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Abstract 
You can find me online - A qualitative study of how young girls value their 
own use of social media. 
 
For western youth social media has become an everyday occurrence. An 
abundance of information is delivered right to them. But how do they 
evaluate the credibility of the information they encounter? Web 2.0 and 
social media has created an easy access to information, but has also 
made it harder to identify who the creator of the information is when 
anybody can create content. Which makes it important to constantly 
critically evaluate the sources one is faced with. This study aims to 
examine how adolescents judge the credibility of information they meet 
on social media, and also how they use social media and how they see 
themselves as creators of information. The data was accumulated by 
conducting two group interviews with three participants in each group. 
The results has been analyzed with two separate theories, cognitive 
authorities and also with the theory of uses and gratifications. The 
results showed that they are more critical to information created by 
sources that the do not know personally, than they are of users that the 
know on an closer level. The study also shows that they do not perceive 
that they create content themselves on a regular basis. But they are still 
constantly connected with their friends on some sort of social media. 
Based on this study future relevant studies can be made with social 
media as the focus. This study focus on adolescents with a similar 
socioeconomic background, the same study but with different 
socioeconomic backgrounds would be interesting to make. Results in 
this study shows that an older generation is starting to use social media 
in a different degree then before, therefore studies in how this 
generation evaluate information the meet on social media could be 
interesting since they have an education that differ from the one 
adolescents get today.  
 

Nyckelord 
Sociala Medier, Ungdomar, Trovärdighet, Tillit, Kognitiva Auktoriteter, 
Uses and Gratifications, Medie- och Informationskunnighet 
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1 Inledning 
Internet har idag en väsentlig roll i vår vardag. Vi använder det för att 
betala räkningar, boka resor och för att ta reda på vädret. Men internet 
har idag även ett socialt syfte där vi delar bilder och videoklipp, föreslår 
filmer för varandra, och kommunicerar med användare runt om i 
världen. I den värld vi lever i är det många människor som är 
uppkopplade på digitala medier dygnet runt, speciellt ungdomar som har 
vuxit upp med internet (Hansson & Alexandersson, 2011 s. 9). Genom 
att vi har tillgång till internet och den kommunikation som uppstår 
mellan användarna där över, blir information lättillgängligt för alla som 
har möjligheten att använda dessa resurser. Dock finns det även en viss 
problematik med hur information förmedlas över internet. När Web 2.0 
skapades fick internet en demokratisk roll, då alla användare nu kan 
vara med och producera dess innehåll. Allt som behövs för att man själv 
ska vara med i produktionen är en internetuppkoppling (Diaz, 2012 s. 
45).  
 
Sociala medier skapar för dess användare en plattform där man kan 
kommunicera med andra för att få sin röst hörd. Varje dag, dygnet runt 
kan man idag påverka varandra på avstånd. Med några få 
knapptryckningar kan en människa influera hur en annan tänker, känner 
och handlar. För ungdomar ger interaktionen med andra användare över 
sociala medier en känsla av gemenskap. Men fungerar även som digitala 
källor för nya erfarenheter och insikter (Hansson & Alexandersson, 
2011 s.10f). Att definiera vem som är den ursprungliga skaparen av 
informationen är något som blir svårare och svårare då vem som helst 
kan idag lägga ut information över sociala medier. Vilket gör det viktigt 
att hela tiden förhålla sig källkritiskt till de källor som man möter (Diaz, 
2012 s. 138). De människor som använder sig av sociala medier 
behöver därför vara medie- och informationskompetenta och ha en viss 
källkritisk förmåga för att kunna bedöma trovärdigheten av den 
information som de möter.  

1.1 Bakgrund 
boyd och Ellison (2007) definierar en social nätverkssida som en 
webbaserad tjänst som tillåter människor att skapa en offentlig profil 
inom bestämda ramar. Inom en social nätverkssida kan användare som 
delar en anknytning sammanföras och där man även titta på andras 
sociala relationer (ibid., s. 211). De flesta sociala medier möjliggör att 
användarna kan bevara de förhållande till människor som de redan har, 
andra hjälper främlingar att föras ihop baserat på delade intressen. 
Sidorna varierar i vilken utsträckning som de tillåter kommunikation 
och information att skapas. Vissa sociala medier är endast en 
mobilapplikation, andra tillåter användare att anknyta med andra genom 
blogginlägg, foton och filmklipp både genom dator och mobil (ibid., s. 
210). 
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Enligt boyd och Ellison (2007) kom den första sidan som kan räknas 
som ett socialt nätverk 1997 (ibid., s. 214), detta år var jag själv fem år 
gammal. När jag kom i kontakt med sociala medier var jag redan i sena 
tonåren. De ungdomar som växer upp idag har levt med sociala medier i 
princip hela sitt liv, och att använda dem har blivit en självklarhet. 
Enligt Dunkels tänker den som är född in i världen där internet är en 
viktig del av samhället annorlunda om nätanvändning än vi som kom i 
kontakt med nätet i en vuxen ålder (2012, s. 23), vilket gör gruppen 
intressant att undersöka. Under 2017 använde 81% av svenskarna 
sociala medier och 56% av dem gör det dagligen. Den grupp som är 
mest aktiv över sociala medier är barn och ungdomar mellan 12-25 år 
(Internetstiftelsen i Sverige, 2017).  

1.2 Problemformulering 
Idag har vi på grund av samhällets digitalisering där vi alltid bär med 
oss datorer och smartphones en ständig närhet till information, där Web 
2.0 fungerar som en förmedlare av data mellan oss själva och andra. Vi 
lägger upp bilder och texter och delar vidare både privata inlägg och 
dem skapade av nyhetsmedia. I och med denna konstanta närvaro blir 
skapandet, spridningen och kommuniceringen av information påverkad. 
Vilket resulterar i att gränsen för vem som är läsare och författare 
suddas ut med den deltagarkultur som råder idag på de olika sociala 
medierna (Sundin & Rivano Eckerdal, 2014). Problemet med 
deltagarkulturen är att bedöma trovärdigheten av informationen kan bli 
komplicerat, speciellt om man inte har rätt kunskaper för att kunna göra 
detta. 
 
Hur ungdomar resonerar kring sitt användande av sociala medier och 
trovärdigheten av den information som de möter är något som man 
borde skapa en större förståelse för, då det är denna användargrupp som 
överlag använder sociala medier mest (Internetstiftelsen i Sverige, 
2017). Undersökningar har visat att en av de vanligaste aktiviteterna 
som ungdomar ägnar sig åt dagligen är att använda sociala medier i 
olika former (Statens medieråd, 2017). Frågan är hur källkritiska är 
ungdomar när det kommet till den information de möter över sociala 
medier? Det jag har funnit är att tidigare forskning sällan fokuserar på 
användargruppens egna tankegångar när det kommer till att utvärdera 
information och vilka kvaliteter som de själva bedömer att de behöver 
för att kunna göra dessa beslut. Den här undersökningen har, genom att 
låta ungdomar själva få diskutera sina tankegångar och erfarenheter 
kring sociala medier och den information som de erhåller från sidorna, 
försökt få svar på hur de ser på sitt eget användande av sociala medier. 
Men även hur de själva bedömer sina kunskaper att kunna värdera 
trovärdigheten av den information som de möter.  
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1.3 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ungdomar reflekterar 
kring sin bedömning av trovärdigheten av den information som de i sin 
vardag möter på sociala medier. Men även att undersöka hur de ser på 
sitt eget användande av sociala medier och hur de ser på sig själva som 
skapare av information. 
 
1.3.1 Frågeställningar 
De frågeställningar som jag vill har svar på är: 
 

● Hur uppfattar ungdomar den information som de möter via 
sociala medier? 

● Hur värderar ungdomar den information som de möter via 
sociala medier? 

● Hur uppfattar ungdomar sitt eget användande av sociala medier 
och hur anser de sig själva vara delaktiga i produktionen av 
information? 

1.4 Avgränsning 
Begreppet sociala medier har begränsats då det finns många olika 
medier som passar in på detta begrepp. De sociala medier som 
diskuteras här är Facebook, Instagram, Snapchat och YouTube. Trots att 
användningen av Facebook har minskat i den målgrupp som undersöks, 
tillhör sidan fortfarande till de mest använda sociala medierna 
tillsammans med Instagram och Snapchat bland ungdomarna 
(Internetstiftelsen i Sverige, 2017). Ursprungligen var det endast 
Facebook som var av intresse, men med minskningen av användandet 
av Facebook i åtanke utökades ramarna till även Instagram och 
Snapchat. Anledningen till detta är på grund av de problem som skulle 
kunna uppstå om de medverkande i undersökningen inte använder 
Facebook. Instagram och Snapchat är med på grund av att de tillhör de 
mest använda sociala medierna bland målgruppen. YouTube var från 
början inte med i avgränsningen, men var ett medie som många gånger 
nämndes under intervjuerna. Ytterligare ett socialt media som 
diskuterades om det var av intresse var Twitter. Valet av att inte ha med 
Twitter beror på att de som intervjuades inom målgruppen inte använde 
sig av detta och hade inget att säga om detta sociala media.  
 
Genom att utöka ramarna för vilka sociala medier som är av intresse och 
genom att diskutera tre olika sociala medier tillåter detta en jämförelse 
kring hur de medverkande tänker när det kommer till de olika sociala 
medierna, om de bedömer trovärdighet annorlunda på de olika 
plattformarna.  
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Ytterligare en avgränsning som gjorts är kring termen ungdomar. Jag 
har valt att fokusera på tjejer som går första och andra året på 
gymnasiet. Det finns en viss skillnad i tjejer och killars användning av 
nätet. Tjejers användning av sociala medier är högre än killars och killar 
lägger ner mer tid på online spel än vad det motsatta könet gör 
(Forsman, 2014). Även Chen, Sin, Theng och Lee (2015) tar upp att 
kvinnor överlag använder sociala medier mer än vad män gör (ibid., s. 
585). På grund av att tjejer har ett högre användande av sociala medier 
finner jag det intressant att titta på denna grupp då de spenderar mycket 
av sin tid på sociala medier, och att det då är intressant att se hur de 
själva reflekterar kring sitt eget användande.  
 
Undersökningen fokusera även på hur målgruppen reflekterar kring 
trovärdighet i ett vardagskontext. Tidigare har det lagts mycket fokus 
kring hur ungdomar bedömer trovärdighet och källkritik i ett 
utbildningskontext. Detta har exempelvis Francke och Hanell (2014) 
samt Francke, Sundin och Limberg (2011) gjort. Fokuset ligger här på 
hur målgruppen bedömer information i sin vardag och inte har specifika 
uppgifter att söka information till.  

1.5 Sociala medier 
I detta avsnitt förklaras de olika sociala medierna som är av intresse för 
studien. Mediets bakgrund, användning och användare förklaras under 
respektive rubrik.  
 
1.5.1 Vad är Facebook? 
Facebook grundades av Mark Zuckerberg 2004. Från början var sidan 
till för att de som studerade vid ett college i nordöstra USA skulle kunna 
behålla de kontakter som de skapade under studietiden. För att 
Facebook skulle kunna användas behövde man en e-postadress som var 
anknuten till ett college som ingick inom de ramar som från början satts. 
Men antal användare ökade snabbt och två år efter starten öppnade man 
upp webbplatsen för även andra användare, och allmänheten fick 
tillgång till sidan (af Schmidt & Gruvö, u.å.). I mars 2018 hade sida i 
genomsnitt 1,45 miljarder dagliga aktiva användare (Facebook 
Newsroom, n.d.). Facebook är en social medieplattform där användarna 
själva skapar en profil där möjligheten ges att presentera sina 
kontaktuppgifter, biografi och kunna publicera foton. Kommunikationen 
på Facebook sker genom text, bild och video. Användaren väljer själv 
om kommunikationen ska vara synlig för samtliga inom ett nätverk eller 
om endast ska ske mellan några utvalda personer (af Schmidt & Gruvö, 
u.å.). Användaren kan även gilla, kommentera eller dela vidare inlägg 
som andra skapat. Funktioner som chatt, live-videos och gå med i 
grupper är även det tillgängligt för användarna (Facebook Newsroom, 
n.d.). 
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1.5.2 Vad är Instagram? 
Instagram grundades 2010 och är ett socialt nätverk som tillhandahåller 
en mobilapplikation där användarna kan dela med sig av bilder. De 
användare som lägger ut bilder kan välja att positionera sina bilder 
geografiskt, vilket möjliggör kommunikation med användare i närheten 
även om de inte ingår i din vänkrets. Användarna kan även välja om 
deras profil ska vara öppen för alla användare av Instagram eller om 
endast de användare som har godkänts som följare får tillgång till det 
som publiceras. Möjligheten att dela bilderna på andra sociala medier 
som exempelvis Facebook finns också. Under 2012 köptes Instagram 
upp av Facebook. I april 2017 hade Instagram runt 700 miljoner aktiva 
användare som tillsammans lade upp nästan 100 miljoner bilder 
dagligen (Instagram, u.å.). 
 
1.5.3 Vad är Snapchat? 
Snapchat är en mobilapplikation där dess användare kan dela bilder och 
videor. Mediet lanserades 2011. Detta är en gratistjänst som finansieras 
med annonser och sponsrat innehåll. När användaren skapar ett inlägg, 
en så kallad snap, kan de själva bestämma hur länge det ska synas på 
mottagarens skärm (Snapchat, u.å.). Enligt Snapchat själva raderas 
materialet som skickas automatiskt när det är läst, men användarna har 
möjligheten att spara det om de vill. Det finns även funktioner som 
tillåter användarna att redigera de bilder och filmklipp som de vill dela, 
specialeffekter kan läggas till, röster kan ändras och du kan byta 
ansikten med en vän. Användarna kan även se vad som händer runt om i 
världen i Snap Map, en funktion där användare på olika platser i världen 
lägger upp bilder och filmklipp dagligen så att andra användare kan se 
händelser där de händer samtidigt som de händer (What is Snapchat, 
n.d.). I början av 2018 fanns Snapchat på ett tjugotal språk och har 
närmare 180 miljoner dagliga användare (Snapchat, u.å.). 
 
1.5.4 Vad är YouTube? 
YouTube grundades 2005 i USA och är en webbplats där användare 
både kan ladda upp egna videoklipp och titta på andras. Från början var 
tanken att YouTube skulle ge privatpersoner möjligheten att dela med 
sig av sina egenproducerade filmer och ge andra användare tillgång till 
material som skilde sig från material som var professionellt producerat. 
Även om material som är egenproducerat fortfarande finns och läggs 
upp, så domineras webbplatsen av musikvideor och utdrag ur 
TV-program, mycket vilket har laddats upp av privatpersoner. Trots att 
det tidigare varit stora diskussioner om upphovsrätt, ser många företag 
och organisationer idag fördelarna med att använda YouTube som 
annonsplats och sprider sin information genom mediet (YouTube, u.å.).  
 

2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att presentera forskning som jag anser vara 
relevant för att skapa en förståelse för hur ungdomar reflekterar kring 
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sitt användande av sociala medier och hur de bedömer trovärdigheten av 
den information de möter via olika sociala medier. De områden som jag 
kommer att ta upp är forskning om medie- och informationskunnighet, 
ungas medievanor och forskning om social delaktighet och interaktion 
online.  

2.1 Medie- och informationskunnighet (MIK) 

När man talar om definitionen av att vara medie- och 
informationskunnig talar man om vissa färdigheter som en människa 
behöver i dagens digitala samhälle för att kunna utöva sina 
demokratiska rättigheter, dessa färdigheter är digital kompetens och 
informationskompetens. Båda dessa färdigheter skildrar förmågan att 
kunna söka och finna information, samt hur man kritiskt granskar och 
använder den för olika syften och sammanhang (Eckerdal & Sundin, 
2014, s. 5). 
 
Johanna Rivano Eckerdal och Olof Sundin kom tillsammans med 
Svensk Biblioteksförening 2014 ut med Medie- och 
informationskunnighet - en forskningsantologi. Antologin skrevs i syftet 
att visa den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningens 
relation till MIK-begreppet. Detta gjorde man genom att nio olika 
forskare presenterade sina perspektiv på medie- och 
informationskunnighet inom biblioteksvärlden (ibid., s. 5). I antologin 
presenterar Francke och Hanell (2014) sitt arbete “Användning och 
värdering av sociala medier i skola och högre utbildning” två olika 
projekt. Det första forskningsprojektet fokuserar på hur sociala medier 
kan utnyttjas som informationsresurser i gymnasieskolan, och det andra 
projektet på hur sociala medier kan användas som redskap för stöd i 
lärandet. 
 
När det kommer till medie- och informationskunnighet har det gjorts en 
del forskning och studier om hur Web 2.0 och sociala medier används 
inom skolan och i ett utbildningskontext. Francke, Sundin och Limberg 
(2011) försökte få en bättre förståelse för hur gymnasieelever dömer 
trovärdigheten av de källor som de använder sig av i skolan. Där de i sin 
undersökning speciellt tittade på hur eleverna resonerade kring vad som 
är eller inte är en trovärdig källa. De diskuterar olika strategier som lärts 
ut i skolan och används av eleverna när de försöker bedöma vilka källor 
som är pålitliga, eleverna tittade på författaren, de referenser som källan 
använt sig av, användbarheten av materialet och när källan var 
publicerad. När eleverna tittade på författaren av informationen letade 
de efter författarens identitet, vilken expertis författaren har och om det 
fanns information som tillät dem att kontakta författaren. Att veta vem 
som är författare till källan som eleverna ska använda var något som 
kom fram som mycket viktigt (ibid., s. 681). De referenser som en källa 
har var även det något som eleverna var noga med att titta på när det 
kom till att bedöma om informationen var trovärdig, och många elever 
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tänker att en källa är mer trovärdig desto mer referenser den har (ibid., s. 
682). Trovärdigheten av en källa bedömdes även av eleverna beroende 
på hur källan skulle användas, då en subjektiv källa även den ansågs 
vara trovärdig beroende på vad de skulle använda den till (ibid., s. 683). 
Viktigt för eleverna var även när källan var publicerad, då eleverna lär 
sig i skolan att titta på när källan var publicerad eller senast uppdaterad 
och hur aktuell informationen är. Eleverna ansåg därför att söka 
information på internet som något positivt eftersom källorna konstant 
uppdateras (ibid., s. 683). Källor som hade övertygande argumentation 
eller ett socialt engagemang bedömde eleverna speciellt trovärdiga 
(ibid., s.686ff). Problemet med elevernas informationssökning i 
skolorna menar Francke et al. är att uppgifterna oftast har korrekta svar 
som kan hittas när en sökning genomförs, och eleverna då inte behöver 
fundera över informationen som de möter. Utan när eleverna bedömer 
trovärdighet i skolan anpassar de sig efter vad läraren letar efter istället 
för att själva värdera av som är trovärdigt enligt deras standard (ibid., s. 
678). 

2.2 Ungas medievanor 

Metzger, Flanagin, Markov, Grossman och Bulger (2015) undersöker i 
sin studie hur ungdomar mellan 11 och 18 år utvärderar information 
som de hittar online, hur medvetna de är om trovärdighetsproblem som 
dyker upp tillsammans med digital information och vilka metoder som 
ungdomarna använder för att bedöma pålitligheten av informationen och 
hur noggranna de är i bedömningen. De tittade även på om skillnader i 
bland annat ungdomarnas  utveckling och undervisning i 
informationskompetens har någon inverkan på deras förmåga att 
utvärdera information (ibid., s. 327ff). Det som Metzger et al. kom fram 
till var att de äldre ungdomarna i studien hade en mer analytisk 
inställning till utvärdering av information i förhållande till de yngre. De 
äldre ungdomarna var mer medvetna om de problem som kan uppstå 
kring trovärdighet av information online. Studien visade att när 
ungdomarna mognar så blir de även mer avancerade informationssökare 
och kan bättre se de kontextuella sammanhangen för att utvärdera 
informationen (ibid., s. 338).  
 
Det visade sig även att utbildning inom informationskompetens 
påverkade hur analytiska ungdomarna var i sin bedömning av 
information, dock betydde detta inte att deras bedömning var felfri. 
Även om ungdomar använde sig av olika verktyg som de lärt sig för att 
utvärdera information blir det ofta fel, då de inte förstår syftet med att 
använda dessa verktyg (Metzger et al., 2014 s. 339).  
 
Forskning har även gjorts om hur ungdomar använder sociala medier 
som ett utlopp för sina känslor. Vermeulen, Vandebosch och Heirman 
gjorde en studie där de tog upp fyra olika sociala medier, Facebook, 
Twitter, Instagram och Snapchat och vad ungdomar fann acceptabelt 
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eller inte när det kom till att dela med sig av information och känslor 
genom dessa medier. Enligt studien var det inte sannolikt att 
ungdomarna skulle dela med sig av sina känslor på sociala medier för 
alla att se, då de inte ville att det skulle framgå som att de sökte efter 
uppmärksamhet. När känslor delas görs detta över privata meddelanden, 
t.ex. Messenger (2018 s. 215). Intressant i studien är att även om 
Snapchat är ganska privat och kan liknas chat-appar där man skickar 
meddelandet till endast en eller några få utvalda personer, och där 
bilderna som skickas automatiskt ska raderas direkt, användes detta 
media mest för att dela positiva känslor. Deltagarna i studien menade att 
Snapchat används för att dela roliga eller konstiga händelser och bilder, 
om de skulle använda sidan för att dela negativa känslor skulle detta ta 
det roliga ur Snapchat (ibid., s. 216f). Studien visade även att 
ungdomarna verkar ha en stor självkontroll när det kommer till vad de 
väljer att publicera på sociala medier. Även om det förekommer en del 
impulsiv delning av känslor, visar studien att ungdomar oftast väljer att 
inte dela känslor för alla att se online då man är rädd för att andra ska 
uppfatta dem som uppmärksamhetssökande (ibid., s. 217).  

2.3 Social delaktighet och interaktion online 

Det har gjorts en del forskning om hur internetanvändande och sociala 
medier påverkar vår sociala delaktighet online och hur vi interagerar 
socialt med andra över nätet. Caroline Haythornthwaite beskriver hur 
det sociala nätverksperspektivet framhäver vikten av utbyten som 
stödjer en utveckling av både ens umgängesrelationer och de relationer 
som skapas på arbetet (ibid., 2005 s. 127). Hon beskriver att en 
interaktion eller ett utbyte är känt som ett socialt nätverk, medan två 
personer som har en eller flera typer av relationer har en förbindelse. 
När flera individer kopplas samman byggs dessa enskilda kontakter, 
som har privata förbindelser, ihop till ett socialt nätverk. Dessa nätverk 
kan sedan avslöja hur informationen cirkulerar bland dessa individer 
och vilka grupper av personer som är mer kopplade till varandra än 
andra. De band som upprätthålls av några personer kan både vara starka 
eller svaga beroende på hur deras utbyte, kontakt, intimitet och 
relationens längd ser ut (ibid., s. 127). Kort kan man säga att 
Haythornthwaite undersöker hur människor interagerar med varandra 
online.  
 
Haythornthwaite pratar om tre sorters band som användare av social 
medier kan ha till varandra. Det första är ett latent band. Vilket betyder 
att en koppling mellan användare är möjlig men har inte ännu formats. 
Förutsättningar som tillgång till internet och att användarna har sociala 
medier, samt redskap att kunna utnyttja dessa på, skapar möjligheter för 
att sociala nätverk kan skapas mellan användare. De latenta banden kan 
utvecklas till svaga band om någon form av kontakt görs mellan 
användare, till exempel om man läggs till i samma grupp på Facebook. 
Men eftersom de användare som har svaga band inte har någon stark 
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koppling till varandra och inget större intresse av att hålla kontakten kan 
man förmoda att dessa förbindelser kommer att försvinna, särskilt om 
en förändring sker över det sociala media som används och 
kommunikationen försvåras. Det sista kategorin är de starka banden. 
Detta band är inte så skört som de svaga banden då de har en motivation 
till att fortsätta sina relationer. Vilket betyder att om en förändring sker 
inom det sociala media som används för kommunikation finns det en 
stor chans att de fortsätter förbindelsen över andra medier. Det är även 
mer sannolikt att de användare som har starka band till varandra 
använder sig av ytterligare medier för att behålla kontakten med 
varandra (ibid., 2005 s. 137f).  
 
Mediamultiplexitet är ett av begreppen som Haythornthwaite använder 
sig av. Begreppet beskriver när de människor som har starkare band till 
varandra använder sig av flera tillgängliga medier för att kommunicera. 
I undersökningen fann Haythornthwaite att det inte ska finnas någon 
skillnad på vad som kommuniceras över de olika medierna när en grupp 
använder flera medier. Men när personer som ingår i grupper med starka 
band till varandra använder sig av medier anpassar de sig efter en 
endimensionell skala, det vill säga att de grupper som endast använder 
sig av ett sorts media använder samma media, och de som använder två 
tenderar att även använda samma andra media (ibid., 2005 s. 130). Även 
Yuli Patrick Hsieh pratar om multipexitet. Dock kallar han det istället 
kommunikationsmultiplexitet. Hsieh menar att termen som 
Haythornthwaite använder signalerar en underförstådd betoning på 
medietekniken istället för syftet med användningen, vilket är 
kommunikationen mellan användare och de människor som utgör ens 
sociala nätverk (ibid., 2012).  
 
Ytterligare något som har studerats inom hur delaktighet och interaktion 
över sociala medier berör användarna är hur deras sociala 
nätverkskunskaper påverkar de villkor de har för att kunna 
kommunicera genom olika digitala medier. Hsieh (2012) menar att 
digital litteracitet oftast fokuserar på hur individers förmåga att 
behandla information för att lösa specifika uppgifter och problem som 
man behöver få svar på vid ett särskilt tillfälle. Men att fokus sällan 
ligger vid vilka förmågor människor behöver för att använda 
informations- och kommunikationsteknik (IKT) i deras vardagliga 
aktiviteter och för deras sociala förbindelser. Dessa tekniska förmågor 
är grunden för att kunna navigera inom de digitala miljöerna och för att 
bearbeta den information som användarna möter online. Hsieh menar att 
när nya medier och tjänster introduceras uppkommer det nya färdigheter 
som användarna behöver för att kunna använda den nya teknologin. När 
de nya medierna introduceras ökas de färdigheter som användarna 
behöver för att kunna använda medierna effektivt. Om användarna inte 
skaffar sig dessa färdigheter finns risken att de inte kommer att kunna 
använda medierna och förlorar de potentiella möjligheter som dessa kan 
medföra (ibid). Hsieh pratar om de sociala förmåner som medkommer 
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med att vara insatt i hur IKT fungerar. IKT kan öka både användarnas 
lokala och globala anslutning och ge användarna medel för att hantera 
sociala interaktioner. Vet man inte hur de olika medierna fungerar kan 
detta skapa ett visst utanförskap, eller att viktig information inte kan 
överlämnas eller mottagas över nätet (ibid).  
 
Lutz och Hoffmann (2017) har tittat på olika former av deltagande 
online. De har utarbetat åtta olika typer av deltagande och 
icke-deltagande online längs tre konceptuella axlar: aktivitet, 
medverkande och social koppling (ibid., s. 876). Den första typen av 
deltagande som Lutz och Hoffmann hittade var ett positivt aktivt 
deltagande. Vilket är det deltagande där användare aktivt väljer att 
engagera sig online med andra användare där avsikten är att gemensamt 
gynnas av ändamålet, till exempel genom att delta i självhjälpsgrupper 
eller delta i distansstudier. Det finns även ett negativt aktivt deltagande. 
Med denna form av deltagande väljer användare att engagera sig online 
där den allmänna åsikten anses vara att de vill göra skada eller gör något 
som är oönskat. Precis som i det positiva deltagandet kännetecknas 
denna form av deltagande av användarnas ansträngningar för att nå och 
påverka användare, fast syftet skiljer sig (ibid., 2017 s. 885).  
 
Lutz och Hoffmann fann även två sorters passivt deltagande. Det 
positiva passiva deltagandet kännetecknas av situationer där användarna 
deltar men gör det på ett sätt där de inte engagerar sig med andra med 
någon genuin avsikt eller motivation men som ändå är förmånlig. Detta 
kan till exempel innebära att man skaffar sociala medier för att kunna 
nås av människor men man använder inte den utöver den kontakten. 
Även de aktiviteter online som kräver ett väldigt litet engagemang kan 
räknas hit, som när användare gillar ett inlägg. Användaren behöver inte 
göra mycket med författaren av inlägget ser handlingen som positiv. Det 
negativa passiva deltagandet sker när användare tvingas in i olika 
former av deltagande som de inte vill medverka i eller när de anser att 
deltagande är skadligt. Detta sker ofta i att användare blir taggade i 
inlägg som de inte vill vara del av, men de blir ändå indragna i ett form 
av deltagande (ibid., 2017 s. 885f).  
 
Ett positivt aktivt icke-deltagande beskriver att man frivilligt och 
avsiktligt väljer att inte engagera sig online för att främja en orsak man 
anser vara socialt önskvärt. Detta kan ske genom att användare väljer att 
inte använda en tjänst då de anser att ägarna till tjänsten arbetet på ett 
oetiskt sätt. Vid ett negativt aktivt icke-deltagande utesluter även här 
användare sociala medier, dock för en helt annan anledning. Här väljer 
användare att inte engagera sig online på grund av mobbning online, 
ohövlighet eller att användarna känner sig övervakade (Lutz & 
Hoffmann, 2017 s. 886f).  
 
De sista två grupperna av deltagande har med passivt icke-deltagande 
att göra. Ett positivt passivt icke-deltagande sker när användare inte ser 
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eller inte är medvetna om något behov av att delta i en aktivitet online. 
Användarna förblir passiva då de inte ser ett behov av att engagera sig 
eftersom de inte blivit intresserad av ämnet. Ett negativt passivt 
icke-deltagande uppstår när användare utesluts från att delta online trots 
att detta skulle vara av nytta. Det finns många anledningar till att denna 
form av icke-deltagande sker, några av dem är brist på materiella 
resurser, möjlighet, tid eller litteracitet (Lutz & Hoffmann, 2017 s. 
887f).  
 

3 Teori 
I följande avsnitt redogörs de teorier som kommer att användas i 
analysen av den insamlade datan. Jag har valt två teorier som kan hjälpa 
till att förstå hur målgruppen tänker kring de frågeställningar som 
uppsatsen har. Dessa teorier är kognitiva auktoriteter och uses and 
gratifications.  

3.1 Kognitiva auktoriteter 

Teorin om kognitiva auktoriteter kan användas för att förklara hur vi 
bildar kunskap. Patrick Wilson som utvecklade teorin delar in kunskap i 
två kategorier, förstahands- och andrahandskunskap. Det är våra egna 
upplevelser och erfarenheter som bildar förstahandskunskap. Således är 
det våran omgivning och det vi är med om i livet som skapar denna 
sortens kunskap. Dock räcker det inte med endast förstahandskunskap 
för att vi ska får en tillräcklig bild av våran omvärld. Vi behöver mer 
kunskap för detta och denna information får vi ifrån andra. Denna 
sortens kunskap kallas för andrahandskunskap. Vart vi vänder oss för 
andrahandskunskap är en fråga om kognitiva auktoriteter (Wilson, 1983 
s. 9f). Det är de källor som vi ger vår tillit till som är en kognitiv 
auktoritet. Men det inflytande som en kognitiv auktoritet har kan vara 
begränsat till ett område. När den kognitiva auktoriteten yttrar sig inom 
detta område har hans ord vikt, men inom ett annat område betyder hans 
åsikt inte mycket och vi ser inte den informationen som relevant (ibid., 
s. 13f). 
 
Kognitiva auktoriteter kan kopplas till trovärdighet. En källa blir en 
kognitiv auktoritet då den anses vara trovärdig och värdig av ens 
förtroende. Begreppet trovärdighet har två huvudsakliga komponenter: 
kompetens och pålitlighet. En person anses vara pålitlig om han är ärlig, 
obenägen att ljuga och har tänkt igenom det som han säger. En person 
med kompetens inom sitt område anses även han vara trovärdig. I vårt 
dagliga liv tenderar vi att se våra vänner, grannar och arbetskamrater 
som trovärdiga när de talar om sitt eget liv. När vi gör dessa antaganden 
erkänner vi dessa personer som kognitiva auktoriteter inom sfären av 
sina egna erfarenheter eller inom det som de har observerat. Vi 
accepterar även att vissa människor har mer kompetens inom vissa 
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områden, och det är inom dessa områden som vi ser dem som kognitiva 
auktoriteter (Wilson, 1983 s. 15f).  
 
Vi vänder oss till en kognitiv auktoritet när vi behöver information. Men 
de kan även ge oss vägledning i hur vi ska bemöta och behandla vissa 
stycken av information. När man möts av frågor som har flera olika 
synsätt blir den kognitiva auktoritetens åsikt mer betydelsefull än den 
som övriga källor har. Även om han inte kan säga åt oss exakt vad vi 
ska tänka, kan han influera hur vi tänker (Wilson, 1983 s. 17f).  

3.2 Uses and gratifications 

Uses and gratifications (U&G) är ett teoretiskt perspektiv som försöker 
att förklara vilka sociala och psykologiska behov som motiverar 
användare att använda vissa medier och vilket innehåll som de väljer att 
ta del av. U&G försöker även att förklara vilka följder detta ger 
användarna i deras attityd och beteenden. Från ett U&G perspektiv är 
valet av vilken mediekanal man använder en aktiv process där 
användaren evaluerar de potentiella fördelarna med just det valet. 
Genom att rationellt kunna välja vilken mediekanal som man kommer 
att nyttja kan man lättare nå de mål som man har med användandet (Lee 
och Ma, 2012 s. 332).  
 
Det som forskare i masskommunikation idag kallar för uses and 
gratifications hade sin början i forskning om vilken verkan media har på 
människor. Man var intresserade av att se vad det var som fick 
människor att fortsätta att använda olika sorters medier, till exempel 
radio och tv, och vilket innehåll som uppfyllde deras sociala och 
psykologiska behov. Uses and gratifications kan spåras tillbaka till 
1940-talet, dock är forskare inte eniga om vem som är grundare till det 
teoretiska perspektivet (Ruggiero, 2000 s.3f). Trots 
meningsskiljaktigheter kring upphovsmannen fortsatte forskarna inom 
U&G under 1950- och 60-talet att utveckla det teoretiska perspektivet. 
Man identifierade många sociala och psykologiska variabler som man 
ansåg vara mönster i deras konsumtion och varför människor fortsatte 
att använda medierna. Exempel på det man fann är, att barns 
användande av tv var influerat av deras mentala kapacitet och deras 
relationer med närstående. Ytterligare forskning tittade på hur 
massmedia användes som ett sätt att slippa vardagen. Man fann flera 
anledningar till att människor lyssnade på radio, kamratskap, motverka 
ensamhet, för att förändra sitt humör, och även att det gav dem 
användbara nyheter och information som de senare kunde använda i 
sociala interaktioner. Under 1970-talet tittade forskarna inom U&G på 
människors motivationer och utvecklade fler kategorier för de 
användningar som människor har för medier för att uppfylla sociala och 
psykologiska behov. Under 1980- och 90-talet arbetade forskarna med 
att förfina tidigare studier eller utvidga dem. Man förfinade metodiken 
och man behandlade användningen av massmedia som en integrerad 
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kommunikation och ett socialt fenomen (ibid. s.5ff). Med social mediers 
progression har U&G forskning idag tagit ett intresse i hur information 
sprids över de nya plattformarna, då material kan spridas precis som i 
tidigare traditionella medier, men nya funktioner tillåter information att 
bli mer personlig och kollaborativ (Lee och Ma, 2012 s. 333).  
 
Lee och Ma (2012) har med deras granskning av U&G och genom 
relaterad forskning inom delning av information funnit några 
gemensamma benägenheter till vad som motiverar människor att 
använda sociala medier och delat in dessa motivationer i kategorier, 
informationssökning, socialisering, underhållning och statussökande. 
Kategorin informationssökning syftar på hur det material som delats 
över sociala medier kan förse användarna med relevant och lämplig 
information för deras behov. Socialiseringen handlar om hur individer 
interagerar med varandra över de olika medierna och underhållning 
syftar på hur sociala medier används som ett sätt att roa och undkomma 
verkligheten en stund. Kategorin för statussökande beskriver hur sociala 
medier används för att öka användarnas sociala anseende (ibid., s. 333). 
Det är denna modell som används i den här uppsatsen för att analysera 
empirin. 
 
Det teoretiska perspektivet om U&G har tidigare använts av Chen, Sin, 
Theng och Lee (2015) där de försökt förklara varför studenter delar 
vidare felaktig information på sociala medier och om det finns 
skillnader mellan kön och studienivå i detta beteende (ibid., s. 583). 
Chen et al. använde sig av U&G även om den ursprungligen inte har 
syftet att förklara varför felinformation delas, men de ansåg att genom 
att fastställa vad som motiverar användandet av sociala medier kan detta 
även ge insikt i varför användarna delar vidare felinformation (ibid., 
s.584). 
 

4 Metod 
I detta avsnitt beskrivs vilken metod som har valts och varför, samt 
vilka analysmetoder som används till den insamlade datan. Till sist förs 
även en diskussion kring etiska ställningstaganden.  

4.1 Val av metod 

Jag har utfört två kvalitativa gruppintervjuer med tre personer i varje 
grupp, vilket tillåter mig att förstå ämnet utifrån de intervjuades 
perspektiv (Kvale & Brinkman, 2014 s. 41). Att jag valde att använda 
mig av grupper istället för enskilda intervjuer beror på att en grupp kan 
bidra med fler synpunkter kring ämnet och deltagarna kan utveckla 
varandras svar. Det kan även uppstå mer diskussion då det kan finnas 
meningsskiljaktigheter kring hur de ser på vissa saker. Genom 
gruppintervjuer kan en större bredd på deltagarnas synpunkter och 
reflektioner kring ämnet skapas. 
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Likt en fokusgruppsintervju bestod mitt arbete under intervjun att 
introducera diskussionsämnen, i detta fall även frågor, och skapa ett 
samtal mellan deltagarna (Kvale & Brinkmann, 2014 s. 191). 

4.2 Urval 

Urvalet skedde genom att jag tog kontakt med olika högstadie- och 
gymnasieskolor genom mejl och förklarade att jag arbetade med min 
kandidatuppsats, samt att den handlade om ungdomars användande av 
sociala medier. Även att jag endast sökte tjejer var information som 
fanns med när jag letade efter medverkande till intervjuerna. Genom en 
gymnasieskola fick jag kontakt med sex stycken tjejer i åldrarna 16-18 
år, som alla går första eller andra året på samhällsprogrammet. Att de 
medverkande känner varandra sedan tidigare ser jag inte som ett 
problem, utan det kan ses som positivt att de känner sig bekväma nog att 
prata om sina tankar med varandra, vilket då bidrar till mer djupgående 
svar och diskussion från dem.  
 
Värt att nämna är även att alla tjejer som medverkat i undersökningen är 
födda i Sverige. Att alla medverkande har samma etniska ursprung gör 
att undersökningen förmodligen inte är helt representativ för alla de 
ungdomar av kvinnligt kön som bor i Sverige. Även om undersökningen 
inte är representativ för alla tjejer i målgrupps åldern så kan den ge en 
inblick i hur de reflekterar kring användandet av sociala medier och hur 
de resonerar angående trovärdigheten av den information de möter där.  

4.3 Gruppintervju 

Jag valde att låta intervjupersonerna välja var de ville utföra 
intervjuerna, då intervjuerna skedde utanför deras skoltid och deras 
lokaler inte var tillgängliga för oss, därför utfördes de på offentliga 
platser. Att jag valde att låta intervjupersonerna bestämma den miljö 
intervjun skulle ske i gjordes för att jag ville att de skulle känna sig 
bekväma och att intervjun då mer skulle känna som ett samtal. Dock så 
var de inte riktigt bekväma i början av intervjun då det tog en stund 
innan de gav mig mer än endast ett kortare svar på frågorna som ställdes 
och en diskussion kunde genomföras mellan de medverkande. Detta 
rörde sig speciellt om grupp A. Att det tog ett tag att få igång den här 
gruppen kan bero på att de inte var riktigt bekväma med situationen och 
inte visste exakt vad för frågor som de skulle svara på. De visste att de 
skulle prata om sociala medier och trovärdigheten av den information 
som de möter där över, men att inte veta de exakta frågorna kan ha varit 
en faktor till att de var obekväma i situationen i början av intervjun. En 
annan anledning kan ha varit deras personligheter, att de var lite blygare 
än vad grupp B var. Dock var det även en person i grupp B som jag fick 
arbeta lite mer med för att hon skulle vara delaktig i diskussionen. Detta 
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gjordes genom direkta frågor till denna personen samt genom 
följdfrågor till den information som hon gav frivilligt.  
 
De två intervjuer som genomfördes höll de tidsramar som jag hade givit 
de medverkande, då 60 minuter hade avsatts för varje tillfälle. Den ena 
intervjun tog 50 minuter och den andra strax över 60 minuter.  
 
Inför intervjuerna skapades en intervjuguide med några olika teman, 
användning av sociala medier, producerande av information och 
källkritik/trovärdighet. Varje tema har därefter ett antal frågor, 
utvecklade för att få svar på hur medverkande reflekterar kring de olika 
temana (se bilaga 1). Utöver dessa frågor ställdes även följdfrågor på de 
svar som de gav eller de reflektioner som de hade kring de tema som de 
blev presenterade med. Under intervjuerna spelades samtalen in, vilket 
godkändes av de medverkande innan vi började. Valet att spela in 
intervjuerna gjordes för att underlätta analysen av materialet som de gav 
mig, då det skulle bli svårt att komma ihåg allt som sades utan 
inspelning och svårt att tolka materialet utifrån endast nedskrivna 
anteckningar. Efteråt transkriberades båda gruppintervjuerna för att få 
en tydlig överblick över vad som sagts. Därefter har likheter och 
skillnader i svaren jämförts och delats in i olika kategorier i 
resultatavsnittet.  

4.4 Etiska ställningstaganden  

När det gäller etiska ställningstaganden utgår jag ifrån Vetenskapsrådets 
(2002) fyra huvudkrav på forskningen, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan 
intervjuerna startade informerades de medverkande om syftet med 
undersökningen för att upplysa dem om vad deras uppgift i uppsatsen 
var. De informerades även om att deras deltagande var frivilligt och om 
deras rättigheter att avbryta intervjun när de ville, och frågan om de gick 
med på att intervjun spelades ställdes även den. Jag förklarade även för 
intervjupersonerna att deras medverkan är anonym om de inte vill ha 
med sitt namn i den färdiga uppsatsen, och det inspelade materialet har 
endast jag tillgång till (ibid., s. 6ff). Risken för att någon som är utanför 
den grupp människor som deltog vid en av intervjuerna skulle kunna 
identifiera de medverkande är liten. Detta då endast kön, ålder och att de 
använder sociala medier är de uppgifter som nämns om dem. Namn på 
orter eller skolor är inte relevant att veta för undersökningen, därför kan 
de medverkande inte identifieras genom dessa uppgifter. Under 
intervjuerna har exempel från de medverkandes liv, vänskapskrets och 
användare de följer tagits upp. Information som har varit intressant för 
undersökningen här har anonymiserats så att personer inte kan urskiljas.  
 
Inför intervjuerna informerades inga vårdnadshavare om 
intervjupersonernas medverkande då alla är över 15 år, och då räcker 
det med deltagarnas eget medgivande (ibid., s. 9). 
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5 Resultat 
I det här kapitlet redovisas de resultat som jag fick fram ur de två 
genomförda gruppintervjuerna. Först kommer det en kort presentation 
av grupperna som intervjuats. Därefter presenteras intervjupersonernas 
svar indelat i tre teman, reflektioner kring användandet av sociala 
medier, att producera information på sociala medier, samt trovärdighet 
och källkritiska reflektioner.  

5.1 Presentation av grupperna 

Intervjuer gjordes med två grupper med tre stycken tjejer i varje grupp. 
Alla de medverkande går första eller andra året på en gymnasieskola, 
där de studerar olika inriktningar inom ett samhällsvetenskapsprogram. 
Deltagarna i deras fokusgrupp känner varandra sedan tidigare, både 
genom skolan och flera av dem spelar i samma fotbolls- respektive 
innebandylag. De medverkande har fått nya namn för att hålla svaren 
och deras medverkan anonym.  
 
5.1.1 Grupp A 
Irma 18 år 
Jenny 18 år 
Malin 17 år 
 
5.1.2 Grupp B 
Beatrice 18 år 
Karolina 16 år 
Ellen 16 år 

5.2 Reflektioner kring användandet av sociala medier 

Detta avsnitt handlar om varför intervjupersonerna började att använda 
sociala medier, vad de använder sociala medier till, och hur de 
reflekterar över vem de följer och vem som följer dem.  
 
5.2.1 Varför de började att använda sociala medier 
När intervjupersonerna fick frågan om vilka sociala medier de använder 
sig av, gav de alla liknande svar. Det sociala media som alla svarade 
utan någon tvekan att de använde sig av var Instagram. Alla utom Ellen 
uppgav att de även hade ett Facebook-konto. Samtliga i både grupp A 
och B uppgav även att de använde sig av Snapchat. Dock diskuterades 
det i grupp A om Snapchat var ett socialt media. Irma nämnde att hon 
även använde sig av Snapchat, Malin och Jenny var mer tveksamma till 
om Snapchat verkligen räknades som ett socialt media. “Det känns inte 
som om det räknas som sociala medier, eftersom man bara skickar 
bilder” säger Jenny. Dock var både Malin och Jenny snabba att nämna 
Snapchat som ett socialt media när diskussionen tagit upp att även 
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Snapchat tillät dem att skapa och dela innehåll med sina följare. Ingen 
av de medverkande nämnde att de använde sig av YouTube när frågan 
om vilka sociala medier de använder sig av ställdes. Dock framkom det 
att alla hade konton på YouTube senare i diskussionerna. Men eftersom 
de inte själva laddar upp material här räknar de sig inte som aktiva 
användare. De tar endast emot information här och skapar inget själva.  
 
Alla intervjupersoner utom Jenny uppgav att de började att använda sig 
av sociala medier vid 12-13 års ålder. Jennys svar var lite annorlunda än 
övriga medverkande, hon svarade att hon inte skaffade sitt första konto 
förens hon var 15 år. “... innan dess så brydde jag mig inte...”, 
förklarade hon. I grupp A nämnde Irma att, “det var för att alla andra i 
klassen och alla ens kompisar hade ett” på frågan om varför de valde att 
skaffa sitt första konto på ett socialt media. De övriga i gruppen hade 
liknande svar, där kompisarnas inflytande spelat en stor roll i steget att 
skapa det första kontot. Även i grupp B talades det om kompisarnas 
påverkan, Karolina nämnde, “det är väl för att alla andra hade det”.  
 
5.2.2 Vad de använder sociala medier till 
Gemenskap var det svar som alla intervjupersoner nämnde som en 
anledning till att de använder sociala medier. “Det är för att det är kul 
och man får kontakt med människor när som helst. Det blir inte någon 
ensamhet, utan man är hela tiden uppkopplad med någon”, säger 
Karolina. Beatrice tillade även att, “... man ser vad ens kompisar gör 
eller vad ens familj gör om man bor längre ifrån varandra”. I grupp A 
nämner både Irma och Jenny även dem att de använder sociala medier 
som ett sätt för att se vad andra gör och hänga med i vad som sker i 
andras liv.  
 
När de talar om vad de gör när de använder sociala medier nämner 
grupp B att de mest pratar med sina kompisar. Men även att man mest 
bläddrar igenom inläggen som gjorts under dagen för att se vad andra 
har gjort. Grupp A tog även de upp att man tittar igenom de inlägg som 
gjorts, “... inget viktigt egentligen”, säger Irma. Malin tillägger “man 
bara sysselsätter sig själv på ett konstigt sätt”. I samtalet med grupp A 
kom det fram att morgonen och kvällen var de tider som de använde 
sociala medier mest, när de inte har kontakt med sina vänner i verkliga 
livet.  
 
Frågan om de använder olika sociala medier för olika syften ställdes 
även den till intervjupersonerna. De var alla av samma åsikt att 
Instagram används för att lägga ut bilder på något som man har gjort 
som de anser är roligt eller speciellt. Men även för att titta på liknande 
inlägg som vänner har gjort. Alla medverkande var även överens om att 
Instagram användes mellan kompisar, vissa hade ingen familj alls 
tillagda som följare, andra hade endast några få. Däremot använde man 
Facebook som ett sätt att anknyta med familjemedlemmar. Jenny 
nämnde även att hon fick mycket nyheter härifrån med eftersom hon 
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följde olika tidningar och nyhetskanaler. “Det känns som att Facebook 
är lite mer seriöst än vad Instagram är”, säger Irma. “På Instagram vet 
man inte riktigt, det kan vara allt möjligt, fan-konton och så, det är inte 
riktigt så på Facebook”, nämner Jenny. Snapchat använde de mer som 
ett sätt att kommunicera direkt med sina vänner. “Det gör man ju inte så 
mycket på Instagram och Facebook, inte på det sättet att man skriver 
och har en konversation” säger Irma. De kunde tagga varandra i inlägg 
på Instagram men de förde inte en konversation där.  
 
5.2.3 Att följa och bli följd  
När grupperna pratar om vilka användare det är som de följer är vänner 
det självklara svaret, likaså var familj ett svar som tidigt kom upp. Även 
människor och organisationer som passar deras individuella intressen är 
användare som de följer. I grupp A diskuterade man även influencers. 
Irma nämnde att hon följde en viss person som hon kallade för 
influencer:  
 

… jag är ju inte intresserad av vad hon gör, och läser inte hennes blogg och 
så. Jag är inte intresserad av vad hon gör egentligen men jag följer ändå 
henne på Instagram. Det kändes som någonting som jag borde göra typ. 
(Irma) 

 
Båda grupperna tog upp att de flesta av deras följare är antingen vänner 
eller familj, och att det är väldigt sällan som det är någon man inte 
känner som följer en. Karolina nämner även, “eller är det någon som 
man har träffat någon gång. Man är inte riktigt kompisar, men man har 
träffat dem och pratat med dem”. Detta eftersom man vill kunna ha 
kontakt med personerna. I grupp A pratade man dessutom om att de 
kände ett visst tvång av att följa de personer som man känner i 
verkligheten. Irma reflekterade över vad hon kände så här: 
 

… de flesta är väl ens kompisar eller familj, folk man känner egentligen. Då 
känns de lite som om man ser någon att man borde följa dem. Som om vi går 
i samma klass, då känns det ändå som att man borde följa varandra. (Irma) 

 
Irma var inte den enda i grupp A som kände på detta sätt. Även Malin 
och Jenny nämnde att det fanns ett litet tvång eftersom man är 
kompisar. Men även att deras kompisar förmodligen känner på samma 
sätt, eftersom de följer dem tillbaka.  
 
Både grupp A och B tog också upp att genom att följa en annan 
användare kunde man lära känna denna person bättre. “Man kanske kan 
lära känna en person bättre ifall man ser vad den gör och man kanske 
kan bli intresserad av deras liv”, säger Malin. De anser även att genom 
man följer användare som bor längre bort kan man ändå vara delaktig i 
deras liv och fortsätta hålla kontakten.  
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5.3 Att producera information på sociala medier 

Detta avsnitt handlar om hur intervjupersonerna själva reflekterar kring 
de inlägg som de skapar på de olika sociala medierna. Avsnittet berör 
även hur de tänker kring att gilla, kommentera och dela vidare inlägg 
som andra användare skapat. 
 
5.3.1 Varför de skapar ett inlägg 
Alla intervjupersoner i både grupp A och B uppfattar själva att de inte 
skapar många egna inlägg. De anser att de mer tittar på inlägg som 
andra har skapat. Men vid de tillfällen som de skapar eget innehåll, 
berör detta händelser som man gjort antingen själv eller med kompisar. 
Det är vanligare för dem att lägga ut bilder på Instagram och Snapchat 
än vad det är att använda Facebook överhuvudtaget. “Jag lägger aldrig 
ut något på Facebook, typ bara ändrar profilbild en gång i halvåret eller 
så”, säger Malin. Dock nämner Malin även att om hon skapar eller delar 
ett inlägg är detta för att dela sina åsikter, “ På Facebook är det så i alla 
fall, där kan jag dela en artikel som jag tycker är intressant, som liknar 
mina egna åsikter för att visa vad jag tycker…”.  
 
När grupperna diskuterar Instagram och varför de lägger upp bilder 
nämns bekräftelse flera gånger. Instagram används av ungdomarna som 
medverkat vid intervjuerna för att visa upp när de tagit en bild som de 
själva upplever som fin eller när de gjort något roligt. Malin nämner om 
Instagram att, “där skriver man ju inga åsikter så ofta”, vilket de andra i 
grupp A instämde med. “ Nej, det brukar ju folk inte läsa ändå så. Det är 
ju inte som att man lägger ut en selfie och skriver en lång rad åsikter 
efteråt”, säger Irma, till vilket Jenny tillägger, “det handlar mer om likes 
och att man vill ha bekräftelse”. Även grupp B pratade om bekräftelse 
som en stor del av varför man väljer att skapa inlägg på sociala medier, 
dock kom detta upp i en diskussion om varför de tror att andra 
användare skapar inlägg. “Jag kan tro att det är lite så också att folk har 
lite sämre självförtroende eller att de bara tycker att det är kul att lägga 
ut bilder bara för att få kommentarer”, säger Karolina. Både Ellen och 
Beatrice håller med om detta, “ ...Ju fler bilder man lägger ut desto fler 
likes får man och fler kommentarer ….Lite så att man känner sig bra när 
man får den uppmärksamheten”. Samtidigt som de talar om bekräftelse 
från andra nämner grupp B även att de inte skulle dela med sig av 
privata känslor: 
 

Jag känner att man får dela med sig av vad man vill dela med sig av. Vi 
pratade innan om känslor och att man kanske lägger ut att man mår dåligt och 
så. Jag hade inte gjort det för att jag tycker att det är för personligt, men 
någon annan mår kanske bättre av det… (Beatrice) 

 
Grupp B pratade även om skillnaderna med att lägga ut bilder på 
Instagram och att skicka bilder över Snapchat, Karolina nämnde att när 
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man lägger ut bilder på Instagram lägger man ut för att få kommentarer 
och lägger därför ner mer tid på att redigera bilderna. Medan på 
Snapchat bryr man sig inte lika mycket då det mest är ens närmaste 
kompisar som har tillgång till de inläggen. Beatrice instämmer med 
Karolinas syn, “det känns inte så seriöst …. Och där kan man ju ta bort 
vem som inte ska se det och vem som får se det”. Grupp B har en 
gemensam syn på att Snapchat är inte lika seriöst som Instagram då man 
själv kan välja vem som får se vad och när. Men eftersom bilderna på 
Snapchat inte ligger kvar i deras profil som på Instagram behöver de 
inte lägga ner lika mycket tid på att redigera bilderna. Jenny i grupp A 
resonerade på ett liknande sätt, “Snapchat lägger man ut bara för att visa 
vad man håller på med för stunden, det är ingenting man vill nå ut med 
utan man bara visar att här är jag”.  
 
5.3.2 Vikten av likes 
I grupp B pratade de medverkande om likes och hur de tänker kring 
vikten av att få dem. De talade om att man kanske inte lägger ut bilder 
på vardagliga saker som att man städar, utan man lägger bilder när 
något speciellt har hänt. Beatrice nämner även att man vill att bilden ska 
se bra ut för då ser det man har gjort eller har köpt bättre ut. Gruppen 
pratade om att man lägger ner mycket tid på de bilder som man lägger 
ut på Instagram. “...vi som verkligen fixar med bilden, det känns som vi 
bryr oss mycket mer om likes”, säger Karolina. De berör även 
bekräftelse i diskussionen, att om de får många likes är de mer 
omtyckta. “Om man lägger ut en bild och man brukar få femtio likes 
och sen får man bara tio på en bild då tänker man, varför? Då blir man 
lite orolig, liksom vad gjorde jag fel typ”, säger Beatrice. Varför de bryr 
sig så mycket om likes hade de inget riktigt svar på. Men Ellen 
funderade på om influencers och andra personer som de följer kan ha 
något med det att göra, “de lite större som man ser upp till som har fler 
följare de får ju fler likes, och man vill ju också på något sätt bli som 
dem”.  
 
5.3.3 Föräldrarnas påverkan 
Enligt grupp B tänker de i viss omfattning på vad de lägger ut, särskilt 
om deras föräldrar kan se inläggen. “ Man kanske tänker lite mer på det 
om ens föräldrar ska se det. Jag vet inte varför men man gör bara 
det…”, säger Karolina. Gruppen pratade om att man var mer villig att 
använda de sociala medier man visste att ens föräldrar inte hade tillgång 
till. I detta fall var de mindre angelägna att använda Facebook då deras 
föräldrar var mest aktiva på denna plattform. Malin nämnde att hon har 
två Instagramkonton då hennes föräldrar och familj följer henne även på 
Instagram. Det andra kontot är endast öppet för några få vänner som 
hon känner att hon kan öppna upp sig mer med: 
 

... där delar jag ju med mig av lite mer privata åsikter för att få min röst hörd 
och visa det jag står för, för mina vänner. Men det är ju saker som jag inte 
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skulle lägga ut på mitt vanliga konto, för det är ju inte så att jag vill att alla 
ska veta. (Malin) 

 
Grupp A diskuterade om föräldrarnas närvaro på Facebook har ökat 
reklam och sponsrade inlägg. Jenny tog upp ett exempel med att hon 
ofta ser tävlingar på mediet, “... där man ska tagga, dela och 
kommentera. Och det är typ alltid äldre som gör det”, säger hon. 
Gruppen menade att företagen tjänar pengar på detta eftersom 
föräldrarna tävlar och sedan blir påverkade att köpa produkten. Men de 
medverkar själva inte i dessa tävlingar utan att det oftast är deras 
föräldrar som gör det, och de känner att innehållet i deras egna flöden 
blir påverkat av deras föräldrars handlingar.  
 
5.3.4 Att kommentera, gilla och dela inlägg som skapats av andra 
Att kommentera inlägg på sociala medier var båda grupperna enade om 
att det inte hände särskilt ofta. “Om det är en kompis. Nästan aldrig 
någon annans faktiskt. Man känner inte för att göra det, för att det är 
ingen som kommenterar någon som man inte känner”, säger Malin. När 
diskussionen fortsätter tillägger Jenny, “på Instagram kan jag 
kommentera, men på Facebook gör jag aldrig det för jag vill inte synas 
eller höras där...”. Både Malin och Irma höll med om detta, att det är 
vanligare att endast titta vad andra gör och inte kommentera vad som 
lagts upp. Att kommentera främlingars kommentarer kände 
intervjupersonerna var ännu mer främmande. Irma menade att det ofta 
blir hetsiga diskussioner på allmänna inlägg: 
 

Jag känner att det drar ner stämningen, ens eget humör lite också, att ge sig in 
i en så hetsig diskussion som det kan bli i kommentarsfältet, när man inte ens 
känner personen. Du kommer aldrig att träffa personen, så det känns inte som 
det är värt att lägga ner energi på. (Irma) 

 
Vanligare för de medverkande är det att gilla inlägg på sociala medier. I 
diskussionen som grupp B hade framkom det av Karolina att hon ansåg 
att gilla ett inlägg inte krävde lika mycket tanke som att kommentera 
samma inlägg behövde: 
 

För om man gillar en bild så är det inte på samma sätt, att man tänker att nu 
gillar jag denna bilden för att… Utan det är kanske mer att man bara gillar 
själva bilden eller man vet vem det är som är på bilden. (Karolina) 

 
I grupp A pratade man om att det som fick en att dela eller gilla ett 
inlägg var om inläggets innehåll var något som de själva tyckte om eller 
som de kunde stå för. Irma pratade om att man kanske ville hjälpa till 
med någonting, till exempel att sprida ett evenemang som en förening 
håller i så ens följare kan se det. Men grupp A tog även upp vad de 
själva kallar för egoistiska anledningar till att man gillar någon annans 
inlägg. Jenny tog upp att hon ofta hade en baktanke med att gilla någon 
annans inlägg. Då hon menar att om man gillar ett inlägg brukar den 
användaren gilla något tillbaka som man själv lagt ut. Både Malin och 
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Irma höll med om detta. Irma tog upp som exempel att när ens följare 
fyller år kommer det alltid upp en notifikation om händelsen och att 
man kan gratulera personen. Hon brukar då först titta om den personen 
skrev något på hennes sida för att se om hon ska gratulera tillbaka. 
Grupp A menar att gillar man inte en användares inlägg kan man inte 
förvänta sig att de ska gilla det man själv lägger ut.  
 
Båda grupperna fick frågan om de använder sig av funktionen som 
tillåter dem att göra en kommentar när de delar vidare ett inlägg. Svaret 
blev ett nej. Detta var inget som intervjupersonerna gjorde själva. I 
grupp B menade Beatrice att: 
 

Det är det som är grejen med att dela något på Facebook, att det går snabbt 
och då är det kanske inte så att man sätter sig ner och skriver sin egen lilla 
grej. Om det inte är något som är jätteviktigt för en, typ politik eller sin åsikt. 
Men är det något vanligt som inte är så viktigt så skriver man inte någon 
jättelång egen text till det. (Beatrice) 
 

Jenny i grupp A pratade om att hon själv använde inte funktionen, “men 
det är ju bra att den finns, för då kan den som delar något kommentera 
vad deras mening är med att dela det”. Även om de medverkande 
nämner att de inte brukar kommentera de inlägg som de delar vidare kan 
de ändå se de problem eller förvirring som kan uppstå med att man inte 
tydligt visar vad man menar. “... det blir kanske lite oklart vad man står 
för. Om man visar upp det för att det är dåligt eller det är bra. Det kan ju 
bli lite konstigt om man inte förklarar hur man själv har tänkt”, säger 
Irma.  

5.4 Trovärdighet och källkritiska reflektioner 

I det här avsnittet redovisas vad grupperna tänker angående trovärdighet 
och källkritik när det kommer till de inlägg som de möter på sociala 
medier. Resultaten presenteras i tre sektioner, upphovsmannens 
anseende, reklam och vinklad information, samt sunt förnuft.  
 
5.4.1 Upphovsmannens anseende 
När grupp A pratade om trovärdighet talade man om källans rykte. Vem 
som skapat informationen spelar stor roll för om de bedömer 
informationen som trovärdig eller inte. Detta gäller särskilt 
nyhetsdelning över sociala medier. Jenny tog upp i diskussionen att hon 
dömer informationen hon får från olika nyhetssidor på olika sätt. “... 
man litar mer på Aftonbladet än någon annan sida egentligen om det ska 
vara nyheter”, säger hon. Jenny var inte den enda i gruppen som tänkte 
på detta sätt. På frågan om varför de kände att denna nyhetssida var mer 
trovärdig än andra svarade Irma:  
 

Det känns som att Aftonbladet och liknande sidor, är sidor som man alltid har 
fått lära sig att det är en seriös sida. Det känns som att det är så många som 
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läser den och att det är en riktig tidning. Man har bara fått lära sig att den här 
är mer seriös än vad andra är. (Irma) 
 

Gruppen tänkte i princip på samma sätt när det kom till källor som de 
fann oseriösa, att någon i deras närhet har benämnt källan som oseriös 
och att de har fått lära sig att man inte ska ta det som står på för stort 
allvar. Karolina i grupp B nämnde att när hon bläddrade igenom 
Facebook och möttes av vad hon själv kallade för oseriösa nyheter, 
kunde hon ändå läsa det då hon tycker att det är roande att läsa. Beatrice 
och Ellen instämmer med hennes resonerande. Men de är även 
medvetna om att de blev påverkade av informationen även om de vet att 
det kanske inte var sant. “... man tänker att detta inte är sant men på 
något sätt så fastnar det ändå i tankarna”, säger Beatrice. “ja, och så kan 
det vara så att fler har läst det och man börjar prata om det och då börjar 
man att spekulera och då känns det ännu mer sant än vad det gjorde 
tidigare”, tillägger Karolina.  
 
5.4.2 Reklam och vinklad information 
Både grupp A och B tog upp att det är väldigt vanligt med reklam på 
sociala medier och att de ser många inlägg som är sponsrade. Grupp B 
anser att det har blivit lättare att bedöma inlägg som är sponsrade. “De 
flesta, i alla fall på Instagram, så fort det är ett samarbete så står det på 
inlägget”, säger Beatrice. Karolina nämner att, “de har blivit mycket 
noggrannare med att man måste gå ut med att detta är sponsring eller att 
de får betalt för det”. Men de nämner även att de själva anser att de ändå 
blir påverkade av inläggen.  
 
När grupp A diskuterade reklam pratade de om pengar. De menade att 
om många kända personer plötsligt alla visade upp samma produkt fick 
de säkert betalt för det. Dock när de talade om YouTube och inlägg där 
pratade Jenny om en specifik influencer som hon följde. Hon menade att 
hon inte såg hans inlägg som reklam då han själv sagt på sin kanal att 
han inte fick betalt för att visa upp de produkter som han recenserade. 
Eftersom han inte fick betalt för inläggen borde det han säger om 
produkten vara sant, då Jenny inte kan se en anledning till varför hans 
inlägg då ska vara vinklade. Malin nämnde i samband med detta att 
influencers som står för något bra är lättare att se som trovärdiga. Båda 
grupperna pratade även om att de personer som bloggade om ett 
specifikt ämne eller arbetade med det som de gjorde inlägg om, var 
trovärdigare än andra eftersom de jobbar med detta dagligen och då 
borde veta vad de pratar om. “Om man vet att en person har mycket 
kunskap om ett ämne så lyssnar man kanske hellre på den än någon som 
inte brukar prata om det”, säger Ellen. 
 
5.4.3 Sunt förnuft  
Båda grupperna talar även om sunt förnuft, och att man behöver tänka 
själv vad som är rimligt eller inte. “Man kan inte bara läsa och tror att 
det är sant och sen scrolla vidare. Utan man får läsa igenom det 
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ordentligt och kanske kolla upp det på en annan sida”, säger Beatrice 
om information som kommer från källor som inte är från privatpersoner. 
Privata inlägg menar grupp B att man kanske ska ta med en nypa salt, 
då det ofta är personens privata åsikter och inte är information med 
vetenskaplig grund. Men samtidigt säger Karolina att, “Jag tycker nog 
att Instagram är mest trovärdigt, för där är det ju mest vad personer 
lägger ut på sig själva. Det finns inte så mycket att inte tro på”. Grupp B 
pratade även om att det man måste kunna stå för det man lägger ut på 
sociala medier. “Jag skulle liksom aldrig dela något som jag själv inte 
skulle stå för. Det är ju så många familjemedlemmar som ser detta”, 
säger Karolina. Då hon själv inte ser en anledning med att ljuga och inte 
kunna stå för det man säger online, ser hon inte varför andra skulle 
kunna göra det. Dock menade hon även att hon inte längre tog de 
personer som hade visat sig att de inte alltid var helt uppriktiga på allt 
för stort allvar. 
 
Till sunt förnuft räknade båda grupperna även att inte delar vidare 
information som de vet inte stämmer. “Är man osäker på något så känns 
det dumt att dela det, om man inte vet om det är sant eller inte. Man vill 
ju inte göra någon onödig skada eller få andra att tro något som inte 
stämmer”, säger Irma. Medvetenheten om att information sprids snabbt 
över sociala medier är en av anledningarna till att de försöker att inte 
sprida information som de vet är fel. “ Om det handlar om någon så kan 
ju en människa må jättedåligt över detta”, säger Ellen. Grupp B gjorde 
en liknelse med viskleken när de pratade om hur fort rykten kan spridas 
över sociala medier:  
 

Även om det handlar om en själv så vet man inte vad som hände. Det blir lite 
typ som viskleken, att en börjar och säger det till någon som män ändå litar 
lite på och sen så bara sprids det jättefort. Och så är det något helt annat när 
det är färdigt liksom. Så just den delen av sociala medier är ett problem. 
(Beatrice) 
 

6 Analys 
I följande avsnitt kommer jag att analysera resultatet som togs upp i 
föregående avsnitt. Detta kommer att göras med hjälp av teorin om 
kognitiva auktoriteter och teorin om uses and gratification. Avsnittet är 
strukturerat efter de olika teorierna och de olika begreppen som används 
inom dem. 

6.1 Kognitiva auktoriteter 

I det här avsnittet analyseras resultaten efter teorin om kognitiva 
auktoriteter. Framförallt hur ungdomarna gör sina källkritiska 
reflektioner för att bedöma trovärdigheten av den information som de 
möter över de sociala medier som de använder. Teorin om kognitiva 
auktoriteter används här för att försöka förklara och tolka vad 
ungdomarna säger om källor och trovärdighet på sociala medier.  
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När ungdomarna talar om trovärdighet på sociala medier kan mycket av 
det som de säger kopplas till kognitiva auktoriteter. Båda grupperna 
diskuterade nyhetssidor som de följde på Facebook och hur de har olika 
uppfattningar om trovärdighet för de olika sidorna. Tjejerna har större 
förtroende för sidor som Aftonbladet och Expressen än vad de har för 
Nyheter24. När Irma talar om Aftonbladet pratar hon om att den känns 
mer seriös då det är många som läser tidningen och att hon sedan 
tidigare fått höra av andra i sin omgivning att den här nyhetssidan är 
pålitlig. Wilson talar om hur generella uppfattningar kan påverka de val 
som vi gör av kognitiva auktoriteter. Om någon ses som trovärdig av 
flera människor i våran omgivning är vi mer benägna att tycka 
detsamma (1983, s. 23). Irma, Jenny och Malin i grupp A för ett 
liknande resonemang kring Nyheter24, där de har fått lära sig av andra 
att denna nyhetssida inte är seriös, vilket de har tagit till sig i sina egna 
resonemang om trovärdighet. För grupp A kan Aftonbladet ses som en 
kognitiv auktoritet över sociala medier då de gäller 
nyhetsrapporteringar, eftersom deras omgivning har talat om för dem att 
de kan lita på vad de skriver. Gruppen var även noga med att påpeka att 
om en källa har publicerat information som inte är sann flera gånger så 
kan de inte längre se källan som trovärdig.  
 
Wilson talar även om att ett gott rykte kan skapa anledning till att man 
väljer att lyssna på en viss källa, även om någons rykte inte visar på 
visdom, kunskap eller kompetens skapar det goda ryktet tillräckligt med 
trovärdighet för att vi ska lyssna (ibid.). De källor som ungdomarna 
bedömer som trovärdiga över sociala medier är källor som allmänt har 
ett gott anseende. Ovan togs Aftonbladet upp som exempel på 
nyhetssidor som de bedömer som trovärdiga då de har ett gott anseende 
både bland sin närmsta omgivning. I grupp B talade Beatrice, Karolina 
och Ellen även om enskilda personers rykte, speciellt influencers. De 
menade att de var mer benägna att lita på en influencer som varit med 
längre, än någon som precis har börjat. Det rykte som personen byggt 
upp väger mycket när ungdomarna i grupp B resonerar kring 
trovärdigheten kring inläggen som de läser, där ett bra rykte betyder en 
bra källa och ett dåligt rykte en dålig källa.  
 
Beatrice lägger även stor vikt vid erfarenhet när det kommer till en 
källas trovärdighet. Hon bedömer en person som har stor erfarenhet av 
ett visst ämne eller arbetar med det ämnet som trovärdig, “… då känns 
det ändå som att han vet vad han snackar om. Han jobbar ju med det 
varje dag”. Wilson menar att en person med kompetens inom ett område 
anses som trovärdig och inom det område som personen har kompetens 
accepterar vi dem som kognitiva auktoriteter (1983 s. 15f). För Beatrice 
har en person som arbetar inom ett visst område kompetens i den sfären 
och som resultat anser hon att hon borde kunna lita på att det som 
personen säger är sant om just det ämnet. 
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Wilson talar även om att vi har en tendens till att se familj och vänner 
som trovärdiga när de talar om sitt eget liv att vi ser dem som kognitiva 
auktoriteter inom sfären av sina egna erfarenheter (1983 s. 15f). 
Resultaten visar på att samtliga medverkande verkar lita på den 
information som deras vänner och familj lägger ut på sociala medier, då 
de anser att det inte finns någon anledning att inte tro på vad de säger. 
Wilson menar även att om en källa gång på gång förmedlar information 
som stämmer är man mer benägen att tro på källan, det samma gäller 
om en källa ständigt ger en felinformation slutar man att tro på den 
(1983 s. 24). Ungdomarna ser vänner och familj som kognitiva 
auktoriteter då de fortfarande har tillit till det som de säger och lägger ut 
över sociala medier. Likadant visade resultaten att de vänner som hade 
visat sig inte vara sanningsenliga förlorade tilliten och man tog inte 
deras ord på så stort allvar längre, och de förlorade sin status som 
kognitiv auktoritet.  
 
Även hur informationen framställs av källan har vikt när ungdomarna 
värderar dess trovärdighet. Wilson menat att en persons trovärdighet 
delvis kan kännetecknas av hur personen har valt att formulera sig och 
att den har en ovillighet att ljuga (1983 s. 15). Beatrice ansåg att inlägg 
på Facebook som gjorts för att dela information, nyheter och politiska 
åsikter kändes mer trovärdiga än inlägg på Instagram. Hur dessa inlägg 
framställs gör att hon anser att de får större trovärdighet. Hon menar att 
Facebook känns mer allvarligt och seriöst då det är många 
organisationer och företag som använder mediet för att nå ut till 
allmänheten. Medan Instagram mer används av privatpersoner för att 
visa sin vardag, vilket resulterar i att hon inte kan se mediet som seriöst 
och dess inlägg förlorar även de lite av sin trovärdighet. Detta var grupp 
B inte helt överens om, de var inte helt eniga om att inläggen över 
Facebook var mer trovärdiga än på de andra sociala medierna. Men de 
var eniga om hur de ser på trovärdigheten av informationen de möter 
beror på vilket socialt medium som informationen kommer ifrån. 
Åsikterna om vilket socialt medium som var trovärdigast var dock inte 
samstämmigt. Karolina är mer benägen att tro på inläggen hon möter 
över Instagram då de är vänner och inte har en anledning att ljuga. 
Medan hon anser att inläggen på Facebook kräver mer källkritiskt 
tänkande då många inlägg är gjorda av personer och organisationer som 
hon inte känner.  

6.2 Uses and gratifications 

I det här avsnittet analyseras resultatet utifrån de fyra kategorierna i uses 
and gratifications som förklarar vilka motivationer som ungdomarna har 
för att använda sociala medier, och hur motivationerna möjligen kan 
påverka de beteenden och attityder som de kan ha mot de olika 
medierna.  
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6.2.1 Informationssökning 
En av de kategorier som urskiljs som motiv till varför människor 
använder sig av sociala medier är i informationssökningssyfte. 
Informationssökning syftar till om de nyheter som når användarna över 
sociala medier förser dem med relevant information (Lee & Ma, 2012 s. 
333). Av de sociala medier som de medverkande använder lyfter både 
Irma och Jenny fram att en av anledningarna till att de har 
Facebookkonton är för att de använder sidan som nyhetskanal. De följer 
båda flera olika nyhetssidor, både dem som de anser vara seriösa och 
dem som de har mindre förtroende för, då de inte alltid rapporterar om 
samma saker. I stället för att leta upp nyheter på olika sidor använder de 
sig av Facebook som en samlingssida där de kan ta del av all 
information på en gång. Genom att göra på detta sätt får de tillgång till 
information som massmedia, eller vad Irma och Jenny själva kallar för 
seriösa nyhetssidor, inte rapporterar om. Man kan alltså säga att Irma 
och Jenny använder Facebook som ett sätt att söka information på grund 
av praktiska anledningar, då de inte behöver söka upp flera sidor för att 
ta del av olika källor utan har allt på ett ställe. De uppgav själva att de 
känner att Facebook är mer seriöst än övriga sociala medier som de 
använder sig av eftersom många nyhetssidor delar inlägg genom mediet. 
Facebook har lyckats möta de behov som Irma och Jenny har på ett sätt 
som de andra sociala medierna inte har. Dock har Facebook även 
formats efter deras egna informationsbehov, då de själva bestämmer 
över vilka inlägg som ska visas för dem.  
 
Av de sex personer som medverkade i intervjuerna var det endast Irma 
och Jenny som angav att en av anledningarna till att de använde sig av 
Facebook var för informationssökning. Beatrice i grupp B var mer 
skeptisk till att använda Facebook till informationssökning. Då hon 
menar att den information hon ser på Facebook inte bara kan läsas och 
tas på allvar. Utan att hon behövde jämföra med andra källor för att 
kunna acceptera informationen som sann. Hur Beatrice ser på Facebook 
som informationskälla skiljer sig från den syn som Jenny och Irma har. 
Eftersom innehållet på Facebook styrs av användarens egna 
informationsbehov präglas Beatrice syn av de inlägg som hon ser. De 
sidor hon följer och de personer som hon är vän med styr vilken 
information hon har tillgång till. De sidor som Jenny och Irma följer 
tillåter dem att se att en av Facebooks funktioner är 
informationssökning, medan Beatrice inte kan detta på grund av de val 
hon har gjort kring hur hon ser på Facebooks syfte. 
 
6.2.2 Socialisering 
En motivation till att människor använder sociala medier kan vara för 
att känna samhörighet och bevara relationer (Lee & Ma, 2012 s.333). 
Alla medverkande uppgav att de använde antingen Facebook, Instagram 
eller Snapchat för att hålla kontakt med vänner och familj. Beatrice 
talade om att hon hade både familj och vänner som bor långt ifrån 
henne, “Man når folk och man ser vad ens kompisar gör eller vad ens 
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familj gör om man bor längre ifrån varandra”. Mediet tillåter då henne 
att behålla kontakten och relationen med dessa personer, vilket är en 
motivation till att använda sig av sociala medier (ibid.). Karolina menar 
att motivationen till att hon använder sociala medier i sociala syften är 
för att hon lätt kan ta kontakt med människor, “Det är väl för att det är 
kul och man får kontakt med människor när som helst. Det blir inte 
någon ensamhet, utan man är hela tiden uppkopplad med någon”. Alla 
medverkande nämnde att den sociala aspekten och gemenskapen med 
andra användare av sociala medier är en stor anledning till varför de 
använder dem. Vilket Lee & Ma även nämner som motivation för 
användning av sociala medier (ibid.).  
 
Dock talade alla medverkande, utom Ellen då hon inte har Facebook, 
om att deras användande av Facebook har minskat på grund av en större 
närvaro av föräldrar, och de då snarare väljer att socialisera med vänner 
över Snapchat. Där de har en större kontroll över vem som är delaktig i 
konversationerna. Deras användande har gått över till mer slutna 
grupper. Även om de nämner att deras användande av Facebook har 
minskat, nyttjar de fortfarande mediets chattfunktioner, vilket även det 
ger dem kontroll över vilka som får ta del av konversationerna. Så även 
om socialisering är en del av motivationen till att de använder 
Facebook, har hur de socialiserar ändrats när deras föräldrar hittat 
mediet.  
 
Man kan även se motivation för socialisering i deras användande av 
Instagram. Dock inte för att föra konversationer med andra användare, 
Irma nämner att, “ man kan ju tagga varandra på Instagram men det är 
ju inte så att man har en konversation i kommentarerna”. Karolina säger 
att “… instagram så skrollar jag mest igenom och kollar vad andra har 
gjort under dagen”. Även Beatrice och Ellen höll med Karolina om 
detta, att Instagram används inte för att föra konversationer. Men 
motivationen för socialisering finns ändå där, i form av observation. 
Genom observation tillåts de vara delaktiga i varandras liv utan någon 
muntlig kontakt.  
 
6.2.3 Underhållning 
Underhållning som motivation syftar till att använda sociala medier för 
att bli underhållen men även som ett kortvarigt nöje för att slippa vardag 
och stress (Lee & Ma, 2012 s. 333). Samtliga intervjupersoner 
användning av sociala medier kännetecknar att de använder medierna 
för att bli underhållna. De uppgav att de använder sociala medier mest 
på morgonen och på kvällen, tider då de är själva och inte har något att 
sysselsätta sig med. Irma nämnde att, “jag kollar mest runt bara, inget 
viktigt egentligen”, vilket i princip talar för de övriga medverkande 
med. De finner underhållning i att titta igenom de olika sociala 
medierna när de är ensamma. Många av gångerna bidrar de inte med 
eget innehåll men de blir ändå roade och distraheras från deras avsaknad 
av sällskap, vilket är ett av syftena för att man söker sig till sociala 
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medier för underhållning (ibid.). Jenny uppgav att hon gillar att följa 
kommentarer och diskussioner över sociala medier, men hon medverkar 
inte själv med eget innehåll. Underhållningen kommer ifrån att läsa om 
andras tankar och problem, på så sätt finner hon kortvarigt nöje och 
slipper tristess när hon är själv. Tillsammans med socialisering är 
underhållning den största motivationen för ungdomarna att använda sig 
av sociala medier.  
 
6.2.4 Statussökande 
Statussökande beskriver hur man som användare delar information över 
sociala medier för att upprätthålla status bland sina jämlikar (Lee & Ma, 
2012 s. 333). Statussökande framkom som en viktig motivationskategori 
för flera av de medverkande i intervjuerna, särskilt i användandet av 
Instagram. När Jenny menar att anledningen man till att man väljer att 
lägga ut en bild är inte för att man vill berätta sin åsikt utan att, “det 
handlar mer om likes och att man vill ha bekräftelse”. Även för 
Karolina, Beatrice och Ellen är likes viktigt, och de lägger stor vikt vid 
att bilderna som de väljer att dela med sig av över sociala medier visar 
deras liv på ett så bra sätt som möjligt. De gör själva kopplingen mellan 
en intressant bild och likes, de menar att en bättre bild ger dem fler 
likes, vilket ger dem status bland sina vänner. Genom att skapa inlägg 
på sociala medier kan användarna öka sitt anseende och popularitet 
bland sina kamrater (ibid. s. 334). Jenny, Karolina, Beatrice och Ellen 
använder alla sociala medier som ett sätt att öka sin status bland både 
sina direkta vänner, men även bland användare som de inte har ett starkt 
band till.  
 
Vad man ytterligare kan få ut av resultaten är att ungdomarnas 
självkänsla kan sammanlänkas med den status de har online. Beatrice 
säger att, “Om man lägger ut en bild och man brukar få femtio likes och 
sen får man bara tio på en bild då tänker man, varför? Då blir man lite 
orolig, liksom vad gjorde jag fel typ”. Status över sociala medier kan 
hänvisa till att användarna känner att de har betydelse och att de är 
beundrade av andra (Lee & Ma, 2012 s.334). Beatrice ser de likes hon 
får som en bekräftelse för vad hon har gjort och vem hon är. När hennes 
följare inte ger henne den bekräftelse som hon vanligtvis får försämras 
självkänslan.  
 

7 Diskussion och slutsatser 
I följande stycke kommer en diskussion föras kring de slutsatser som 
framkommit från resultaten och analysen som tidigare presenterats. 
Detta kommer att göras utifrån de tre frågeställningar som jag har haft. 
Därefter kommer även metod- och teorikritik samt förslag på framtida 
forskning presenteras.  
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7.1 Hur uppfattar ungdomar den information som de möter 
via sociala medier? 

Genom gruppintervjuerna framkom det att ungdomarna är fullständigt 
medvetna om att de själva påverkar den information som de möts av. 
Att de användare, företag, organisationer och intressen som de har valt 
att följa färgar den information som de får ta del av. De nämner att man 
väljer att följa användare och konton för att man är intresserade av något 
speciellt eller människor som man tycker är duktiga på det som de gör, 
att de vill följa deras karriärer. De följer användare som de ser som 
kognitiva auktoriteter inom sina fält. Dock stämmer detta inte 
fullständigt, då de även uppgav att de följde flera konton för att de 
känner press utifrån att följa vissa användare. Irma nämnde i 
gruppintervju A att hon följde influencers för att, “… det kändes som 
någonting som jag borde göra typ”. Detta kan tolkas som att den sociala 
motivationen som tagits upp i det teoretiska perspektivet om uses and 
gratifications även den präglar vilka användare de följer utöver sina 
vänner och familj. De följer flera konton på sociala medier för att de 
inte ska hamna utanför konversationerna både i kommentarsfälten och i 
verkligheten. Men även motivationen för underhållning kan berättiga 
anledningarna till att de följer användare och konton som de inte ser 
någon större vikt vid. Även om de inte ser informationen som de möter 
som viktig tar de del av den när de behöver sysselsättas en stund.  
 
I intervjuerna diskuterades det i båda grupperna om att de möter mycket 
reklam när de använder sociala medier, särskilt över Facebook, 
Instagram och YouTube. Men de känner själva att det har blivit lättare 
att bedöma vilka inlägg som är reklam eller sponsrade, en av tjejerna 
menar att, “...  så fort det är ett samarbete så står det på inlägget”. När 
grupp A reflekterade över varför de såg så mycket reklam på just 
Facebook kom den äldre generationen, deras föräldrar på tal. Gruppen 
menar att det är mer sannolikt att den äldre generationen kommenterar, 
gillar och delar inlägg som är gjorda med syftet är annonsering. Vilket 
de sedan själva blir påverkade av då den information de användare de 
följer producerar visas i deras flöden. De dras in i ett negativt passivt 
deltagande många gånger, där andra användare taggar dem i inlägg som 
är utformade i annonserings syften, det vill säga att de tvingas att delta i 
producerandet och bli en del av informationen även om de inte vill 
(Lutz & Hoffmann, 2017 s. 885). 
 
Den vanligaste informationen de möter är dock av den privata naturen. 
De säger att de mest ser inlägg som är gjorda av vänner och bekanta. 
Detta styrs av vilken motivation ungdomarna har för att använda sociala 
medier, och socialisering är en av de största motivationerna som de har 
för sin användning.  
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7.2 Hur värderar ungdomar den information som de möter via 
sociala medier? 

Hur de bedömer en källa eller information som trovärdig var något som 
de inte själva visste riktigt, de utövade ingen direkt källkritik som man 
fått lära sig i skolan. De nämnde sunt förnuft och logiskt tänkande flera 
gånger. Att de är uppvuxna med internet kan påverka hur de ser på den 
information som de möter via sociala medier, att de har lärt sig genom 
erfarenheter vilka användare som verkar seriösa eller inte. Men 
samtidigt som de nämner att de mest använder sig av sunt förnuft, är 
vem som är avsändare av informationen viktigt för dem. Vilket är ett 
tillvägagångssätt som man använder sig av i skolan för att bedöma om 
en källa är trovärdig, man tittar på författarens identitet och vilken 
expertis han har (Francke, Sundin och Limberg, 2011 s. 681). Det som 
kom fram från gruppintervjuerna med ungdomarna är att tillit till 
informationen som de möter via sociala medier kopplas ihop med vem 
som är avsändare. Precis som analysavsnittet tog upp har detta med 
kognitiva auktoriteter att göra. För de medverkande är vänner avsändare 
de kan lita på då de inte ser anledning att inte tro på dem och de litar på 
att deras vänner endast delar med sig av information de har direkt 
kunskap om. Mer skeptiska är de mot information som kommer från 
nyhetskanaler, företag och organisationer. Detta gäller dock inte de två 
ungdomar som använde Facebook som ett sätt att samla nyheter på ett 
och samma ställe. En anledning till att de har så olika uppfattningar om 
trovärdigheten av informationen som de möter över sociala medier kan 
vara att de använder medierna för olika syften. Uses and gratifications 
tillät en analys för vilket syfte ungdomarna använder sociala medier. 
Irma och Jenny som använder Facebook som nyhetssida har ett helt 
annat Facebook-flöde än vad Beatrice, Malin och  Karolina som inte gör 
det har. Irma och Jenny ser annorlunda på hur sociala medier kan 
användas än vad de resterande gör. De använder Facebook som ett sätt 
att skaffa sig allmänbildning och har därför valt ut avsändare som de ser 
som kognitiva auktoriteter för att få den information som de behöver. 
Om de läser något som de inte tycker stämmer eller är osäkra på går de 
vidare till fler källor för att få informationen bekräftad. Övriga 
intervjupersoner använder inte sociala medier för att medvetet skaffa sig 
information utan de har sociala syften som avsikt för användandet, om 
de möter information är de mindre benägna att kontrollera om 
informationen stämmer eller inte.  
 
När det kommer till bilder som deras vänner lägger ut över Instagram 
ser de inte denna information som vinklad även om de själva medger att 
man redigerar bilderna och endast visar sitt liv ur ett bättre perspektiv. 
En anledning kan vara att ungdomarna inte ser dessa bilder som 
information utan att de använder bilderna för att öka sin status bland 
sina följare, vilket diskuterades i U&G analysen. Bilderna som de möter 
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och själva lägger ut över sociala medier har inte funktionen att sprida 
information enligt ungdomarna, utan de har en annan funktion. Att 
bilderna inte visar hela verkligheten blir då irrelevant för dem.  

7.3 Hur uppfattar ungdomar sitt eget användande av sociala 
medier och hur anser de sig själva vara delaktiga i 
produktionen av information? 

Hur ungdomarna använder sig av de olika sociala medierna skiljer sig 
från plattform till plattform. De nämner själva olika anledningar för 
olika medier. Instagram ser de som ett sätt att dela med sig av bilder på 
sig själva eller händelser som de finner intressanta och värda att dela 
med sig av. Vikten av att få likes är även det något som de självmant 
talar om. När de lägger ut eget innehåll på Instagram har de som mål att 
få så många likes de möjligen kan. Vilket betyder att bilderna de delar 
med sig av måste vara perfekta, de pratar om redigering av bilderna för 
att skapa en intressantare komposition. Detta kan kopplas till det 
teoretiska perspektivet om uses and gratifications där statussökande är 
en motivation till varför man använder sociala medier (Lee & Ma, 2012 
s.333f).  
 
Intressant är att de medverkande nämner likes och bekräftelse som 
anledningar till att de använder sociala medier. Men att de aldrig själva 
skulle dela med sig av privata känslor online. “ Jag känner inget behov 
att lägga ut för att alla ska tycka synd om en på det sättet”, säger 
Karolina. Även Irma, Ellen och Beatrice kännde på samma sätt. De ser 
inget problem med att andra gör inlägg av detta slag, mer än att det kan 
bli en dålig stämning. Uppmärksamhet för negativa känslor eller 
handlingar ser de inte som positivt. Utan bekräftelse ska komma när de 
visar sin bästa sida. Vermeulen, Vandebosch och Heirmans (2018) 
studie, som redovisas i avsnittet tidigare forskning, tar upp att ungdomar 
sällan visar verkliga känslor över sociala medier som inte är slutna 
grupper då de är rädda att de ska uppfattas som 
uppmärksamhetssökande (ibid., s. 217). Detta verkar stämma överens 
med vad de ungdomar som medverkat i denna undersökning känner. 
Även att de var mer benägna att dela denna form av information över 
privata meddelanden med några få vänner som de känner en starkare 
anknytning till är ett liknande resultat till det Vermeulen et al. fann 
(ibid., s. 215).  
 
De medverkande som använder sig av Facebook ser själva att de inte 
producerar lika mycket information över mediet som de gjort tidigare. 
Själva nämner de att föräldrarnas närvaro som en anledning till att de 
inte längre är lika aktiva. Användningen av Facebook består mer av ett 
positivt passivt deltagande. De har kvar Facebook-konton för att kunna 
kommunicera med vänner, bekanta och familj, speciellt över 
Messenger, men utöver den kontakten använder de inte mediet mer än 
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att gilla vissa inlägg (Lutz & Hoffmann, 2017 s. 885f). Det är inte 
endast över Facebook som de utövar ett positivt passivt deltagande, utan 
detta görs även för det mesta över både Instagram och YouTube. Men 
de är ändå medvetna om att när de gillar eller kommenterar andras 
inlägg att de påverkar hur potentiellt andra användare ser informationen.  
  
Föräldrarnas närvaro på Facebook har gjort att ungdomarna i stället 
söker sig till slutna chatt-grupper, till exempel Snapchat. I tidigare 
forskning presenterades Caroline Haythornthwaite och hennes forskning 
om de band som användare har med varandra över sociala medier. Där 
de starka banden är de förbindelser vi har med andra användare som vi 
har hållbara relationer med. När förändringar sker inom det sociala 
medie gruppen använder sig av, fortsätter relationerna över andra 
medier (ibid., 2005 s. 137f). De relationer som har fortsatt över 
Snapchat är de ungdomarna har till sina närmsta vänner. Snapchat har 
blivit deras primära medium för kommunikation med vänner när de inte 
behöver föra en längre konversation, vilket istället görs över Messenger. 
Över Snapchat är de inte lika bekymrade om hur de porträtterar sig 
själva då de endast delar informationen med sina närmsta vänner. När 
det kommer till att skapa eget material är det på Snapchat som de 
medverkande är mest aktiva. Utifrån vad de har sagt om mediet kan 
man förmoda att eftersom de inte är lika bekymrade över hur de 
framställer sig själva, att de använder Snapchat mer då de inte behöver 
lägga ner någon större tid på att redigera bilderna eller tänka på att 
orden är perfekt formulerade. Utan de kan släppa garden lite och 
faktiskt fokuserar på konversationen med de andra användarna. Då 
statussökande inte verkar gälla bland de närmsta vännerna.  
 
Ungdomarna nämner själva att den största anledningen till att de 
använder sociala medier är gemenskap med andra. Men man kan även 
urskilja en rädsla för utanförskap när de pratar om varför de använder 
sig av sociala medier. Karolina nämnde i intervjun att anledningen till 
att hon började använda sig av sociala medier, “det är väl för att alla 
andra hade det”. Även de övriga ungdomarna som medverkade i 
gruppintervjuerna hade liknande anledningar. De tidpunkter när de är 
uppkopplade är när de inte har verklig kontakt med sina vänner. Jenny 
nämner att man använder sociala medier för att “hänga med”. I Yuli 
Patrick Hsieh (2012) studie, som jag nämner i tidigare forskning, pratar 
han om att vet man inte hur informations- och kommunikationstekniker 
fungerar skapar detta ett utanförskap då man inte kan överlämna eller ta 
emot information över nätet. Ungdomarna vet hur man använder 
medierna för att skapa gemenskap, men de använder medierna i den 
grad att de är rädda att de missar något om de inte är uppkopplade. De 
skapar istället ett utanförskap i sin egen grupp om de inte är 
uppkopplade på sociala medier. 
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7.4 Metodkritik 

Anledningen till att jag valde gruppintervjuer som undersökningsmetod 
var för att jag ville att de skulle resonera och reflektera över deras eget 
användande. Tanken var att om de fick diskutera sitt användande i 
grupp att svaren skulle bli utförligare och även att en dialog om hur de 
skilde sig åt kunde berika resultaten. Problematik uppstod med båda 
grupperna i början av intervjuerna då de hade svårt att börja prata. 
Vilket säkerligen är ett resultat av att de inte riktigt var bekväma med 
situationen. Att de var obekväma har påverkat mitt resultat på det sätt 
att det var svårare att uttyda vad de menade, men materialet var ändå 
användbart.  
 
Gruppernas svar var något olika då de själva fick utrymme att resonera 
kring frågorna som ställdes. Dock var detta väntat då de förde samtal 
över sina egna erfarenheter och tankar kring sociala medier. När någon 
tog upp något som de fann intressant eller viktigt var det någon annan 
som svarade med sina åsikter. Lite av en nackdel var att deltagarna i en 
grupp hade tendenser att hålla med varandra när en åsikt lyfts fram. En 
större diskussion om skiljaktigheter skulle berikat resultaten. Men 
eftersom tjejerna som deltog i intervjuerna är i ungefär samma ålder, har 
liknande bakgrunder och intressen kan deras erfarenheter likna 
varandra.  

7.5 Teorikritik 

En möjlig kritik till teorin om kognitiva auktoriteter är att teorin har sitt 
ursprung 1983, långt innan Web 2.0 och sociala medier uppkom. Teorin 
är inte skapt med sociala medier i åtanke. Dock är en kognitiv auktoritet 
alltid en person eller källa som en människa har tillit till i situationer där 
man söker information. Att applicera teorin på vilka källor som 
ungdomarna ser som kognitiva auktoriteter över sociala medier borde 
därför inte vara ett problem.  

7.6 Framtida forskning 

I denna undersökning framkom det av ungdomarna att de anser att fler 
äldre börjar att använda sociala medier mer regelbundet. Att undersöka 
hur den äldre generationen använder sig av sociala medier är något som, 
utifrån den tidigare forskning som jag stött på, inte forskats mycket om. 
Den målgrupp som man forskar mest om är ungdomarna, som alla har 
vuxit upp med sociala medier som en del av deras vardag. Den äldre 
generationen har en annan uppväxt och sociala medier är något som de 
nyligen träffat på. Att studera hur de ser på användandet av sociala 
medier och hur de bedömer trovärdigheten av den information som de 
möter hade därför varit intressant då de inte har lärt sig samma 
källkritiska verktyg som de ungdomar som växer upp idag.  
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De ungdomar som medverkat i denna undersökning var alla av svenskt 
ursprung och har alla en liknande socioekonomisk bakgrund. Vidare 
forskning om det finns några större skillnader mellan ungdomar med 
olika bakgrunder hade även det varit intressant då inte alla har samma 
möjligheter och utbildning för att utveckla de redskap som man behöver 
för att bedöma om informationen på sociala medier är trovärdig.  
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Sammanfattning 
För ungdomar som växer upp i dagens samhälle är sociala medier något 
som ses som en självklarhet, och är en av de vanligaste aktiviteterna 
som de ägnar sig åt. Därför är det viktigt att försöka skapa förståelse för 
hur de använder sociala medier och hur de bedömer trovärdigheten av 
den information som de möter där över. Hur ungdomarna själva 
reflekterar över dessa saker är något som det inte forskas mycket om, 
utan forskningen fokuserar mer på källkritiskt tänkande ur ett 
utbildningskontext. Syftet med den här uppsatsen har därför varit att 
undersöka hur ungdomarna, specifikt tjejer, själva reflekterar över sin 
bedömning av trovärdigheten av den information som de möter på 
sociala medier i sin vardag. Men även hur de ser på sig själv som 
skapare av information. För att få svar på detta utformades tre 
frågeställningar:  
 

- Hur reflekterar ungdomar angående den information som de 
möter via sociala medier? 

- Hur stor tillit har ungdomar till den information som de möter 
via sociala medier? 

- Hur reflekterar ungdomar kring sitt eget användande av sociala 
medier och hur de själva är delaktiga i produktionen av 
information? 

 
Material samlades in genom två gruppintervjuer med tre tjejer i varje 
grupp, där de fick svara på frågor om och diskutera hur de själva 
använder sociala medier. Utifrån vad de har svarat har resultaten delats 
in i tre teman, reflektioner kring användandet av sociala medier, att 
producera information på sociala medier, och trovärdighet och 
källkritiska reflektioner. I analysen av resultatet tolkas materialet utifrån 
två olika teorier, kognitiva auktoriteter och uses and gratifications. 
Teorin om kognitiva auktoriteter används för att förklara hur 
ungdomarna bildar kunskap, vilka användare och källor som de litar på 
när det kommer till trovärdighet av information. Teorin om uses and 
gratification används här för att fastställa vilka motivationer tjejerna har 
för att använda sociala medier, informationssökning, socialisering, 
underhållning och statussökande. Beroende på vilken motivation de har 
för användandet ändras även vilken information de möter på de olika 
medierna.  
 
De resultat som studien visar är att ungdomarna är medvetna om att de 
själva påverkar den information som de möts av genom vilka användare 
och konton som de följer. De är även medvetna om att mycket av den 
information som de möter är producerad med syftet att annonsera 
produkter. De flesta av de ungdomar som medverkade i undersökningen 
har inte särskilt stor tillit till den information de möter som är skapad av 
användare som inte är vänner eller familj. Information producerad av 
vänner och familj har de däremot större tillit till. Hur de använder 
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sociala medier har ändrats sedan den äldre generationen började 
använda samma medier som ungdomarna. De skapar nästintill inga 
inlägg på Facebook länge, endast inom privata grupper. Det sociala 
medie där de ser sig själva som aktiva producenter av information är 
Snapchat, övriga medier har de ett mer passivt användande av. De 
skapar inlägg ibland, men är till största del åskådare.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 
Inledning 

- Presentationsrunda (namn och ålder)  
- Vilka sociala medier använder ni?  

 
Användande av sociala medier  

- Varför använder ni sociala medier?  
- Finns det olika anledningar till att ni använder olika 

sociala medier?  
- Vilka?  

- Hur kom det sig att ni började att använda sociala medier?  
- Hur ofta är ni inne på de olika sidorna?  

- När på dagen?  
- Var? (mobil, dator, m.m)  

- Vad gör ni när ni är inne på de olika sociala medierna?  
- Vilka sorters användare följer ni?  

- Varför följer ni dem?  
- Vad är det de delar med sig av?  

 
Producerande av information 

- Hur tänker ni kring de egna inlägg ni gör?  
- Vad är det som får er att skapa ett inlägg? Vilka 

anledningar finns det till att ni själva lägger upp något på 
sociala medier?  

- Tänker ni olika för olika sidor?  
- Varför?  

- Vad är det ni lägger upp?  
- Varför tror ni att era följare följer er?  

- Vad tror ni att andra tänker när de skapar inlägg?  
- Vad är det som får er att kommentera ett inlägg?  
- Vad är det som får er att dela vidare något på sociala medier? 

Eller gilla ett inlägg?  
- När ni delar ett inlägg brukar man få möjligheten att 

kommentera eller skriva något om inlägget, hur ser ni på denna 
funktion?  

- Skriver ni själva något här?  
- Vad är det som får er att skriva eller inte skriva något?  
- Hur tror ni att andra tolkar inläggen ni gör om ni inte 

kommenterar något om det?  
- Eller hur tänker ni själva om ni ser ett sådant 

inlägg?  
- Vad är okej att dela med sig av på sociala medier?  

- Finns det någon gräns för vad som är inte okej?  
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- Vad i så fall?  
 
Källkritik / trovärdighet  

- Hur mycket litar ni på det som ni ser på sociala medier?  
- Hur avgör ni vad som är trovärdigt eller inte?  

- Kan ni ge exempel?  
- Finns det personer som ni litar mer på än andra?  

- Vilka?  
- Varför?  

- Är det någon av de sociala medierna som ni använder som ni 
litar mer på än andra när det kommer till trovärdighet?  

- Varför?  
- Har ni någonsin delat vidare information på sociala medier som 

ni vet är fel?  
- Varför?  
- Vad tror ni att detta kan medföra för problem? 
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