- Freja, 16 år 

 

Under intervjuernas gång förekom vloggar ofta, något som vi tidigare förutspått 

baserat på den statistik vi presenterade i inledningen. När vi tog fram de motiv som 

bidrar till att fylla vårt emotionella behov valde vi att därför utgå från vloggar och 

dess innehåll. Vi kom fram till att igenkännande, längtan, driv och dagdrömmar var 
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tillräckliga motiv, något som visade sig stämma. Inte heller här framkom det några 

nya motiv från våra respondenter.  

 

6.3 Avkopplingsbehov 
Vi har tidigare i studien förklarat hur vi tänker kring avkopplingsbehovet och att 

detta behov är sammankopplat med processen. Här har vi ställt frågor till våra 

respondenter som grundar sig i var och när de använder sig av Youtube. Något 

respondenterna hade gemensamt var att de endast använde Youtube när de var 

hemma och inte när de var med sina kompisar. Det visade sig att många tittade på 

Youtube när de hade tråkigt eller hade mycket saker att göra som till exempel läxor. 

Vissa hade en video på i bakgrunden medan de gjorde något annat och en annan 

kände att Youtube var ett bra sätt att koppla av på innan man började med sina läxor 

efter skolan.  

 

“Jag brukar ha min TV på, men jag tittar inte direkt på den. Det är mest för lite 

bakgrundsljud.” 

- Sara, 18år 

 

När vi presenterade avkopplingsbehovet tidigare trodde vi bland annat att ungdomar 

ibland kan tittar på Youtube istället för att göra sina läxor, något som visade sig 

stämma överens med de flesta av våra respondenter. De berättade i intervjun att det 

ibland hände att läxorna kunde bli åsidosatta just för att Youtube lockade mer. 

Ibland hade de till och med missat att göra sina läxor eftersom Youtube gått före, 

och ibland kunde det hända att det fanns ett tvång att titta klart på alla videoklipp i 

flödet innan man kunde göra något annat. Men det fanns även dem som sa att de 

fick dåligt samvete om de valde Youtube framför något viktigare.  
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“Ja, men det är oftast så att jag, liksom, när man kommer hem efter skolan och 

man behöver plugga, alltså, nej men, jag orkar inte. Och så så blir det istället 

att jag sätter på något annat, till exempel Youtube då och så bara försvinner 

tiden iväg.” 

- Lovisa, 16år 

 

“Jag brukar alltid göra det jag måste på dagen och sen som belöning på 

kvällen. [..] när jag går och lägger mig tittar jag på Youtube nån timme eller 

två innan jag sover.” 

- Johan, 19år 

 

Många av våra respondenter brukar titta på Youtube innan de skulle sova och kunde 

även vara det första de gjorde när de vaknade på helgerna. Dock berättade en av 

respondenterna i undersökningen att hen inte kan ligga kvar i sängen på morgonen 

och titta på Youtube, utan är tvungen att gå upp med en gång. Överlag kan vi se att 

våra respondenter tittar på Youtube för att få tiden att gå snabbt samt att det kan 

vara ett bra tidsfördriv om de till exempel åker tåg eller bil. 

 

I utformningen av motiven till avkopplingsbehovet utgick vi från oss själva och kom 

fram till att passiv användning, distraktion, avkoppling samt tidsfördriv passade in 

bäst. Dessa motiv visade sig även stämma bra överens med våra respondenters svar. 

Här skiljer sig motiven en del, trots att de alla ingår i avkopplingsbehovet. 

Tidsfördriv och avkoppling var de motiv som visade sig skilja mest från varandra, 

något som vi innan genomförandet trodde skulle stå närmst då de ter sig ganska lika 

vid första anblick.  
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6.5 Sociala behov 
Vi var även nyfikna på hur aktiva respondenterna är på Youtube i form av att gilla, 

kommentera och själva ladda upp videor. Utifrån de funderingarna utformades även 

intervjufrågorna. Alla respondenter hade ett konto, men ingen laddade upp egna 

videor utan använde det endast till att prenumerera på andra kanaler. De flesta 

gillade videor om de fann dem bra och såg att de lagt ner mycket tid på dem. Vi 

frågade respondenterna om de någon gång känt sig tvungna att gilla videor om de 

ber om det i klippet och fick som svar att de inte känner ett måste, men att de kan 

göra det ändå. Här fick vi även redan på att vissa gillade videorna för att de skulle 

sparas, vilket gör det möjligt att gå tillbaka senare om man ville.  

 

“Ibland kan jag gilla om det är något extra roligt eller bra videoklipp. Sen typ 

om det är någon man följer för ibland säger de typ “gilla detta klippet för att 

stötta mig” och då kan man ju göra det.” 

- Anna, 18 år 

 

När det kom till kommentarer var det inte lika vanligt som att gilla videor. Men om 

de väl kommenterade kunde det vara för att själv få gillningar på sina kommentarer 

och såg det lite som en tävling att skriva så roliga kommentarer som möjligt för att 

på så sätt hamna högt upp i fältet. Ibland kunde de, precis som med gillningarna, 

kommentera för att stötta kanalerna och ge dem feedback. Detta gjordes dock främst 

med små kanaler för att vara säker på att de skulle se dem, på de stora kanalerna 

kände de sig som en i mängden och såg ingen mening i att kommentera på dem.  

 

Det sociala behovet grundar sig även i ungdomarnas umgänge samt om de 

diskuterar det de sett med sina vänner. Det visade sig att våra respondenter varken 

diskuterade eller såg på Youtubevideor tillsammans med sina vänner, utan tittade 

främst när de var själva. Något som vi tidigare nämnt under avkopplingsbehovet. Å 

andra sidan skulle ingen av respondenterna kunna tänka sig att hellre titta på sin 

favoritkanal än umgås med deras vänner.  
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“Jag umgås hellre med mina vänner, de är prio ett liksom.” 

- Vanessa, 19 år 

 

Det sociala behovet grundar sig i hur social man är på Youtube, en plattform som 

skiljer sig gentemot andra sociala medier. Eftersom inga av våra respondenter 

laddade upp egna videor var det endast publiken som vi intervjuade vilket kan ge ett 

annat resultat än om vi intervjuat dem som aktivt publicerar material på deras 

kanaler.  

7 Sammanfattning och diskussion  

I det här avsnittet kommer vi att diskutera de påståenden och den statistik vi 

presenterade i början av studien stämmer överens med det resultat vi fick från våra 

respondenter. Vi kommer även diskutera våra frågeställningar, varför vi fick det 

resultat vi fick samt jämföra dessa med tidigare forskning.  

 

Samtliga respondenter i vår studie använde Youtube, vilket stämmer överens med 

den statistik vi presenterade i inledningsavsnittet att alla under 25 år använder sig av 

plattformen. Trots att vi inte tillämpat ett representativt urval i vår studie var vi rätt 

säkra på att den statistik även skulle röra de personer vi intervjuade. Resultatet hade 

kanske varit annorlunda om vi använt en större mångfald, men det är inget vi 

kommer att få reda på nu utan kan ha i åtanke vid efterföljande forskning. Det var 

även med hjälp av den statistik vi bestämde vilka åldrar vi skulle ha med i studien. 

Statistik visade även att ungdomar mellan 12 och 15 år använder Youtube på en 

daglig basis. Därför beslutade vi oss för att välja ett åldersspann mellan 12 och 25 år 

vilket till slut blev ungdomar som var i åldrarna 15 till 19 år. Under intervjuernas 

gång insåg vi dock att en yngre målgrupp samt ett kortare åldersspann hade passat 

bättre. Det grundar vi i att den information vi fick av respondenterna och som vi 

ansåg haft mest nytta av till studien var från de yngre deltagarna. Det kan även vara 

så att det berodde på respondenterna i sig och inte hur gamla det var. En av 

respondenterna pratade även om hens yngre syskon som använde sig av Youtube. 
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De var sex respektive nio år och vi diskuterade huruvida de följer olika kanaler som 

inte är helt lämpliga för de åldrarna. Hen menade på att vissa program som visas på 

TV-kanalers streamingtjänster och innehåller ovårdat språk, alkohol eller annat som 

inte bör ses av barn har en åldersgräns. Då krävs ett intygande av tittaren att hen är 

över 18 år, något som inte finns på Youtube om det inte anses som stötande 

material. Därför hade det varit intressant att intervjua yngre personer för att få en 

bild över hur de ser på det vi undersöker.  

 

Något vi även noterade var respondenternas medvetenhet av vad som händer på 

plattformen. Ett flertal respondenter tog upp det hat som florerar främst bland 

kommentarerna, något som de noterat skedde hos de youtubers som ofta stack ut 

från mängden och delade med sig av mycket personligt i deras videor. Många tog 

även upp att det kanske inte alltid är bra med den tillgänglighet samt möjlighet som 

Youtube ger vilket bidrar till att vem som helst att ladda upp videor och nå ut till en 

stor grupp människor. Vissa Youtubekanaler som blivit stora anser vi inte är 

barnvänliga men finns ändå tillgängliga för vem som helst att se. Vi är därför 

väldigt tacksamma att vi valde semistrukturerade intervjuer just för att få 

information utöver vårt frågeschema vi forskare inte funderat på tidigare men som 

ändå var intressant att ta med i vår studie.  

 

Den statistik vi tidigare presenterat visade även att den genomsnittliga användaren 

spenderar minst en timme om dagen framför Youtube, våra respondenter tittade i 

genomsnitt två timmar i sträck men det varierade även beroende på dag samt hur 

mycket läxor de hade från skolan. Vidare visar även statistik att den genomsnittliga 

Youtubeanvändaren tittar på videor genom sin mobiltelefon, något som vi inte har 

undersökt. Även om det inte skulle bidra till att besvara vår frågeställning hade det 

ändå varit intressant att veta samt varför de tittar via deras mobiltelefon, dator eller 

surfplatta.  
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I Hayes, et al. (2016) studie tar de upp gillamarkeringar på sociala medier och hur 

det kan vara statusbringade ju fler gillningar en person får. Vi var förvånade över att 

fler av de ungdomar vi intervjuade inte kommenterade videor, däremot gillade de 

flesta videorna istället. Det var något som Hayes tog upp gällande gillamarkeringar, 

att vi gillar saker på sociala medier för att visa att vi är på samma sida som dem. 

Respondenterna gillade de videor som de tyckte var bra och där de såg att den 

person som laddat upp klippet lagt ner mycket tid på det. Vi tror att genom deras 

gillamarkeringar skapas en närhet mellan tittaren och youtubern, i alla fall från 

tittarens sida.  

 

Gällande våra frågeställningar så besvarades dem via våra ungdomarna och deras 

motiv för användning av Youtube. I planeringsstadiet av studien samt 

framtagningen av motiven hade vi våra aningar om hur resultatet kunde se ut i 

slutänden, något som till stor del visade sig stämma. Vår första frågeställning löd 

som bekant: “Vilka motiv finns det vid användandet av Youtube?” och för att 

besvara den undersökte vi motivationen till ungdomarnas aktiva sökande på 

Youtube för att sedan se om de stämde överens med de motiv vi tagit fram med 

hjälp av Uses and gratifications. Enligt Dhir, et. al. (2016) är människors motivation 

den viktigaste förutsättningen i teorin och just därför ville vi ta reda på vad som 

lockar användarna till Youtube. Vi tror att anledningen till att de motiv vi tog fram 

stämde överens med respondenternas svar beror på att vi utgick från oss själva i vår 

Youtubeanvändning. Därför kan vi dra slutsatsen att användningen ser på ett 

ungefär likadan ut oavsett ålder.  

 

När motiven för respektive behov presenterades valde vi att jämföra dessa med 

varandra för att se vad de innebar samt om det fanns en skillnad alternativt likhet 

mellan dem. Med det resultatet kunde vi besvara vår andra frågeställning “Har 

motiven för respektive behov någon gemensam nämnare?” Den besvarades genom 

att se vad respondenterna svarat på de frågor vi formulerat utifrån motiven. Därefter 

kunde vi dra slutsatser och sammanställa motiven utifrån varje behov. Alla motiv 

har sin egen mening och betydelse trots att de ingår under samma behov. Däremot 



 

36(39) 
 

har de alla på ett eller annat sätt en gemensam nämnare. I det kognitiva behovet har 

motiven gemensamt att de lär ut något nytt, det emotionella fanns det en strävan 

efter tillhörighet men även underhållning, i avkopplingsbehovet anser vi att alla 

motiven hade någon slags undanflykt i sig och slutligen i det sociala behovet 

handlar motiven om den aktiva användningen på Youtube. Genom 

sammanslagningen av motiven har vi kommit fram till fyra stycken anledningar till 

ungdomars Youtubeanvändningar som i sin tur uppfyller behoven.  

 

7.1 Vidare forskning 
Tack vare vår studie har vi fått en större förståelse över hur och varför ungdomar 

använder Youtube. Men det finns vissa saker som vi funderat på efter 

genomförandet som kan användas i fortsatt forskning inom ämnet. Vår studie hade 

kunnat göras om för att se om samma resultat presenterades. Men då hade vi gärna 

sett en jämn fördelning mellan män och kvinnor samt ett representativt urval som 

speglar populationen. En yngre population hade varit intressant att använda också. 

Vi har även funderat på vad en jämförande studie hade givit för resultat. Då hade det 

behövts fler respondenter samt tillämpa en kvantitativ metod.  Här har vi idéer att 

använda respondenter i olika åldrar för att se om det finns en skillnad i motiv för 

användning beroende på ålder. Samma sak med nationalitet, att jämföra 

respondenter från olika länder och deras Youtubeanvändning. Eftersom ingen av de 

respondenter vi intervjuade la upp egna videor hade det även varit intressant att 

intervjua youtubers och de som aktivt lägger upp videor på deras kanaler. En studie 

utöver vår men som ändå tar avstamp hade kunnat vara att jämföra personer som var 

unga innan och efter Millennieskiftet. Med tanke på att vårt samhälle har utvecklats 

så pass mycket mellan de åren vore det intressant att se hur tonåringar då fick sina 

behov mättade när inte Youtube eller andra sociala medier fanns.  
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Bilaga 1 - Frågeguide 
Bakgrundsfrågor “lär känna”-frågor: 

Kön:  

Ålder:  

Intressen (går på aktivitet, hobbys):  

Utbildning (gymnasie- eller högstadieinriktning): 

Familj (syskon, skilda föräldrar): 

Pratar du oftast med dina vänner IRL eller IVL?  

 

Frågor om medievanor 

Hur många dagar i veckan tittar du på Youtube? 

Hur många dagar i veckan tittar du på TV? 

Varför tittar du på Youtube mer än TV? 

Vilken tid på dygnet tittar du på Youtube? 

Var brukar du befinna dig när du tittar på Youtube? 

Hur många timmar uppskattar du att du tittar på Youtube i sträck? 

Hur många timmar uppskattar du att du tittar på TV i sträck? 

Vilken plattform använder du för att lyssna på musik? 

 

Youtube 

Varför tittar du på Youtube? 

Tittar du hellre på Youtube än att umgås med dina vänner? 

Tittar du på Youtube hellre än på TV? 
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Hamnar du ofta på Youtube när du egentligen har viktigare saker att göra? 

Kan du känna dig tvungen att gilla en video om de ber om det i videon? 

Tittar du på Youtube när du inte har något att göra? 

Brukar du titta på Youtube när du åker tåg/bil? 

Vad använder du Youtube för? 

Tittar du på Youtube för att lära dig nya saker? 

Kan du känna igen dig i de youtubers du följer? 

Tittar du på Youtube för att du själv kan bestämma när du vill titta på en video? 

Vilken typ av genre tittar du på? 

Tittar du på Youtube när det inte finns något bra på TV eller kanske samtidigt? 

Vilken typ av genre tittar du på? (skönhet, livsstil, sport, spel etc) 

Vilka kanaler följer du, varför? (svenska, engelska?) 

Har du ett eget konto? Varför/varför inte? 

Vad är bra, respektive dåligt med Youtube? 

 

Aktivitet på Youtube - frågor endast för dem som har ett Youtubekonto 

Vilka kanaler prenumererar du på? 

Brukar du kommentera videos? Varför/varför inte? 

Brukar du gilla videos? Varför/varför inte? 

Lägger du upp egna videos? Varför/varför inte? 

 

 


