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Abstract 
The purpose of this study is to show and explain how and why Swedish young people 

use Youtube.  

We conducted a written survey, asking approximately 120 students between the ages 

16 and 18. The survey was carried out in the classrooms in order to receive answers 

from as many students as possible. We then interviewed six of them to gain further 

knowledge of why they use Youtube the way they do. 

The survey showed that Youtube is used by all of the students and very frequently by 

most of them. Comedy and music videos are by far the most popular genres that are 

viewed. In most cases watching video clips on Youtube is a social activity, often 

combined with both talking about clips and sending and receiving video links to and 

from friends. Very few upload videos of their own. 

Explanations as to why they watch video clips on Youtube can be found in the uses 

and gratifications theoretical approach. We found that the primary uses of Youtube 

seem to be motivated by the need for entertainment and filling time. There is also an 

important social context to the viewing since many of the students talk with their 

friends and classmates about what they have seen. 
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Inledning 
Att vi själva ingår i den så kallade Internetgenerationen, som enligt statistiken 

(Findahl, 2007) använder Internet till allt och mycket mer än några andra, har med all 

sannolikhet påverkat vårt val av forskningsämne. Det senaste året har Youtube seglat 

upp som ett givet bokmärke i webbläsaren och en aldrig sinande källa för 

kulturyttringar av alla slag. Smidigheten och snabbheten i att dela med sig av klipp 

har också gett upphov till ett ständigt utbyte av favoritklipp mellan vänner och 

bekanta. 

Inte minst nättidningarna har insett underhållningspotentialen i det här gigantiska 

videoarkivet och länkar ofta till roliga eller uppseendeväckande klipp som blivit 

populära och spridit sig över världen, och därmed blivit en nyhet.  

Men vad används egentligen Youtube till av dagens ungdomar, de som inte bara vuxit 

upp med Internet utan även det så kallade webb 2.0, den våg av sociala nätverk och 

interaktiva nättjänster som svept fram (se Begrepp, s 9). Som ett nytt fenomen men 

med stor genomslagskraft är onlinevideo inte särskilt utforskat och vi hoppas kunna 

bidra med nya kunskaper om det. Vi vill helt enkelt placera Youtube på mediekartan 

utifrån ett användarperspektiv. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att ta reda på i vilken utsträckning och på vilka sätt som 

en grupp av gymnasieungdomar använder Youtube. Vi vill även ta reda på vilka 

motiv som ligger bakom användningen och vilka behov Youtube uppfyller för några 

av ungdomarna. 

 

Våra frågeställningar är: 

1. Hur använder gymnasieungdomar Youtube? 

Denna frågeställning utgår från fem aspekter: 
 Användning (Hur ofta använder de Youtube?) 

 Innehåll (Vad tittar de på?) 

 Interaktivitet (Fungerar Youtube som en community?) 

 Socialt tittande (Har Youtube någon social funktion?) 

 Politiskt engagemang (Kan Youtube fungera som politisk arena?) 
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2. Varför använder de Youtube som de gör? 

Denna frågeställning utgår från tre aspekter: 
 Vilka för- och nackdelar finns det med Youtube? 

 Vilka behov tillfredsställer Youtube? 

 Vilka aktiviteter är kopplade till Youtube? 

Avgränsningar 

Vi utgår från att Youtube är den största webbplatsen för onlinevideo i Sverige och 

tänker därför inte ta med liknande aktörer i undersökningen. Detta med tanke på dels 

att Youtube är den största webbplatsen för onlinevideo i USA (Madden, 2007), dels 

den uppmärksamhet sidan har fått i svenska medier.  

Det hade varit önskvärt att undersöka en så stor åldersgrupp som möjligt, men vi 

måste avgränsa oss och tänker därför välja 16-18-åringar i Kalmar som går på 

gymnasiet. Vi kan därför inte generalisera resultatet till att gälla alla 

gymnasieungdomar i Sverige men vi kan visa på en tendens för hur Youtube används 

av ett antal gymnasieklasser i en mindre svensk stad. 
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Bakgrund 
Här ger vi bakgrundsinformation om hur själva sidan är uppbyggd. Sedan tar vi upp 

medierapporteringen om Youtube och slutligen statistik om Internetanvändning bland 

unga i Sverige. 

Vad är Youtube? 

Youtube grundades i början av 2005 men hemsidan lanserades inte officiellt förrän i 

december samma år. Tjänsten bygger på att vem som helst kan ladda upp egna och 

titta på andras videoklipp. En viktig funktion är även att det väldigt enkelt går att 

”bädda in” ett klipp på sin egen hemsida, till exempel en blogg, så att klippet går att 

se utanför Youtubes hemsida. 

Sidan är uppbyggd så att varje registrerad användare får en egen sida som blir dennes 

egen kanal, även om man inte lägger upp något på den. Som användare kan man spara 

klipp som favoriter och prenumerera på andra användares klipp. Man kan 

kommentera och sätta betyg på klipp och det går att skicka meddelanden till andra 

användare. Ett klipp får inte vara längre än tio minuter, vilket kan kringgås genom att 

lägga upp ett längre program i flera delar.  

Youtubes intäkter kommer från annonsförsäljning. Företag kan också köpa en egen 

"Brand Channel" för att marknadsföra sig, vilket många stora företag har gjort. De 

flesta stora mediebolag, som NBC, BBC och nu även SVT, har också egna sidor där 

de lägger upp material från vissa produktioner. 

Enligt Nielsen/Netratings hade Youtube cirka 55 miljoner unika besökare under 

september 2007 i USA. Det är den åttonde största publiken på Internet i USA och den 

största för onlinevideo.  

(http://www.nielsen-netratings.com/press.jsp?section=ne_press_releases&nav=1, 

sökdatum 071107).  

Konkurrenter innefattar bland andra Myspace och Google Video. På den svenska 

marknaden finns konkurrerande webbplatser som Bubblare, Miloop och Fejmtv.  

Man får inte lägga upp vad som helst på Youtube. Klipp med pornografiskt material, 

detaljerade våldsskildringar, brott och djurplågeri är i princip förbjudna. Det finns 

ingen förhandscensur men klippen kan tas bort när användare anmäler att klippen 

bryter mot riktlinjerna. Det finns moderatorer som granskar och raderar klipp och som 
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även kan stänga av användare. Man måste själv ha upphovsrätt till eller tillåtelse från 

upphovsmannen för det material man lägger upp. (www.youtube.com, sökdatum 

071214) 

Youtube i medierna 

Det finns flera anledningar varför Youtube är intressant i ett forskningsperspektiv. De 

stora dagstidningarna har utöver att kvantitativt öka rapporteringen om sidan även 

uppmärksammat flera aspekter som vi anser vara värda vidare undersökning. Vi tar 

därför upp några av dessa här, även om inte alla ryms i vår undersökning. 

För att ge en överblick av den ökade medierapporteringen kring Youtube sökte vi 

först på Mediearkivet för att se hur många artiklar som innehåller sidans namn. Under 

hela 2006 nämndes ordet ”Youtube” i 92 artiklar i Aftonbladet, Svenska Dagbladet 

och Metro Riks tillsammans. Samma siffra för 2007 (fram till 14 december) var 380, 

ungefär en fyrdubbling. Sökningen gjordes den 14 december 2007.  

Vi har inte gjort någon systematisk kategorisering av vad artiklarna handlar om men 

kan ändå konstatera att det finns några ämnen som är tydligt urskiljbara.  

 Kultur/nöje. Ofta länkar tidningarnas nätupplagor till särkilda Youtube-klipp som 

är uppseendeväckande eller så pass populära att det anses vara en nyhet. Exempel är 

programledaren på TV4 Plus som kräktes i direktsändning, klipp med kändisar eller 

musikvideor. 

 Politik. Presidentvalsdebatten i USA har fått ett stort genomslag på Youtube där 

användare kan skicka in frågor till politiker som senare sänds i en TV-debatt. Många 

artiklar handlar om detta fenomen och även här förekommer länkar till enskilda klipp. 

 Samhällsproblem. Mobbning eller brotts- och våldsfilmer som läggs upp skrivs om 

som samhällsproblem i flera artiklar. 

 Ekonomi. Eftersom Youtube är ett stort företag förekommer det ofta i 

ekonomiartiklar, till exempel när det köptes upp av Google. 

 Upphovsrätt. Youtube stäms ibland av upphovsrättsinnehavare, till exempel 

skivbolag och artister, som inte vill att deras verk ska finnas på sidan. Det blir oftast 

notiser av detta. 

Internetanvändning bland unga i Sverige 

Olle Findahl på World Internet Institute sammanfattar de nya trenderna för 

Internetanvändning i rapporten Svenskarna och Internet 2007: 
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Störst avtryck i statistiken sätter den nya internetgenerationen. De 
som vuxit upp med internet och nu blivit myndiga. De har tillgång 
till allt och använder Internet till allt. Mycket mer än några andra. 
De fildelar, nätverkar, bloggar. Förutom online kommunikation via 
instant messaging och underhållning på nätet, driver den nya 
internetgenerationen på uppbyggnaden av olika webbgemenskaper, 
communities och många är med att själva producera innehåll som 
publiceras på nätet. (Findahl, 2007, s 8) 

Bilden som här tonar fram visar unga människor som experter på Internet. ”Ser vi 

bara till ungdomar 18-29 år placerar de idag Internet först både vad gäller information 

och underhållning. Det gjorde de inte år 2000.” (Findahl, 2007, s 9). Av rapporten 

framkommer även att 45 procent av alla 18-29-åringar har använt Internet för att se på 

eller ladda ner video, vilket är en mycket högre andel än riksgenomsnittet. 

Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2006 undersökte hur många minuter personer 

med bredband använde Internet en genomsnittlig dag. Den visade att 15-24-åringar 

använde Internet 125 minuter per dag, jämfört med genomsnittet som var 79 minuter. 

Män använde Internet 90 minuter per dag och kvinnor 65 minuter. Om man hade låg 

eller hög utbildning spelade ingen eller liten roll. Vi kan därför anta att våra 

respondenter är högkonsumenter av Internet och att killarna använder Youtube mer än 

tjejer.  

Begrepp 

Här redogör vi för de begrepp som ofta förekommer i samband med Youtube och som 

kanske inte är helt självklara för alla läsare. 

Webb 2.0 

Enligt Tim O’Reilly som anses ha myntat begreppet handlar webb 2.0 inte om en ny 

version av Internet utan om nya sätt att använda det på. Kort sammanfattat kan man 

säga att Internet inte längre handlar om publicering av information utan om 

interaktivitet och användargenererat innehåll. Det kan ta sig uttryck i form av bloggar 

och sidor som Myspace, Youtube och Wikipedia. 

(www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html, 

sökdatum 071120) 
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Onlinecommunity 

Ordet community är inte helt lätt att definiera eftersom det kan ha flera olika 

betydelser. Även om ”gemenskap” skulle kunna fungera som en översättning, så har 

vi valt att använda det engelska ordet, eftersom det är starkt förknippat med de typer 

av mötesplatser på Internet som förekommer i den här rapporten. Denis McQuail 

skriver att en onlinecommunity delar många egenskaper som ett verkligt community, 

som till exempel interaktivitet, ett gemensamt syfte och en känsla av tillhörighet 

(McQuail’s Mass Communication Theory, 2005). I fortsättningen använder vi bara 

ordet community för enkelhetens skull.  
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Tidigare forskning 
Vår första frågeställning, det vill säga hur Youtube används, kommer inte att direkt 

knyta an till någon teori utan i huvudsak relateras till den tidigare forskning som 

angränsar till ämnet. 

Onlinevideo i USA 

En till vår egen nära besläktad studie har gjorts av Pew Internet & American Life 

Project i USA. Den undersökte hur vuxna använder onlinevideo, varav den yngsta 

åldersgruppen var 18-29. Resultaten visade att tre av fyra unga vuxna konsumerar 

onlinevideo och att en tredjedel tittade på eller laddade ner någon typ av video en 

genomsnittlig dag, vilket var klart högst andel jämfört med övriga åldersgrupper. De 

unga vuxna toppade också andelen som skickar och tar emot videolänkar, som har 

tittat på onlinevideo tillsammans med andra och som lägger upp egna klipp för andra 

att se. Youtube var den klart vanligaste sidan som 18-29-åringarna använde för 

onlinevideo (Madden, 2007). Vi kommer att jämföra vissa delar av vårt resultat med 

den här studien. 

Rapporten Svenskarna och Internet 2007, som vi nämnde i bakgrundskapitlet räknar 

vi även som tidigare forskning eftersom den går in på detaljer i Internetanvändningen.  

Den gör bland annat en jämförelse med USA över hur många som gör ett eget bidrag 

till en community dagligen eller minst veckovis. I USA är andelen av hela 

befolkningen som gör ett eget bidrag 13 procent mot Sveriges 5 procent. I Sverige är 

det 13 procent av 18-25-åringarna som gör ett eget bidrag, men även den siffran är 

förmodligen högre i USA. Vi kan därför förvänta oss att svenska ungdomar 

interagerar mindre på Internet och eventuellt inte lägger upp egna klipp på Youtube i 

samma utsträckning som amerikaner.  

De sociala medierna 

Det finns en hel del forskning om mediers sociala funktioner. Rosengren och Windahl 

fann till exempel 1989, mot den tidens rådande normer, att TV-tittande var positivt för 

ungas sociala kontakter. 

In contrast to much earlier research and to the tendencies of the 
general debate, we have found, then, that the influence of TV 
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viewing on children and adolescents is socially activating rather 
than passifying. (Rosengren & Windahl, Media Matter, s 189) 

Samma debatt har förföljt utvecklingen av Internet, men eftersom Internet förändrats i 

snabbare takt finns det tyvärr inte många studier som grundligen undersökt de senaste 

årens explosion av sociala nätverk på Internet. Till exempel sammanfattar Ulrika 

Sjöberg (Screen Rites, 2002) sina resultat från 1997 med att Internet inte fungerar som 

ett samtalsämne i lika stor grad som TV för unga.  

Rice och Haythornthwaite skriver i Handbook of new media (2006) om en studie på 

collegestudenter i USA som visade att underhållning var den mest utpräglade 

motivationen för webbanvändning. Efter skoluppgifter och sökmotorer var de mest 

besökta sidorna underhållning och sport. ”Thus, the play component of the Web may 

displace TV viewing, as entertainment is a primary gratification from TV” (Rice & 

Haythornthwaite, 2006, s 105). Det fanns inget starkt stöd för att webben fungerade 

som social interaktion, men studien genomfördes 2000 och ”…this may change with 

greater bandwidth, which would allow for streaming video and responsive Internet 

telephony” (Rice & Haythornthwaite, 2006, s 105).  
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Teori 
Eftersom resultaten från vår första frågeställning i första hand kommer att jämföras 

med tidigare forskning blir teorierna i detta avsnitt i huvudsak användbara för vår 

andra frågeställning. 

Medier och behov 

Vår grundläggande teoretiska ansats utgår från uses and gratifications-teorin eftersom 

den är intimt förknippad med vår andra frågeställning, varför ungdomar använder 

Youtube. 

Teorin om uses and gratifications går ut på att medieanvändning beror på upplevd 

tillfredsställelse, behov och motiv från användarens sida. McQuail (2005, s 428) har 

sammanställt en översikt av behov som kan tillfredsställas av medieanvändning, 

exempelvis ”social contact”, ”filling time” och ”cultural satisfaction”. 

För att tillämpa den här teorin i resultatanalysen kommer vi att utgå från Sjöbergs 

teoretiska modell (se Bilaga 3) som hon använde för att undersöka ungas användning 

av skärmbaserade medier (Screen Rites, 2002, s 162). Sjöberg utgick även från två 

andra teorier, ”socio-ecological viewpoints” och ”social constructionism”, men vi har 

valt att endast använda uses and gratifications eftersom den är mest fokuserad på 

själva medieanvändningen.  

Sjöbergs modell har två skalor. Den ena skiljer på tre typer av psykologiska motiv för 

medieanvändning, känslomässiga/sociala, kognitiva och instrumentella motiv. Den 

andra skalan skiljer på tre källor till tillfredsställelse, först själva exponeringen för 

mediet i sig, sedan innehållet av exponeringen och sist den sociala kontexten av 

exponeringen. Det skapar nio kategorier av så kallade gratifications, varav Sjöberg 

fann att bara fem kategorier var relevanta för TV-tittande. Vi kommer att se att alla 

dessa inte heller är relevanta för vår undersökning. 

Utöver detta tar Sjöberg även upp olika typer av aktiviteter i samband med TV-

tittande. Aktiviteterna är indelade efter när de sker, före, under eller efter exponering 

för mediet (se Bilaga 3).  
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Social och teknisk determinism 

När vi i slutdiskussionen ska försöka definiera vad Youtube egentligen är kan social 

determinism fungera som en teori att ta avstamp i. I socialdeterminismen finns en 

efterfrågestyrd uppfattning om tekniken. Lämplig teknik utvecklas för att fylla ett 

behov och teknologin är ett resultat av det samhälle som den skapas i. Teknik 

utvecklas alltså i takt med efterfrågan, men Eva Thulin tar i sin avhandling 

Ungdomars virtuella rörlighet (2004) upp en del kritik mot rent deterministiska 

ansatser, då de bortser från användarens roll i skapandet av nya teknologier. Thulin 

förklarar att deterministiska teorier anses otillräckliga då det numera är sällsynt att 

uppfatta tekniken som den enda orsaken till samhällsförändring. I stället framhäver 

hon ett användarperspektiv som utgår från att nya teknologier definieras av hur de 

används av konsumenterna. Tekniken är alltså socialt konstruerad eller socialt formad. 

Det är inte bara en innovations tekniska egenskaper som styr dess användning. Den 

som utvecklar eller marknadsför ny teknologi är inte alltid den som bestämmer eller 

vet hur teknologin kommer att användas. 

Konsumenterna själva utvecklar ibland nya oväntade 
användningsområden och medverkar till att bestämma vilka som 
kommer att bli de dominerande. IKT (informations- och 
kommunikationsteknik) i allmänhet och Internet i synnerhet är i 
högre grad än andra teknologier en produkt av användarna. (Thulin, 
2004, s 32, författarnas parentes) 

Till exempel skulle Youtube kunna ses som en community även om det inte var tänkt 

att vara det från början, och vice versa. Utöver detta finns även en kollektiv biprodukt. 

När konsumenten inledningsvis frivilligt använder en produkt så fyller tekniken ett 

behov som efterhand blir en nödvändighet. Ett exempel på detta är banktjänster på 

nätet. När fler och fler använder Internet för att göra bankärenden så minskar behovet 

av bankkontor, vilket leder till att fler behöver använda Internet (Thulin, 2004). 

Samma sak skulle kunna hända med Youtube. När fler och fler använder det och 

pratar om det i skolan får det konsekvensen att ännu fler börjar använda det för att 

kunna vara med i det sociala samspelet. Här spelar dock den sociala kontexten in då 

medieanvändning förmodligen påverkas av sociala sammanhang. 
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Demokrati i det nya offentliga rummet 

Lars Ilshammar (2005) skriver att den viktigaste arenan för den demokratiska 

processen är det offentliga rummet. Offentligheten och det offentliga rummet är den 

plats där samtal och diskussioner äger rum mellan medborgare, men i och med den 

digitala utvecklingen har begreppet utvidgats. Numera kan det offentliga rummet 

utöver torg och gator även anses innefatta chatkanaler, webbfora och communities, 

det så kallade webb 2.0. Även om möjligheten finns att utnyttja nätet så presenterar 

Ilshammar två motsatta bilder av hur det kan utnyttjas. Han hänvisar å ena sidan till 

Habermas som menar att det offentliga rummet tagits över av den politiska eliten och 

att den vanlige medborgarens uttrycksmöjligheter har förfallit och å andra sidan till 

Rheingold som ser möjligheter i digitala nätverk och interaktiva fora där medborgaren 

återigen kan ta plats och göra sig hörd. Enligt Ilshammar så har dock Habermas 

modifierat sin uppfattning och ser något mer positivt på medier och IT. ”Även om en 

stor del av utbudet är kommersiellt, ökar människors förmåga till kritiskt tänkande när 

de utsätts för många olika åsikter och argument” (2005, s 303). 

Ilshammar har i likhet med Thulin gjort kopplingen mellan användare och teknik. Vad 

Ilshammar tillför är användarens betydelse för det offentliga rummets tekniska 

utveckling. När antalet medieformer, kanaler och hemsidor mångdubblas för varje år 

som går så ökar möjligheterna för användaren att ta plats. Paradoxalt nog är det också 

enklare att försvinna i mediebruset när alla syns, men ingen hörs. Enligt Ilshammar så 

är mångfalden av kanaler bara en fasad som döljer likartat innehåll och en avsaknad 

av djup och analys. Ilshammar ser en utveckling där medborgarna slutar tilltalas som 

medborgare utan istället förringas till konsumenter. Även om kanalerna har blivit fler 

så har åsiktsutbytena inte alls växt i samma takt. Vad gäller Internet ser Ilshammar att 

de största och mest välbesökta hemsidorna ägs av stora och väletablerade mediebolag 

som på intet sätt uppmuntrar till oberoende information och meningsutbyte. Snarare 

har hemsidorna cementerat sitt monopol över nyhetsförmedling och åsiktsbildning 

(Ilshammar, 2005). 
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Metod 
För att kunna besvara våra frågeställningar på bästa sätt använde vi oss av två 

metoder. Syftet med den första frågeställningen var att se hur ett större antal 

gymnasieungdomar använder Youtube, därför behövdes en kvantitativ metod. Syftet 

med den andra frågeställningen var att ge mer djupgående förklaringar till varför de 

använder Youtube, därför behövdes en kvalitativ metod.  

Vi har alltså valt att göra en kvantitativ enkätundersökning för att kartlägga 

ungdomarnas Youtube-vanor och därefter genomföra kvalitativa intervjuer med ett 

mindre antal av dem för att få en djupare förståelse om varför de använder sidan som 

de gör. Enskilt kan dessa metoder ibland vara otillräckliga och vi tror att en 

kombination av dem ger ett mer tillförlitligt resultat i vårt fall. 

Urval 

Vårt urval består av 116 elever från en gymnasieskola i Kalmar. Det är ett så kallat 

bekvämlighetsurval enligt Trosts (2007) beskrivning eftersom vi ansåg att de var 

lättast att nå ut till med en enkät av det här slaget. Eleverna gick i fem olika klasser, 

tre klasser från medieprogrammet (en från varje årskurs) och två klasser från 

idrottsprogrammet (en i årskurs tre och en i årskurs ett). Eftersom undersökningen 

genomfördes i slutet av höstterminen borde åldern på de flesta eleverna variera mellan 

16 och 18 år. Anledningen till att vi valde den åldersgruppen var att vi ville komma så 

nära Maddens undersökning som möjligt, vars yngsta åldersgrupp var 18-29.  

Vi hade inga ambitioner att göra urvalet representativt för populationen 

gymnasieungdomar eftersom det hade krävt mer tid och resurser i anspråk.  

Urvalet för de kvalitativa intervjuerna är även det ett bekvämlighetsurval, vi tyckte 

det var lättast att de som ville ställa upp fick ange sin e-postadress i slutet av enkäten.  

Genomförande 

Som relativt oerfarna forskare medger vi att det självklart finns brister med metoderna 

vi använt, men genom att redovisa vårt tillvägagångssätt hoppas vi att läsaren kan 

skapa sig en uppfattning om undersökningens tillförlitlighet.  
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Enkäten 

För att få ett så litet externt bortfall som möjligt ansåg vi att det var bäst att gå ut med 

enkäten till klassrummen. Om den hade skickats ut via e-post hade risken funnits att 

bara de som var intresserade av Youtube hade svarat på frågorna, men genom att gå ut 

i skolorna kunde vi få svar från alla elever. 

Det första vi gjorde var att börja utforma enkäten. Från början utgick vi nästan bara 

från Maddens undersökning och tog frågor därifrån som vi tyckte var intressanta. 

Dessa var mest fokuserade på den sociala biten av Youtube, till exempel om de 

kommenterat eller skickat länkar till klipp. Vi använde också samma kategori-

indelning av videoklipp som den undersökningen, allt för att kunna jämföra deras 

resultat med våra egna. Men allteftersom lade vi till andra frågor om till exempel 

politik och interaktivitet för att tydligare kunna se om Youtube har fler funktioner än 

bara underhållning.  

Vi testade enkäten på ett mindre antal personer för att se om frågorna kunde tolkas fel 

och gjorde därefter några mindre ändringar.  

Under tiden tog vi kontakt med de två största gymnasieskolorna i Kalmar. Rektorn på 

den ena skolan hänvisade oss till en medielärare, vilket gav oss idén att undersöka alla 

elever som läste medieprogrammet på de två skolorna. Den andra skolan var dock inte 

lika tillmötesgående eftersom de hade så många egna enkäter i cirkulation. Tanken 

med att undersöka medieklasser var att de förmodligen var intresserade av medier och 

låg i framkant när det gäller medieanvändning, inklusive Youtube. 

Vi började ändå undersökningen på den första skolan med två medieklasser som gick 

i tredje respektive andra årskursen. Vi märkte att det var låg närvaro och övervägande 

andel tjejer i klasserna. För att få fler killar kontaktade vi en idrottslärare på samma 

skola som ställde upp med två klasser som bestod av två tredjedelar killar. Den sista 

medieklassen vi träffade visade sig däremot bestå av enbart tjejer, vilket gav en total 

fördelning på cirka 70 procent tjejer i vårt underlag. Det tog längre tid än vi hade trott 

att samla in enkäterna och även om det hade varit önskvärt att samla in fler hade vi 

vid det här laget kommit över vår minimigräns på 100 enkäter. Vi märkte dessutom 

att det inte tillkom några avvikande resultat från svaren vi fick in. 
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Intervjuerna 

Under tiden vi registrerade enkätsvaren skickade vi ut mejl till dem som angett sina e-

postadresser och bokade in intervjuer. Dessa genomförde vi i ett grupprum på deras 

skola så att de kände sig hemma i miljön och slapp anstränga sig för att ta sig någon 

annanstans. De intervjuades enskilt.  

Vid de första tre intervjuerna närvarade vi båda två för att bli vana i situationen i det 

fall vi skulle behöva dela på resten av intervjuerna. Ena personen ställde frågorna och 

den andra antecknade i fall att bandspelaren inte skulle ta upp ljudet. Den som 

antecknade ställde dock egna följdfrågor ibland. Vid två tillfällen fick en av oss 

förhinder (olika de två gångerna) och intervjun genomfördes då av den andra 

personen. 

Vi frågade alla 18 personer som hade angivit sin e-postadress om de fortfarande ville 

ställa upp men bara sex av dem svarade. Vissa adresser var dock oläsliga och gick inte 

att skicka till. Det var bara en kille som svarade positivt via e-post men vi lyckades få 

en till genom att den första intervjupersonen erbjöd sig att gå upp till sin klass och 

fråga om någon kille ville komma ner till oss.  

Längden på intervjuerna varierade mellan ungefär tio och 15 minuter. Orsakerna till 

det var resursmässiga eftersom transkriberingen och resultatsammanställningen 

annars skulle ha tagit för lång tid. 

Metodkritik 

Vårt urval är inte representativt för populationen gymnasieungdomar och kan därför 

inte generaliseras. Styrkan i vårt urval är dock att alla elever svarade på enkäten, vi 

fick alltså inget externt bortfall. Att vi undersökte hela klasser påverkade dock 

troligtvis resultatet. Eftersom den ena medieklassen verkade vara nära sammansvetsad 

och ofta diskuterade Youtube-klipp tillsammans i skolan påverkade de säkerligen 

varandras användning. Det är negativt för representativiteten, men ändå ett intressant 

resultat i sig.  

Utformningen av enkäten är förstås avgörande för vilket resultat vi får, vilket Trost 

(2007) påpekar.  

Om jag använder mig av negationer, krångliga ord eller 
ordvändningar i en fråga så är det inte alls osannolikt att en hel del 
av dem som svarar missuppfattar frågan, och då får jag en ganska 
låg grad av reliabilitet. Om jag däremot använder mig av enkla 
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satser med begripliga och vanliga ord så uppfattar kanske i stort sett 
alla frågan på samma sätt och jag får hög reliabilitet. (Trost, 2007, s 
65) 

Vi försökte därför formulera enkla och konkreta frågor för att undersöka mer 

abstrakta fenomen. Till exempel undersökte vi det politiska engagemanget genom att 

fråga hur ungdomarna skulle delta i en eventuell politisk debatt på Youtube där man 

fick skicka in egna frågor. Vi tror att detta ökar reliabiliteten. De enskilda frågornas 

reliabilitet och validitet diskuterar vi i samband med resultatanalysen för varje fråga.  

Ett problem med de kvalitativa intervjuerna var att frågorna inte pilottestades innan de 

användes. Vi märkte att vissa frågor var stängda i onödan vilket kan ha hindrat 

respondenterna från att ge mer uttömmande svar. Däremot var det den första intervjun 

som gav utförligast svar, så vi anser att det berodde mycket på personerna i fråga hur 

öppna de var.  Det skulle kunna antas att intervjupersonerna upplevde situationen som 

hotfull eftersom vi var två intervjuare i vissa fall, men vi tror inte att detta har 

påverkat resultatet negativt. Vi upplevde att respondenterna samtalade naturligt och 

inte stördes av att vi var två. Det kan ha att göra med att vi själva är unga vuxna och 

eventuellt inte ses som lika hotfulla som äldre forskare. 

Fem av intervjuerna genomfördes i stort sett av samma person varav en på egen hand 

och den sista intervjun gjordes av den andra personen på egen hand. Vi kan ha haft 

olika intervjutekniker vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. Att intervjuerna var 

relativt korta gjorde att de inte gick på djupet men vi anser att de viktigaste frågorna 

besvarades. 

Majoriteten av intervjupersonerna använder Youtube mer än genomsnittet, men syftet 

med intervjuerna är inte att generalisera utan snarare att förklara vad som kan ligga 

bakom en viss typ av personers Youtube-användning.  

Forskningsetiska överväganden 

Eftersom vi gjorde en undersökning på människor fanns det en del etiska aspekter att 

ta hänsyn till. Vi utgick därför från Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om 

undersökningens syfte. När vi gick ut i klassrummen med enkäten började vi därför 

med att förklara vad vi ville undersöka, nämligen hur gymnasieungdomar använder 
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Youtube. Vi sa också att det var helt frivilligt att delta och att informationen endast 

skulle användas i forskningssyfte.  

Samtyckeskravet uppfylldes i och med att eleverna kunde avstå från att fylla i 

enkäten. Rektorn och de berörda lärarna gav sitt samtycke i förhand. 

Konfidentialitetskravet anser vi oss också ha uppfyllt. De enda personerna i vår 

undersökning som lämnat sina namn är de som deltagit i intervjuerna. Vi informerade 

dem innan intervjuerna att vi inte skulle använda deras riktiga namn i rapporten. 

Utomstående har heller inte kunnat ta reda på de uppgifterna.  

Nyttjandekravet har vi uppfyllt eftersom vi inte använt de insamlade uppgifterna till 

något annat syfte än den här forskningsrapporten.  

Intervjupersonerna 

Innan vi presenterar resultatet följer här en sammanfattande tabell över personerna vi 

intervjuat. Samtliga går i medieklasser förutom David som går i en idrottsklass. 

Namnen är fingerade. För definitioner av hög- medel- och lågkonsument se sidan 21. 

Tabell 1. Intervjupersoner 

Namn 
och ålder Fritidsaktiviteter Medievanor Youtube-vanor 

Anna 
18 år 

Pluggar, ser på film, 
sitter vid datorn. Internet, webbradio, tv. 

Högkonsument. Har eget konto, har lagt till 
favoritklipp. Använder inte Youtube som en 
community. Ser mest på humor- och 
musikklipp. 

Boel  
18 år 

Spelar med i en 
musikal, jobbar, träffar 
vänner. 

Lyssnar på radio på morgonen, 
ser mycket på tv, använder 
Aftonbladets webbsida. 

Medelkonsument. Har ett eget konto för att 
spara favoritklipp. Blir ofta tipsad och tipsar 
andra om klipp. Använder inte Youtube som 
en community. Ser mest på professionella 
humor- och musikklipp. 

Christian 
18 år 

Klättrar flera gånger i 
veckan, åker longboard, 
musik, film,  

Har ingen tv, men använder 
datorn desto mer, lyssnar på 
webbradio. 

Högkonsument. Letar mest musikklipp. Går i 
samma klass som Anna och Boel och 
använder Youtube på en del friare lektioner. 

David  
16 år 

Spelar fotboll, träffar 
vänner, film, musik. 

Ser på tv och dvd-film, stort 
datoranvändande. 

Högkonsument. Ser mest på sport- och 
humorklipp. Blir ofta tipsad och tipsar via 
andra communities. 

Elin  
16 år 

Tränar, träffar vänner, 
använder datorn. 

Läser lokala och rikstäckande 
tidningar. Använder inte tv och 
radio särskilt mycket. 

Högkonsumet. Har ett konto och har lagt ut 
egna filmer. Ser mest på humor- och 
musikklipp. 

Frida  
16 år 

Träffar vänner, pluggar, 
använder datorn. 

Lyssnar på radio, läser 
tidningar, tittar på tv och 
använder Internet. 

Medelkonsument. Ser mest på humor- och 
musikklipp. Besöker oftast hemsidan när hon 
blir tipsad eller läser om ett klipp. 



Resultat och analys 
Resultatkapitlet är indelat i två huvudavsnitt, ett för varje frågeställning. I varje avsnitt 

redovisas resultaten som hjälper till att besvara den frågeställningen, oavsett om de är 

från enkäterna eller intervjuerna.  

Hur använder gymnasieungdomar Youtube? 

För att besvara första frågeställningen använder vi främst enkätresultaten i form av 

diagram för vissa frågor. För att inte överbelasta texten med diagram hänvisar vi i 

vissa fall till Bilaga 1 som innehåller alla resultat i tabellform. Som fördjupning till 

enkätresultaten och alla procentandelar används även citat från de kvalitativa 

intervjuerna. De fungerar då som illustrativa exempel på hur det kan se ut i praktiken. 

Användning 

Samtliga av de tillfrågade har någon gång besökt Youtube. En väldigt hög andel, 56 

procent, använder Youtube dagligen eller några gånger i veckan (se figur 1). Dessa 

räknar vi som högkonsumenter. Andelen medelkonsumenter, som använder Youtube 

några gånger i månaden, är 32 procent och resten räknar vi som lågkonsumenter.  

Hur ofta använder du Youtube?

18%

38%

32%

11%

1%

Dagligen Några gånger i
veckan

Några gånger i
månaden

Mer sällan Aldrig

 
Figur 1. Hur ofta används Youtube? (N=114) 

Jämfört mellan könen kan vi se att killarna i vår underökning använder Youtube mer 

än tjejerna, då 76 procent av killarna och bara 46 procent av tjejerna är 

högkonsumenter (se Bilaga 1, fråga 2). Vi trodde att medieeleverna skulle använda 

Youtube mest eftersom de förmodligen är intresserade av medier. Men jämfört mellan 

de två utbildningarna är andelen idrottselever som är högkonsumenter 61 procent mot 

53 procent av medieeleverna. Förklaringen kan vara att idrottseleverna var 60 procent 
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killar och 40 procent tjejer jämfört med medieeleverna som var 16 procent killar och 

84 procent tjejer, vilket visar att kön kan ha större betydelse än inriktning på 

utbildningen. Svarsunderlaget för killarna är dock mycket mindre vilket gör 

jämförelsen lite osäker, men resultatet stöds till viss del av statistiken om att män 

använder Internet i genomsnitt 25 minuter mer om dagen jämfört med kvinnor 

(Mediebarometer 2006).  

Den omfattande användningen av Youtube är något överraskande om man jämför 

med den amerikanska studien vi tittat på. Enligt Madden (2007) använder bara 49 

procent av amerikanska 18-29-åringar Youtube. Jämförelsen haltar på grund av 

åldersskillnaderna, men eftersom det är ett i grunden amerikanskt fenomen tycker vi 

att skillnaden är förvånansvärd. En förklaring kan vara att Sverige har en något större 

spridning av bredband än USA (Findahl, 2007). 

Innehåll 

De tillfrågade visade ett tydligt och enhetligt mönster när det gäller vilket innehåll de 

tittar mest på. Humor och musik var de klart vanligaste kategorierna (se figur 2). 

Vad för slags klipp tittar du på? Välj de två vanligaste.

Nyheter; 2
%

Humor; 8
0%

Film eller TV; 17%

Musik; 72%

Sport; 1
8%

Reklam; 0%

Politik
/debatt; 0

%

Utbildning/fakta; 0%

Animationer; 3
%

Annat; 2
%

 
Figur 2. Vad tittar de på? (N=99) 

Här var bortfallet relativt högt, med 15 procent. Det berodde på att många valde fler 

än två alternativ och då kan vi inte avgöra vilka två som är de vanligaste. De som bara 

angett ett alternativ har vi däremot inte räknat som bortfall eftersom det är möjligt att 

vissa bara tittar på en sorts klipp. Frågan är alltså inte optimalt formulerad. Vi kan 

dock tillägga att de som angav fler än två alternativ, och därför inte räknats, följde 

samma mönster som resten av de tillfrågade, det vill säga svaren varierade mellan 

humor, film eller TV, musik och sport.  
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Vi förväntade oss inte att det skulle vara så pass få som tittade på nyheter eller 

politiska klipp. Därmed inte sagt att ingen gör det, eftersom de bara angivit de två 

vanligaste kategorierna. Maddens (2007) undersökning visar nämligen att 43 procent 

av unga vuxna i USA har tittat på nyheter online vilket gör det till den tredje mest 

populära kategorin efter musikvideor med 46 procent och humorklipp med 56 

procent. Här räknas dock all onlinevideo och inte bara Youtube.  

Redan här framkommer alltså en bild av Youtube som en ren underhållningssida 

bland svenska ungdomar.  

Vi ville även ta reda på om det fanns någon preferens för amatörproducerade eller 

professionellt producerade klipp, vilket kan indikera om Youtube verkligen är en 

kanal för användarproducerat innehåll. Något fler svarade att de tittade mest på 

professionellt producerade klipp jämfört med dem som tittade mest på 

amatörproducerade (se Bilaga 1, fråga 8). Men majoriteten, 68 procent, svarade att de 

tittade på ungefär lika mycket av båda. Här kan vi dock kritisera valet av 

svarsalternativ, då ”ungefär lika” kan ha fungerat som ett alternativ för de som helt 

enkelt inte visste. Det kan också vara svårt att uppskatta vilken typ av klipp man tittar 

mest på.  

Efter att ha läst artiklar om Youtube-klipp som varit fejkade, till exempel i samband 

med Irakkriget, ville vi undersöka om innehållet på Youtube hade låg trovärdighet 

bland ungdomar. Därför frågade vi om de någon gång tvivlat på att ett klipp som 

utgett sig för att vara sant verkligen varit det (se Bilaga 1, fråga 14). Andelen som 

svarade ja var 38 procent men nästan hälften visste inte, vilket kan ha med frågans 

utformning att göra. I efterhand kan det tyckas att frågan var lite överflödig eftersom 

humor- och musikklipp inte tillhör sådana klipp som manipuleras för att vilseleda 

folk. Men det finns ändå stöd för att misstänka en brist på trovärdighet för klipp som 

läggs upp Youtube.  

Av intervjuerna framkom att det finns en medvetenhet om manipulerade klipp, men 

att de inte alltid är lätta att upptäcka. 

Det finns ju många som lägger upp klipp där någon sångerska har 
gjort något fel, fast hon inte har gjort det egentligen. Jag kom ihåg 
en gång när jag blev lurad när det var en upplagd scen ur Titanic 
som det inte alls var. Det beror väl på vad det är man lägger upp. 
(Intervju med Elin) 
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Jag själv personligen har inte så lätt att upptäcka det, men jag är 
medveten om att man inte alls kan lita på Youtube. Man får nog 
vara rätt så källkritisk. (Intervju med Christian) 

Interaktivitet 

Bara åtta personer, sju procent, hade lagt upp egna klipp (se Bilaga 1, fråga 4 och 5). 

Alla av dem hade lagt upp humorklipp, fem hade lagt upp sportklipp och en även 

festfilmer. Det var hälften av varje kön och alla hade även lagt upp klipp där de 

medverkade själva.  

Vi ställde följdfrågan till dem som inte lagt upp egna klipp varför de inte gjort det, för 

att se om det berodde på ointresse eller tekniska och kunskapsmässiga begränsningar. 

De senare grupperna var dock väldigt små och hela 79 procent svarade att de inte ville 

lägga upp egna klipp (se Bilaga 1, fråga 7). Av de 16 procent som svarade ”annat” 

varierade svaren mellan till exempel ”har inget att lägga upp”, ”inget behov” och 

”orkar inte”. 

Bland de amerikanska 18-29-åringarna har 15 procent laddat upp videoklipp 

(Madden, 2007). Det stämmer alltså överens med Findahls (2007) statistik om att 

amerikaner i högre grad bidrar med eget material till communities.  

Här kan man börja ifrågasätta om Youtube verkligen fungerar som en community i 

dess rätta mening. De flesta av intervjupersonerna ansåg att Youtube uppfyller 

kriterierna för att vara en community, men använder inte sidan på det sättet själva. 

Är Youtube en community?  
Ja, det måste man väl kalla det. Där kan du ju se på andras sidor, 
kommentera och kolla på andras sidor eller profil.  
Använder du det som en community?  
Jag använder det inte så. (Intervju med Boel) 

Den enda som hade fått nya sociala kontakter genom Youtube var Elin som också var 

den som hade lagt upp egna klipp. ”Jag fick tips om klipp, och kommenterade, och så 

blev det att vi började prata sådär” (intervju med Elin). Förutom det hade även Boel 

hittat en gammal klasskamrat på Youtube. 

Jag var inne och tittade på hans filmer och kommenterade då det var 
någon jag kände. Men det var enda gången, jag brukar inte kolla 
efter vem som har lagt ut videon, det är inte det jag är intresserad av. 
(Intervju med Boel) 



Socialt tittande 

Madden skriver att viljan att dela en visuell erfarenhet med någon annan har påverkat 

sättet som användare upplever onlinevideo. Användarna är inte förpassade till ett 

isolerat tittande framför datorn. ”The picture of the lone internet user, always buried 

in his or her computer does not emerge from our survey” (Madden, 2007, s 5-6). 

Undersökningen fann att 73 procent av amerikanska 18-29-åriga 

onlinevideokonsumenter hade tittat med någon annan. Att dela med sig av klipp som 

man hittat var också en vanlig aktivitet då 76 procent tog emot länkar till videoklipp 

och 67 procent skickade länkar. Det gjorde att vi förväntade oss ett minst lika högt 

resultat från våra tillfrågade. 

Hela 96 procent svarade att de har tittat på ett Youtube-klipp tillsammans med någon 

annan, vilket ytterligare raderar bilden av den isolerade Internetanvändaren (se Bilaga 

1, fråga 12).  

I stort sett alla blir tipsade av andra om klipp, 97 procent, de flesta några gånger i 

månaden eller oftare. Att själv tipsa någon annan är inte lika vanligt, men 91 procent 

gör det någon gång. Det är en klart vanligare aktivitet att bli tipsad av någon annan, 

vilket tyder på att det är en mindre grupp personer som står för största delen av 

tipsandet.  

Hur ofta tipsar du/blir tipsad av någon annan om ett Youtube-klipp?

6%

27%
24%

34%

9%
13%

34%
36%

15%

3%

Dagligen Några gånger i
veckan

Några gånger i
månaden

Mer sällan Aldrig

Tipsar

Blir tipsad

 
Figur 3. Att tipsa och bli tipsad om klipp (N=115) / (N=116) 

Det är betydligt mer ovanligt att få tips om klipp genom tidningar. Bara sju procent 

ser klipp oftare än några gånger i månaden på grund av att de läst om dem i 

papperstidningen eller på nätet. Christian berättade också i intervjun att de oftast 

redan sett klippet när det står om det i tidningen. 
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Vi ville även ta reda på om Youtube fungerar som ett samtalsämne för många (se 

figur 4). Vi hittade i tidigare forskning (Sjöberg, 2002), vilket vi återkommer till, att 

en av aktiviteterna som hör ihop med TV-tittande är att just prata om det man ser eller 

ska se. Vi fann att det var vanligt även för Youtube-klipp, då 70 procent av de 

tillfrågade hade deltagit i ett samtal om ett klipp. 

Har du deltagit i ett samtal om ett Youtube-
klipp?

67%
3%

26%

4% Ja, som jag sett själv

Ja, som jag inte sett
själv

Nej

Vet ej

 
Figur 4. Youtube som samtalsämne (N=112) 

Det fanns vissa problem med frågans utformning då några kryssade i både 

alternativen ”Ja, som jag sett själv” och ”Ja, som jag inte sett själv”. Detta ledde till 

ett mindre bortfall, även om svaren var korrekta. Utöver detta så kan formuleringen 

”samtal” diskuteras, då det kan tolkas av vissa som att bara gälla personliga samtal 

och av andra som att det även rör sig om samtal över Internet. Dock så kan vi 

konstatera att majoriteten av de tillfrågade faktiskt diskuterar klipp. 

Exempel på hur det kan gå till får vi från Anna, Boel och Christian som går i samma 

klass. I deras klass har en Youtube-kultur växt fram där de tipsar varandra och pratar 

om klipp, både i klassrummet och via olika communities.  

Det är det enda vi gör i princip. Om man har sett någonting på 
Youtube så skickar man länken på MSN till exempel och så kollar 
flera på det så kan man diskutera det i skolan dagen efter. Det gör vi 
ganska ofta. (Intervju med Anna) 

Även Boel vittnar om klassens atmosfär och berättar hur det brukar gå till på de friare 

lektionerna.  

Så fort vi har lite friare lektion så går alla upp till storskärmen och 
går in på Youtube och så går alla och tar fram sina favoritklipp. Så 
får man ganska mycket tips från vår klass, för vi är helt sjuka när det 
gäller sånt. […] Men sen ofta är det ju kompisar som säger ”Ni 
måste se det här klippet”. (Intervju med Boel) 
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Det här skulle dock kunna vara ett isolerat beteende för just den här klassens 

specialintressen. Vi frågade Anna om hon trodde att det här beteendet beror på att de 

läser medieinriktning.  

Nej, det tror jag inte. Det tror jag vi hade gjort i alla fall. Youtube 
har ju blivit så jäkla stort. Så alla gör det i princip. Det behöver ju 
inte vara personer som går i min klass ens. Jag vet inte om det har 
blivit någon innegrej att man ska kolla på Youtube och hitta olika 
klipp och sen ska man ha bästa klippet som man skickar till 
varandra. Det är likadant när man sitter hemma eller har någon 
kompis hemma. Då sitter man på Youtube och kollar. (Intervju med 
Anna) 

Huruvida Youtube har blivit ett större samtalsämne än TV bland unga har vi inte 

undersökt, men efter dessa resultat finns det skäl att misstänka det. 

Politiskt engagemang 

På grund av det stora genomslag som de politiska debatterna på Youtube har fått i 

USA ville vi undersöka om det kan användas som ett demokratiskt redskap även 

bland svenska ungdomar. Det visade sig dock att intresset för en sådan debatt, där 

användarna får skicka in egna frågor i form av videoklipp, var väldigt lågt (se figur 5).  

Om det skulle anordnas en politisk debatt på Youtube 
där du fick skicka in frågor i form av videoklipp, på 

vilket sätt skulle du delta?
7%

31%

62%

Skicka in frågor

Endast titta på
debatten

Inte bry mig alls

 
Figur 5. Politiskt engagemang på Youtube (N=114) 

Vi frågade även om de tyckte att svenska politiker borde använda sig mer av Youtube 

(se Bilaga 1, fråga 15). Det var bara 15 procent som svarade ja på den frågan, men 

nästan hälften svarade ”vet ej” så resultatet är lite osäkert. 

Enligt Findahl (2007) tror bara tolv procent av befolkningen att människor kommer 

att få mer politisk makt med hjälp av Internet och 21 procent anser att Internet 

kommer att göra det lättare att förstå politik. 
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Sammantaget kan vi ändå säga att Youtube i låg grad fungerar som ett åsiktsforum för 

de tillfrågade. Det demonstreras av att bara 30 procent tycker att det är ett bra forum 

för att uttrycka sina åsikter, medan 63 procent däremot tycker att det är bra för att 

uttrycka sin kreativitet (se figur 6). Dessa frågeställningar kan dock kritiseras för att 

vara för abstrakta. Det är många som svarat att de inte vet och en av 

intervjupersonerna hade till exempel svarat nej på frågan om Youtube var ett bra 

forum för att uttrycka sina åsikter men vid intervjun framkom att hon såg Youtube 

som ett bra sätt att påverka politiskt. 

Tycker du att Youtube är ett bra forum för att uttrycka sina åsikter/sin 
kreativitet?

30% 33%
37%

63%

7%

30%

Ja Nej Vet ej

Åsikter

Kreativitet

 
Figur 6. Forum för åsikter eller kreativitet (N=113) / (N=115) 

Det var flera av intervjupersonerna som ansåg att det går att påverka genom Youtube. 

Några var försiktigt positiva och en var mer skeptisk. Christian som själv har tittat på 

politiska debatter på Youtube tycker att det absolut går att nå ut med sitt budskap. 

De flesta unga människor använder det och har Internet så det är 
väldigt lätt att tillgå. Det är jobbigare att bläddra i en tidning eller att 
gå ut och söka på google, det är väldigt enkelt. Och på något sätt är 
det enklare att ta till sig med en bild. (Intervju med Christian) 

Anna som är den mest skeptiska tycker däremot inte att politik hör hemma på 

Youtube och säger att det är en sida där ungdomar tittar på roliga klipp.  

När det gäller politiska debatter är Elin och Frida mycket positiva och tycker att det 

borde finnas mer sådant i Sverige. ”I fall någon politiker vill säga någonting så är det 

bara att lägga ut klippet, för söker man på deras namn så kommer det ju upp” (intervju 

med Elin). Frida tror också att det blir mer personligt om man får skicka in frågor i 

form av videoklipp. 

Det blir så om man skriver in en fråga, det blir ganska opersonligt. 
Men om man filmar sig själv, då får man nästan ögonkontakt med 
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politikern, eller politikern får ju ögonkontakt med den som frågar i 
alla fall. (Intervju med Frida) 

Intervjuerna bekräftar här inte enkätresultaten helt och hållet. Förmodligen är intresset 

för politik på Youtube större än vad enkätsvaren säger, men det kanske krävs större 

insatser från politiskt håll för att ungdomar ska få upp intresset ordentligt. Hittills har 

vi sett att bara CUF och socialdemokraterna har egna kanaler på Youtube, med 1 193 

respektive 304 343 sidvisningar. (www.youtube.com/user/engagerad, 

www.youtube.com/user/socialdemokraterna, sökdatum 071211). Socialdemokraterna 

verkar alltså vara ett föredöme, men i vilken utsträckning ungdomar tittar på deras 

klipp är svårt att säga. 

Varför använder de Youtube som de gör? 

Det här avsnittet baseras främst på intervjusvaren men förklaringar till varför 

ungdomar använder Youtube som de gör kan även stödjas i enkätresultaten. Sjöbergs 

analysmodell för uses and gratifications (se teorikapitlet) kommer att fungera som en 

utgångspunkt för en jämförelse mellan TV och Youtube. 

En brist med intervjuerna var att vi inte frågade alla intervjupersonerna den raka 

frågan ”Varför använder du Youtube?” men vi har till viss del kunnat uttolka det från 

svaren på andra frågor, till exempel vilka fördelar som finns med Youtube jämfört 

med TV. 

De som fått den direkta frågan ”Varför använder du Youtube?” har svarat att de 

använder sidan för att det är kul, för att de är sysslolösa eller när de vill söka efter 

något specifikt, såsom en låt, en humorsketch eller något som gått på TV.  

Jag använder det för att fördriva tiden. Det är kul att kunna sitta och 
kolla på grejer. Jag använder det för att kunna skratta, för att det är 
kul. Det är väl mer för att fördriva tiden, det är inget jag är beroende 
av. (Intervju med Boel) 

Innan vi går in på vilka typer av behov som Youtube tillfredsställer ska vi redovisa 

vilka för- och nackdelar som intervjupersonerna ansåg att Youtube har. 

För- och nackdelar 

Fördelarna med Youtube säger de flesta är att man kan välja att se vad man vill när 

man vill. Bredden på innehållet framhålls också. ”Man får ju själv välja vad man ska 

se på Youtube, det är som en sökmotor. TV blir man ju bombad med en massa 
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skitprogram” (intervju med Christian). Boel menar dock att även TV har något för 

alla, men att Youtube istället ger plats för vanliga människor. 

På Youtube kan man visserligen välja vad man ska se på, men det 
kan man ju på TV idag med, med så mycket kanaler som man har. 
På Youtube är det ju mer människor, alltså privatpersoner som 
lägger upp, men på tv så är det ju bestämt vad som ska visas med 
manus och sånt där. På Youtube kan privatmänniskan komma ut lite 
mer. (Intervju med Boel) 

Vi frågade även vilka nackdelar som finns med Youtube. Boel poängterar baksidan 

med friheten för vem som helst att lägga upp klipp, till exempel i samband med 

skolskjutningar. 

Var det inte han i Finland på skolan som hade lagt upp ett klipp? 
Ibland kanske det ska tas lite mer seriöst, alla är så vana vid att det 
är på skämt så det var ingen som tänkte på det. (Intervju med Boel) 

Anna tar upp upphovsrättsproblemet med personer som lägger upp andras material, 

vilket hon visserligen tycker är bra för de som tittar men kan vara negativt för 

samhället i stort. Även frågan om nätmobbning nämns. Elin som lagt upp egna 

festfilmer vet andra kompisar som kommit med på liknande filmer mot sin vilja. 

Bildkvaliteten tas upp av några av intervjupersonerna som en nackdel, där TV 

fortfarande har övertaget.  

Överlag verkar inte Youtube inkräkta på TV-tittandet. Anna säger att det mer fungerar 

som ett komplement. ”Om man ser någonting på TV så vet man att det kommer att 

läggas upp på Youtube och då kan man gå och in och kolla på det sedan i så fall” 

(intervju med Anna). Frida säger dock att musikvideor är en genre där TV-tittandet 

minskat på grund av Youtube, ”…så man kanske kollar där istället för att kolla på 

MTV…” (intervju med Frida). 

Uses and gratifications 

För att ge en översikt av vilka behov som tillfredsställs av Youtube har vi använt 

Sjöbergs modell (se Bilaga 3). Den första källan till tillfredsställelse är själva 

användandet av Youtube i sig, vilket möter behovet av att fördriva tid. Motivet för att 

använda mediet är då instrumentellt. Sjöberg (2002) fann att TV även fungerade som 

bakgrundsljud och sällskap när man äter eller gör läxor, vilket vi inte funnit att 

Youtube gör. Någon tydlig avslappnande funktion framkom heller inte av 
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intervjuerna. Youtube kräver alltså mer uppmärksamhet och aktivitet från användaren 

jämfört med TV. 

Innehållet fungerar i första hand som underhållning, vilket våra intervjupersoner 

poängterade. Motivet är här känslomässigt eller socialt. Men några tittar inte bara på 

underhållande klipp utan också på politiska videor och då är motivet kognitivt, att 

förmodligen lära sig något nytt. De få som tittar på nyheter hamnar också i den 

kategorin. Sjöberg påpekar dock att gränsen mellan kognitiva och sociala eller 

känslomässiga motiv inte är helt klar. Hennes slutsatser om TV liknar våra när det 

kommer till underhållning, men hon fann utöver det att såpoperor kunde ge insikt i det 

dagliga livet och att TV kunde ge en känsla av kontroll. 

Den sociala kontexten för Youtube-användning liknar den för TV. De tydligaste 

exemplen är behovet av att prata med kompisar om det man sett och att titta 

tillsammans med andra. Dessa diskuterar vi utförligare i nästa delavsnitt. 

Tabell 2. Vilka behov tillfredsställer Youtube? 

Källor till 
tillfredsställelse 

 

Typer av motiv 

Exponeringen i sig 
Innehållet av 

exponeringen 

Social kontext av 

exponeringen 

Känslomässiga/Sociala x  Bli underhållen 
och road 

 Prata med 
kompisar 

 Titta tillsammans 
med andra 

Kognitiva x 
 Titta på politiska 

debatter eller 
nyheter 

x 

Instrumentella  Fördriva tiden x x 

Översatt från Sjöberg (2002, s 162) 

Aktiviteter 

Det finns ett antal aktiviteter som är förknippade med TV-tittande enligt Sjöberg 

(2002). De kan ske antingen före, under eller efter exponering för mediet. Hon skiljer 

även på tre typer av aktivitet, selektivitet, inlevelse och nyttjande (fritt översatt från 

sid. 164). Vi anser dock att den distinktionen är något överflödig för vår analys, bland 
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annat eftersom det förmodligen inte finns några inlevelserelaterade aktiviteter hos 

dem som tittar på korta Youtube-klipp.  

Före exponering för både TV och Youtube är aktiviteterna i stort sett samma. TV-

tittaren bestämmer sig för vad hon vill titta på och pratar även om programmen, till 

exempel vad som ska hända i nästa avsnitt (Sjöberg, 2002). Aktiviteten före Youtube-

tittande är snarare att skicka länkar till varandra för att bli tipsad om vad man ska se. 

Intervjupersonerna berättar också att de ibland söker efter något specifikt och ibland 

bara klickar sig vidare från sådant de redan sett. 

Det är under själva exponeringen som de största skillnaderna finns. TV-tittaren kan 

engagera sig i programmet och identifiera sig med karaktärerna, något som är 

vanligare bland tjejer enligt Sjöberg. Man kan också bli uppslukad till den grad att 

man inte lyssnar på vad personerna som tittar tillsammans med en säger. Vi har inte 

undersökt detta specifikt men vi antar att Youtube-klipp inte i någon betydande grad 

kan engagera tittaren på samma sätt som TV eftersom klipper är så pass korta.  

Aktiviteterna efter exponeringen är liksom de före exponeringen i stort sett samma för 

TV och Youtube. Den dominerande aktiviteten är att prata om det man sett med familj 

och vänner. Vi fann dock att Youtube i första hand är ett samtalsämne bland vänner, 

till skillnad från TV som enligt Sjöberg ofta diskuteras med familjemedlemmar. Som 

en av våra intervjupersoner svarade på frågan om hon inte pratade med familjen om 

Youtube-klipp: ”Nej, jag tror inte de vet vad det är knappt” (intervju med Frida). 

Vi märker också sammantaget att de slutsatser som Sjöberg kom fram till inte riktigt 

håller idag. 

In comparison to interactive media as Internet, television content is 
not to the same degree specialised or individualistic in its nature, 
even if this has increased with cable and satellite television. As a 
consequence its content is much more public in the sense that more 
people watch the same programme simultaneously which in turn 
encourages a social use of television, becoming a topic to discuss 
with friends and family members. (Sjöberg, 2002, s 165) 

TV har förmodligen fortfarande en roll som samtalsämne bland ungdomar då vissa 

serier lockar en stor publik. Men som Sjöberg säger och en av våra intervjupersoner 

påpekade är även TV betydligt mer individualiserat nu än tidigare på grund av det 

ökande kanalutbudet. Internet och TV börjar alltså konkurrera på allt mer lika villkor, 

även om Internet har ett enormt försprång när det gäller mångfald och valfrihet. Vilket 

medium som det pratas mest om är inte helt lätt att avgöra. 
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Aktiviteten att själv lägga upp filmer på Youtube har varit svår att undersöka eftersom 

så få verkar ägna sig åt den. Den enda av intervjupersonerna som hade gjort det var 

Elin och för henne var det en social aktivitet. Hon lade upp klipp från fester som hon 

och hennes kompisar sedan tittade på tillsammans nästa gång de hade fest.  

Sammanfattning av resultaten 

1. Hur använder gymnasieungdomar Youtube? 

Över hälften av de tillfrågade använder Youtube dagligen eller några gånger i veckan 

och killar gör det mer än tjejer. De tittar mest på humorklipp och musikvideor. Mindre 

än en tiondel har lagt upp egna klipp, oftast humor- och sportklipp. I stort sett alla har 

tittat på klipp tillsammans med någon annan. Nästan alla har också tipsat och blivit 

tipsade om klipp. Intresset för politik på Youtube verkar vara svalt då majoriteten inte 

skulle bry sig alls om det anordnades en politisk debatt på sidan. Flera av 

intervjupersonerna tyckte dock att det vore en bra idé för politiker att synas på 

Youtube och att även privatpersoner har möjligheten att påverka genom egna klipp. 

 

2. Varför använder de Youtube som de gör? 

Av intervjuerna framkom att Youtube i första hand används som ett underhållande 

tidsfördriv. Men det verkar även finnas ett socialt behov eftersom det i en av klasserna 

fanns tendenser till att man måste ha sett de senaste klippen för att hänga med i 

diskussionerna i skolan. Motiven är alltså främst instrumentella och sociala eller 

känslomässiga. 
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Diskussion 
Avslutningsvis kommer vi att diskutera Youtube i ett bredare perspektiv och vad våra 

resultat kan betyda i ett större sammanhang.  

Det sociala Youtube 

Även om Youtube inledningsvis var tänkt att användas på ett visst sätt av skaparna så 

är det inte nödvändigtvis på det sättet som svenska ungdomar använder sidan idag. Av 

vår undersökning framgår att möjligheten finns att använda Youtube som en 

community, men ingen av intervjupersonerna säger att de använder sidan på det sättet. 

Med community menar intervjupersonerna att man ska kunna kommunicera med 

andra människor via sidan, kommentera, ha någon form av gästbok och helst ha en 

egen sida. I enlighet med Thulins (2004) användarperspektiv på social och teknisk 

determinism kan Youtube i vårt fall därför inte sägas vara en community, snarare en 

sida där man bara tittar på videoklipp. Den sociala kontexten spelar också in här, 

eftersom vi undersökt vissa skolklasser och märkt att minst en verkar ha en utpräglad 

kultur av socialt Youtube-tittande. Det är dock inget vi har kunnat fördjupa oss i här 

men att vidare undersöka hur medieanvändning påverkas av sociala sammanhang tror 

vi är väl värt besväret. 

Utanför vår undersökning finns det förstås andra typer av användare, till exempel den 

grupp av hängivna användare som utgör Youtubes riktiga community och som på 

något sätt kan känna en samhörighet med varandra på grund av sitt intresse och 

engagemang för att uttrycka sig i ljud och bild. Den stora majoriteten av tittarna är 

dock ute efter lätt underhållning för att fördriva tiden. Det kan illustreras av att de 

mest sedda klippen inte tillhör de mest populära kanalerna som de registrerade 

användarna prenumererar på. Det är alltså sådana klipp som spridits långt utanför 

gruppen av Youtube-fantaster, till exempel den skrattande bebisen från Sverige på 

tionde plats med mer än 30 miljoner visningar (ww.youtube.com, sökdatum 071217). 

De mest prenumererade kanalerna tillhör också generellt privatpersoner, vilket visar 

att användarna föredrar andra användares klipp i högre grad. 

Utifrån vår jämförelse med Maddens (2007) undersökning och med stöd i Findahls 

(2007) forskning verkar det som att det i första hand är amerikaner som utgör 

Youtubes riktiga community och oftare lägger upp egna klipp. Det är något som kan 
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ha konsekvenser för de svenska användarna, då risken är stor att man försvinner i 

mängden och kanske känner sig främmande som svensk på en i huvudsak amerikansk 

sida. Förmodligen finns det en förstärkande effekt av de svenska ungdomarnas sätt att 

använda Youtube, om flera använder det som bara underhållning kommer ännu flera 

att göra det. Det kan jämföras med Thulins (2004) förklaring av en så kallad kollektiv 

biprodukt. Det från början frivilliga blir nästan tvingande, om man till exempel vill 

hänga med i diskussionerna på rasten, vilket gör att ännu fler ansluter sig till 

användarmönstret. Konkurrensen med andra sidor som Facebook, Lunarstorm och 

Bilddagboken kan också spela in i den meningen att communitymarknaden eventuellt 

är mättad. 

Det framkom även av två av intervjupersonerna att det verkar finnas en reaktion mot 

communityhysterin. Boel sa till exempel att hon ville skära ner på sitt användande av 

sådana sidor eftersom det tog så mycket tid. Istället hade hon börjat prata mer i telefon 

med sina kompisar. 

Youtube i det nya medielandskapet 

Utifrån våra resultat kan Youtubes intåg på marknaden främst ses som en 

sammansmältning av Internet och TV. Interaktivitet och oändlig valfrihet kombineras 

med innehåll från både TV och användarnas egenproducerade. Youtube kan även ses 

som ett eget hot mot TV. I synnerhet tror vi att det gäller musiktelevisionen, eftersom 

musikvideor var den näst mest populära kategorin på Youtube för våra tillfrågade. 

TV-kanalerna kan förstås möta konkurrensen genom egen webb-TV, men just 

musikvideor har redan blivit en så pass etablerad genre av onlinevideo att 

musiktelevisionen kan få stora problem. Hela nio stycken av de 20 mest sedda klippen 

någonsin på Youtube är musikvideor upplagda av artisterna själva eller skivbolaget 

(www.youtube.com, sökdatum 071214). Det visar också den enorma potential som 

finns i att marknadsföra sig på Youtube. Alla stora skivbolag finns där för att få en del 

av kakan, Universal Music Group verkar leda ligan då de är den näst mest 

prenumererade kanalen någonsin på Youtube, med ungefär 130 000 prenumeranter 

(www.youtube.com, sökdatum 071214). Men det är inte bara skivbolagen som 

upptäckt Youtube, även TV-bolagen lägger flitigt upp delar av sitt utbud. Det är 

omöjligt att redan nu förutspå vilka konsekvenser Youtube kommer att ha på 
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ungdomars TV-tittande, men i dagsläget verkar det snarast fungera som ett 

komplement till vanlig TV. 

Om Youtube är en kanal för underhållning eller information har vi redan svarat på. 

Att det bara handlar om underhållning är dock en grov generalisering eftersom 

Youtube för det första inte är en enda kanal utan en sökmotor för flera miljoner olika 

kanaler och för det andra finns det onekligen oerhörda mängder information på sidan. 

Håkan Hvitfelt resonerar om kampen mellan fakta och underhållning i det nya 

mediesamhället och menar att även underhållning innehåller viss kunskap och att 

ingen förmodligen renodlar sin mediekonsumtion till antingen eller. 

En generellt sett ökad kunskapsnivå är en rimlig konsekvens av allt 
mer avancerade medier. Samtidigt kommer kunskapsnivån att öka 
snabbast hos dem som verkligen söker informativt innehåll. 
(Hvitfelt, 2005, s 51) 

Det stämmer in på Youtube som är ett minst sagt avancerat medium, där det är 

extremt lätt att välja och välja bort. Det är inte orimligt att en mer eller mindre 

betydande kunskapsklyfta uppstår som en följd av detta. 

Ett (o)demokratiskt redskap 

Påståendet att Youtube kan främja demokratin både stöds och motsägs av vår 

undersökning. Överlag kan vi dock se att intresset för politik på Youtube bland 

ungdomarna är ganska svalt. Det skulle stämma överens med Findahls slutsats om att 

”Svenska folket är fortfarande skeptiska till Internets möjligheter att påverka och 

förändra det politiska livet och stärka människors möjligheter att påverka” (2007, sid. 

10).  

Demokratifrågan hör också ihop med vem som har makt över medierna. Det går att 

måla upp både positiva och negativa bilder av framtidens mediestruktur där Internets 

inflytande bara fortsätter att öka. 

Etablerade mediers, journalistikens och vissa journalisters makt 
kommer kanske att urholkas. När medievärlden växer, rösterna blir 
fler och journalistik konkurrerar allt mer med annat innehåll, 
betyder den enskilda journalistiska rösten allt mindre. Makten hos 
andra grupper ökar. (Hvitfelt, 2005, s 52) 

Grupperna som Hvitfelt syftar på är de stora mediekonglomeraten som producerar 

innehållet men också de som tillhandahåller tekniken. Youtube tillhandahåller 

tekniken, men samarbetar med de stora mediebolagen som producerar delar av 
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innehållet. Om Youtube skulle smälta samman med mediebolagen skulle makten 

koncentreras ännu mer. Privatpersonens möjligheter att synas, höras och påverka 

riskerar då att minska. 

Men som Lars Ilshammar påpekar kan ett mer positivt perspektiv skönjas i de faktiska 

möjligheterna som finns för människor att ses och höras och kanske utöva 

medborgarjournalistik. Medborgarjournalistik är dock ett alltför komplicerat begrepp 

för den här diskussionens omfattning och vi nöjer oss med den breda definitionen att 

det är privatpersoner som presenterar en åsikt, sin egen eller andras.  

Det finns flera amerikanska exempel på personer som startat sin egen TV-kanal med 

nyheter på Youtube. De mest prenumererade kanalerna tillhör också privatpersoner 

som uttrycker sig på ett eller annat sätt, frågan är bara var gränsen för vad som är 

journalistik går. Hur stor genomslagskraft de har kan också diskuteras. Men ur ett 

demokratiskt perspektiv är mångfald nyttigt för utbytet av idéer, något som Youtube 

kan bidra till. Om mångfalden bara är en fasad för att dölja det likartade innehållet 

med brist på djup och analys, som Ilshammar menar, är nog upp till var och en att 

bestämma. 

Vi menar att själva möjligheten för vem som helst att synas och höras innebär att ett 

bristfälligt Youtube, fullt av söta djur och skrattande bebisar som får miljontals tittare, 

helt enkelt är bättre än inget Youtube alls. 

Konsekvenser för journalistiken 

Även om det inte är en del av vår undersökning vill vi ta tillfället i akt att diskutera 

vilka konsekvenser som Youtube kan ha på journalistiken.  

Tidningarna ser kanske främst Youtube som nyhetsstoff. Så fort ett 

uppseendeväckande klipp blir tillräckligt populärt skrivs en artikel om det på 

tidningarnas nätupplagor, oftast med en länk till klippet. Youtube har alltså blivit en 

ny komponent i främst nöjesjournalistiken som kan tyckas ofarlig eftersom det oftast 

handlar om lättsamma ämnen. Ett tecken på att Youtube redan accepterats av 

kulturjournalister är Fredrik Strages lista över ”De 100 största rockögonblicken på 

Youtube” som publiceras på Dagens Nyheters nätupplaga. Att Sveriges största 

dagstidning betalar en journalist för att leta upp intressanta klipp legitimerar till viss 

del Youtube som en bundsförvant till journalistiken. 
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Men frågan är vad som händer när Youtube används som källa när det kommer till 

mer hårda ämnen som politik och ekonomi som skulle kunna få större betydelse för 

samhället i stort.  

Ryktesspridningen på Internet är ett mycket omfattande problem. 
Uppenbart osanna uppgifter som ”någon” spridit på Internet 
publiceras vidare av etablerade medier som i sin tur citeras och 
förstärkts av andra medier. (Hvitfelt, 2005, s 48) 

Exempel på manipulerade Youtube-klipp har avslöjats tidigare och kommer att 

fortsätta dyka upp. Bekvämligheten och nyhetsvärdet i att skriva en artikel om något 

som läsarna även kan se direkt på Youtube kanske går ut över faktakontrolleringen. 

En spekulation är också att Youtube som fenomen skulle kunna bidra till en ökad 

snuttifiering av nyheter, om tittarna vänjer sig allt för mycket vid korta och lättsmälta 

klipp. 

Förslag på vidare forskning 

För att öka resultatets reliabilitet kan det vara intressant att göra om 

surveyundersökningen på ett urval som är representativt för befolkningen. Det kan 

också vara värt att jämföra fler demografiska målgrupper och se om det finns 

skillnader beroende på social bakgrund. En mer fokuserad studie på bara dem som 

laddar upp egna klipp skulle även kunna visa om det är en viss typ av människor som 

gör det och om de har några gemensamma motiv.  

Det område vi helst skulle vilja se mer forskning på är om Youtube påverkar 

journalisters arbete på något sätt. Till exempel kan man genomföra en enkät- eller 

intervjustudie riktad mot journalister, för att uttolka vilken inställning de har till 

Youtube och om sidan används i deras arbete på något sätt. En textanalys skulle även 

kunna visa hur medierna väljer att skriva om Youtube. 
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Bilaga 1. Resultat av enkäten 
Frågorna är här presenterade i samma utformning och följd som i enkäten vi delade 

ut. Svarsalternativen är också samma som i enkäten, dock tog vi inte med deras 

layout. 

 1. Har du någon gång besökt Youtube? 
Ja 100% 
Nej 0% 

N=116 
Bortfall=0% 
 

 2. Hur ofta tittar du på videoklipp på Youtube? 
Dagligen 18%
Några gånger i veckan 38%
Några gånger i månaden 32%
Mer sällan 11%
Aldrig 1%

N=114 
Bortfall=2% 
 

Andel av männen 

Dagligen 29%
Några gånger i veckan 47%
Några gånger i månaden 18%
Mer sällan 5%
Aldrig 0%

N=38 
 

Andel av kvinnorna 

Dagligen 13%
Några gånger i veckan 33%
Några gånger i månaden 38%
Mer sällan 14%
Aldrig 1%

N=76 
 

 

 

 

 

 

 

Andel av idrottseleverna 

Dagligen 15%
Några gånger i veckan 46%
Några gånger i månaden 29%
Mer sällan 8%
Aldrig 2%

N=48 
 

Andel av medieeleverna 

Dagligen 21%
Några gånger i veckan 32%
Några gånger i månaden 33%
Mer sällan 14%
Aldrig 0%

N=66 
Bortfall=3%
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 3. Vad för slags klipp tittar du på? Välj de två vanligaste. 
Nyheter 2%
Humor 80%
Film eller TV 17%
Musik 72%
Sport 18%
Reklam 0%
Politik/debatt 0%
Animationer 3%
Utbildning/fakta 0%
Annat 2%

N=99 
Bortfall=15% 
 

 4. Har du lagt upp egna klipp på Youtube? 

Ja 7% 
Nej 93% 

N=114 
Bortfall=2% 
 

 5. Vad för slags klipp har du lagt upp? Välj de två vanligaste. 
Nyheter 0 0%
Humor 8 100%
Film eller TV 0 0%
Musik 0 0%
Sport 5 63%
Reklam 0 0%
Politik/debatt 0 0%
Animationer 0 0%
Utbildning/fakta 0 0%
Annat 1 13%

N=8 
Bortfall=0% 
 

 6. Har du lagt upp klipp där du medverkar själv? 

Ja 8 100%
Nej 0 0%
Vet ej 0 0%

N=8 
Bortfall=0% 
 

 7. Om du aldrig lagt upp egna klipp, varför har du inte gjort det? 
Vill inte 79%
Vill, men vet inte hur man gör 3%
Vill, men har inte de tekniska resurserna 2%
Annat 16%

N=106 
Bortfall=2% 
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 8. Tittar du mest på amatörproducerade eller professionellt producerade Youtube-
klipp? (Med amatörproducerat menas att en amatör/privatperson har filmat eller 
redigerat klippet.) 

Amatör 14%
Professionella 17%
Ungefär lika 68%

N=111 
Bortfall=4% 
 

 9. Hur ofta tipsar du någon annan om ett Youtube-klipp? 

Dagligen 6%
Några gånger i veckan 27%
Några gånger i månaden 24%
Mer sällan 34%
Aldrig 9%

N=115 
Bortfall=1% 
 

 10. Hur ofta blir du tipsad av någon annan om ett Youtube-klipp? 
Dagligen 13%
Några gånger i veckan 34%
Några gånger i månaden 36%
Mer sällan 15%
Aldrig 3%

N=116 
 

 11. Har du deltagit i ett samtal om ett Youtube-klipp? 

Ja, som jag sett själv 68%
Ja, som jag inte sett själv 3%
Nej 26%
Vet ej 4%

N=112 
Bortfall=3% 
 

 12. Har du tittat på ett Youtube-klipp tillsammans med någon annan? 

Ja 96% 
Nej 2% 
Vet ej 2% 

N=116 
 

 13. Hur ofta ser du ett Youtube-klipp på grund av att du läst om det i de stora 
tidningarna (webb- eller pappersupplagan)? 

Dagligen 1%
Några gånger i veckan 6%
Några gånger i månaden 17%
Mer sällan 47%
Aldrig 28%
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N=116 
 

 14. Har du tvivlat på att ett klipp som utgett sig för att vara sant verkligen varit 
det? 

Ja 38% 
Nej 16% 
Vet ej 47% 

N=116 
 

 15. Skulle du vilja se att svenska politiker använde sig mer av Youtube? 

Ja 15% 
Nej 38% 
Vet ej 47% 

N=116 
 

 16. Om det skulle anordnas en politisk debatt på Youtube där du fick skicka in 
frågor i form av videoklipp, på vilket sätt skulle du delta? 

Skicka in frågor 7%
Endast titta på debatten 31%
Inte bry mig alls 62%

N=114 
Bortfall=2% 
 

 17. Tycker du att Youtube är ett bra forum för att uttrycka sina åsikter? 

Ja 30% 
Nej 33% 
Vet ej 37% 

N=113 
Bortfall=3% 
 

 18. Tycker du att Youtube är ett bra forum för att uttrycka sin kreativitet? 

Ja 63% 
Nej 7% 
Vet ej 30% 

N=115 
Bortfall=1% 
 

 19. Jag är 

Man 33% 
Kvinna 67% 

N=116 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
(Frågor inom parentes användes eventuellt som följdfrågor.) 
 
Vad gör du på fritiden? 
Umgås du mycket med kompisar? I verkliga livet eller på Internet? 
Hur ser dina medievanor ut? 
Vad brukar du göra på Internet? 
Använder du några communities? 
Vad för slags användare är du på Youtube? Har du ett eget konto? Varför (inte)? 
 
Varför använder du Youtube? 
När brukar du gå in på Youtube, ett vanligt scenario?  
 
Vad är det som är bra med Youtube? 
Vad är dåligt? 
Om du skulle jämföra Youtube med att titta på TV, vad skulle du säga då? (Tittar du 
mindre på TV på grund av Youtube?) 
 
Är Youtube en community för dig? Varför (inte)? 
Tror du att just Youtube är bra eller dåligt för sociala kontakter? 
Har du fått nya sociala kontakter genom Youtube? 
Fungerar Youtube som samtalsämne? Med vilka? 
Hur hittar du dina klipp, letar du på måfå, söker, får tips av andra, prenumererar? 
 
Hur ser du på att lägga upp egna klipp? 
 
Hur ser du på innehållet generellt? (Är det bara skräp eller rent av finkultur?)  
 
Hur ser du på tillförlitligheten? (Kan man lita på vad man ser? Är det lätt att 
manipulera folk?) 
 
Tror du att Youtube kan påverka demokratin? 
Hur mycket, på vilket sätt? 
Är du samhällsengagerad? 
 
Är det något annat som du vill lägga till? 
 



Bilaga 3. Figurer från Sjöberg 
 

 
(2002, sid. 162) 

 

 
(Sjöberg, 2002, s 164) 
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