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Abstract 

 

Today’s complex and rapidly developed media landscape has brought a greater need 

for Media and Information Literacy. In order to live and express one’s opinion in a 

democratic society, it is considered a requisite to possess the skills that Media and 

Information literacy carries. This requisite mostly concerns the younger generation, 

since they are the ones growing up in today's media landscape. 

 

Many studies have shown that Media and Information Literacy is connected to civic 

engagement in various ways. Yet we have not encountered studies with Media and 

Information Literacy in correlation to civic engagement for a social issue. Therefore, 

the study will initially describe the main terminology and abilities concerning Media 

and Information literacy, this through a model formed by Renee Hobbs. Thereafter, 

the study presents how the abilities of what the model implicates execute in a civic 

engagement concerning a social issue.  

 

The study is conducted on eight adolescents in 9th grade at a school in Småland, using 

a qualitative method with semi-structured interviews. The result showed us that the 

abilities presented in the model, were practiced on a daily basis in the adolescent’s 

life in different ways. Further, it showed that the abilities played a significant role in 

order exert civic engagement. Interestingly it showed us that the social context was a 

remarkable reason for the adolescents to engage together.  
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1 Inledning 

 

“Hur ungdomars relation till politik och samhällsfrågor formas är en central 

fråga för demokratin.[...] Den dramatiska utvecklingen av sociala medier och 

digitala nätverk har öppnat nya möjligheter för individer att hålla sig 

informerade om samhällsfrågor, dela nyheter och information, samt delta i 

diskussioner och politiska aktiviteter.”    

   (Ekström & Shehata, 2018:55) 

 

Ekström och Shehatas beskrivning av samverkan mellan ungdomars relation till 

samhällsfrågor och medialiseringens utveckling anser vi ger en grundlig förklaring 

till varför medie och informationskunnighet är en essentiell färdighet i dagens 

samhälle (2018). Medie och informationskunnighet handlar om att besitta ett flertal 

kompetenser som möjliggör för en befolkning att tolka medietexter och institutioner, 

skapa eget medieinnehåll, samt att känna igen och engagera sig i mediernas sociala 

och politiska inflytande i vardagen (Hoechsmann, 2011). Detta anser vi ytterst viktigt 

i det informations och kunskapssamhälle vi lever i idag. 

 

Då vi under vårterminens gång läst in oss på forskningsområdet Medie och 

informationskunnighet har vi förstått hur det spelar en stor roll i samhället. Det går 

att applicera på ett flertal olika scenarier i samhället, men vi ser ständigt hur vårt 

intresse landar i hur ett engagemang i samhällsfrågor samspelar med Medie och 

Informationskunnighet. En samhällsfråga där vi kan se ett starkt engagemang bland 

människor idag är i klimatfrågan, vilket även är en fråga som intresserar och 

engagerar oss. Dagligen publiceras det om klimatet i våra flöden, både från de större 

samhällsaktörerna ner till individnivå, därför vill vi lyfta vikten av medie- och 

informationskunnighet i dagens medielandskap. 

 

Den här studien ämnar ta reda på hur ungdomars förhållande till medier och 

information ser ut i de avseende som begreppet Medie- och informationskunnighet 

syftar på. Detta kommer att undersökas genom operationaliserade forskningsfrågor 

som grundar sig utifrån en begreppsmodell gällande Medie- och 

informationskunnighet som Renee Hobbs (2010) format. Studien ska sedan leda in på 

hur dessa förmågor som modellen innefattar ställer sig till ett engagemang för en 

samhällsfråga. Undersökningen utförs på åtta ungdomar i årskurs 9 på en skola i 

Småland, i form av semistrukturerade intervjuer. Vi kommer att presentera och 

analysera empirin tillsammans, utifrån Hobbs (2010) begreppsmodell där varje 

förmåga utgör ett avsnitt. Studien avslutas med en resultatdiskussion följt av en 

slutdiskussion som friare diskuterar resultatet och dess betydelse i samhället.  
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2  Bakgrund och problemområde 

 

I forskningssyfte används förkortningen MIK vid benämning av Medie- och 

informationskunnighet. Vi kommer att använda samma förkortning genomgående i 

uppsatsen. 

 

Historiskt har MIK centrerats kring massmedier som tidigare dominerade 

medieindustrin, där det primära fokuset låg på att bygga ett kritiskt förhållningssätt 

till vad som kommunicerades, av vem, och för vem. Medialiseringen har bidragit till 

ett förändrat medielandskap med nya kommunikationsmönster och 

medieanvändningar (Hoechsmann, 2011) där strukturerna för exponering och 

mottagningsmönster i dagens mediesamhälle är mer fragmenterade än tidigare. 

Därför är även den kunskap vi kan samla oss gällande nya medier och dess anslag 

mer fragmenterat och behöver nödvändigtvis inte se ut på samma sätt globalt 

(Baptista, 2006). Medialiseringen har bidragit till ett tyngre krav på MIK hos 

individer då det idag krävs en djupare förståelse för hur medieindustrin ser ut. Detta 

så de själva kan kontrollera påverkan som medierna har på dem i deras vardagliga liv 

(Hoechsmann, 2011). 

 

Martina Wagner från Statens Medieråd (2016) understryker att MIK nu inbegriper en 

bredare krets aktörer än tidigare, detta till följd av omvärldsläget och den pågående 

digitaliseringen. Wagner påvisar att politiska satsningar inom MIK även medger 

utvecklingar på andra nivåer, exempelvis olika myndigheters verksamhetsplaner 

(2016). Det är därför av relevans att redogöra för Statens Medieråd och Myndigheten 

för press, radio och TV som år 2017 utförde ett regeringsuppdrag som utgick från att 

kartlägga insatser som syftar till att stärka MIK bland svenska medborgare (Wagner, 

2018). Det var insatser som handlade om att förbättra människors intellektuella och 

kognitiva förmågor att tillgodogöra sig information och medier som utfördes 

(Wagner, 2018).  

 

Det är på ett flertal håll i världen, på de globala såväl som nationella arenorna, som 

vikten av mediekunnig befolkning betonas (Carlsson, 2013). Carlsson understryker 

även att yttrandefrihet och fria oberoende medier är en av demokratins grundpelare, 

därför förutsätter ett demokratiskt samhälle mediekunniga medborgare (2013). 

 

 “Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar 

frihet att utan ingripande hysa åsikter samt att söka, ta emot och sprida 

information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende gränser.”  

(Regeringskansliet, 2011:15) 
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Statens medieråd har bedrivit mycket forskning på hur unga människor resonerar 

kring sociala medier (2019). För unga är internet ständigt tillgängligt via mobilen, 

och många kommunicerar, konsumerar och producerar innehåll under stora delar av 

sin vakna tid (Statens Medieråd, 2019). Det ger användarna möjlighet att bygga nya, 

och fördjupa redan etablerade sociala relationer. De förklarar att sociala medier blir 

som en arena där vi bygger oss själva, samt skapar gemenskaper i vardagslivet 

(Statens medieråd, 2019). En annan aspekt av vad det flitiga användandet av sociala 

medier gör är att det erbjuder möjligheten att väcka diskussioner i olika frågor, både 

inom begränsade kretsar och i en större skala. Det är alltså inte längre bara de med 

tillgång till de traditionella mediekanalerna som kan göra sin röst hörd, i sociala 

medier har fler möjlighet att dela med sig och ta del av andras tankar och åsikter. 

Diskussionerna kan vi se ta plats på ett flertal olika plattformar som via bloggar, 

mobila appar, online-spel, podcasts, kommentarsfält, videor på YouTube, sociala 

plattformar som Facebook och Instagram eller mikrobloggar som Twitter (Statens 

medieråd, 2019).  

 

I takt med att vi rört oss från ett analogt medielandskap till det nuvarande 

nätverkssamhällets konvergenskultur har förmågan att hitta, sortera, värdera, 

sammanställa och skapa eget material blivit viktigare (Sjöberg, 2013). Det är en 

kunskap som används för att göra sin röst hörd i den offentliga samhällsdebatten och 

därmed blir ett väsentligt verktyg för att bidra till en gemensam handling och 

problemlösning, i detta fall applicerbart för att engagera sig i en samhällsfråga. 

 

2.1  Samhällsfråga  

 

Samhällsfrågor kan diskuteras i olika grad beroende på intresse och åsikter hos en 

befolkning. I dagsläget står Sjukvården, följt av Invandring och integration samt 

Skola och utbildning som de tre viktigaste politiska samhällsfrågorna enligt Novus 

(2018). En samhällsfråga vi ser tydligt uppmärksammas idag är klimatfrågan, som 

erhöll en sjätteplats i Novus undersökning (2018). Det är en fråga som står högt upp 

på den globala agendan och som många människor har olika åsikter om. Vi ser att 

klimatfrågan får en stor medial uppmärksamhet, samt att konkreta åtgärder vidtas av 

befolkningen. 

 

En global proteströrelse mot klimatfrågan har vuxit fram och drivs idag av 

skolungdomar världen över. 16 åriga Greta Thunberg är initiativtagaren bakom 

fenomenet, och det hela började med när hon satt med skylten “Skolstrejk för 

klimatet” utanför riksdagshuset i Stockholm i augusti. Agerandet fick en stor medial 

spridning, vilket möjliggjorde för hennes fortsatta arbete att engagera ungdomar. 

Detta kan förklaras utifrån hur Statens Medieråd beskriver hur engagemang effektivt 

kan skapas via sociala medier (2019). Sedan dess har Thunberg tillsammans med 
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andra ungdomar världen över strejkat. Fridays For Future kallas rörelsen som syftar 

till när ungdomar världen över beger sig ut på fredagar och strejkar för klimatet. Detta 

kan förklaras utifrån hur en “gräsrotsrörelse” (2019) kan praktiseras. Rörelsen kan 

förklaras som en slags transnationalisering som främst sker genom att aktivister 

sprider information om sina aktiviteter över internet, alternativt genom kontakt via 

sociala medier och på det sättet kan inspirera och lära av varandra (“Gräsrotsrörelse”, 

2019). 

 

Det blev intressant att applicera denna rörelse som Thunberg har initierat endast som 

ett exempel på ett samhällsengagemang, för att i denna undersökning studera hur 

Medie- och informationskunnighet kommer till uttryck vid samhällsfrågor i 

allmänhet. Thunberg har med hjälp av sina sociala medier lyckats engagera, 

mobilisera och organisera en storartad rörelse som värdesätts högt. Carlsson, Nilsson, 

Lindgren (2016) menar att sociala medier är ett verktyg som kan användas för att 

driva och diskutera samhällsfrågor. Thunberg har inte bara lyckats lyfta fram 

klimatfrågan, utan även lyckats skapa ett aktivt samhällsengagemang bland ungdomar 

världen över.  

 

2.2 Gräsrotsrörelse 

 

Nationalencyklopedin ger förklaringen av en “gräsrotsrörelse” (2019) som lokalt 

organiserade aktiviteter med socialt eller politiskt syfte. Begreppet ringar in en typ av 

aktivism som sker utanför parlamentet och politiska partier, exempelvis social rörelse, 

folkrörelse, civilsamhälle och icke-statlig organisation. Vad som utmärker 

aktiviteterna är att de är självorganiserande och att de kan vara motiverade av sociala 

eller politiska intressen, ibland i kombination med varandra. Det finns två 

idealtypiska grupper av gräsrotsrörelser. Den ena syftar till handlingar mot utsatta 

grupper som aktivister möter i sin vardag, exempelvis att hjälpa elever med sina 

studier utanför skolan, eller annat välgörande arbete i samhället (“Gräsrotsrörelse”, 

2019). Den andra typen av gräsrotsrörelse är de som är organiserade aktiviteter, och 

som uttrycker en protest riktat mot beslut och beslutsfattare inom ramen för det 

parlamentariska systemet eller näringslivet (“Gräsrotsrörelse”, 2019). Det är denna 

typ av gräsrotsrörelse vi kommer att fokusera på under uppsatsens gång.  
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3 Teori och Litteraturgranskning 

3.1 MIK 

3.1.1 Begreppsdefinition 

Statens Medieråd definierar MIK enligt följande:  

• Förstå mediers roll i samhället 

• Kunna finna, analysera och kritiskt värdera information 

• Själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier   

                                                                                          (Statens Medieråd, 2015:2) 

 

På senare år har MIK aktualiserats i och med ett alltmer komplext medielandskap.  

Pilerot menar att det kan ses som ett resultat av att de två tidigare redan väletablerade 

områden, informationskompetens och mediekunnighet, slagits samman under den 

enade rubriken Medie- och informationskunnighet (2018). 

 

Pilerot skiljer på begreppen informationskompetens och mediekunnighet genom att 

förklara informationskompetens som sådana kunskaper som handlar om att hitta, 

värdera och hantera information (2018). Mediekunnighet berör istället frågor om hur 

medierna fungerar och hur de värderas. Här talar man även om hur medier kan 

användas på ett kompetent sätt för att delta i det offentliga samtalet (Pilerot, 2018). 

 

3.1.2 Begreppsmodell 

Att besitta MIK innebär att ha kompetens kring hur man använder nya och gamla 

medieteknologier, samt att kunna ha ett kritiskt förhållningssätt till medieinnehållet. 

Hobbs (2010) har utvecklat en modell som sammanfattar de färdigheter som anses 

essentiella för en MIK. Där presenteras förmågor som handlar om: 

 

1. Access: Att hitta och använda sig av medier och andra tekniska verktyg på 

ett skickligt sätt för att kunna ta del av, samt dela med sig av passande och 

relevant information med andra. 

 

2. Analyze & Evaluate: Att förstå meningar och med hjälp av kritiskt tänkande 

kunna analysera kvalitet, äkthet, trovärdighet samt ståndpunkt av ett innehåll 

och därmed kunna ta hänsyn till potentiella effekter och konsekvenser av 

meddelanden. 

 

3. Create: Att med sin kreativitet själv bidra och generera eget innehåll, och 

kunna dela detta med andra med ett självsäkert och medvetet tänkande 

gällande mening, publik och komposition. 
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4. Reflect: Att kunna applicera samhällets etiska och moraliska principer på 

sina egna, och andras, beteenden och uppförande. 

 

5. Act: Att självständigt och tillsammans med andra dela kunskap och lösa 

problem inom familjen, på arbetsplatsen och i samhället och att agera som en 

deltagande individ på en lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

 

3.1.3 Satsningar inom MIK 

Det har bedrivits mycket forskning kring hur MIK implementeras och arbetas med i 

samhället idag, tack vare dess betydande roll (Carlsson, 2013). UNESCO, Förenta 

Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, arbetar idag med att 

implementera dessa kunnigheter i skolundervisningen i Sverige (Carlsson, 2013). De 

presenterade nyligen en global läroplan i MIK, som innefattar en modell som ska 

hjälpa läraren att se grundläggande fri-och rättigheter som en integrerad del i 

utbildningen (Carlsson, 2013). 

 

Vidare finns även UNESCO:s initierade International Clearinghouse on Children, 

Youth and Media som jobbar aktivt med att öka nätsäkerheten bland barn och unga. 

De jobbar bekämpande mot porr- och våldsrelaterat innehåll på internet (Carlsson, 

2005).  

 

Statens Medieråd gör även stora satsningar på att hjälpa unga att lära sig ett mer 

källkritiskt tänkande om det förändrade medielandskapet, där de utvecklat ett uppdrag 

som kallas “MIK för mig” (2019). Forskning kring MIK har även bedrivits mycket 

gällande att lära ut det till unga så att de kan utveckla ett mer kritiskt förhållningssätt 

till medieinnehåll och därmed bli klokare konsumenter. De ska exempelvis kunna 

upptäcka uppenbara reklamknep, eller kunna rapportera om de stöter på något 

olämpligt (Hargrave & Livingstone, 2006). 

 

3.2  Medialisering 
 

Medierna har alltid fått människor att vara delaktiga i samhället, Carlsson m.fl. (2016) 

skriver om hur det för 45 år sedan handlade om elektroniska medier, som kabel-TV, 

videobandspelare, kopieringsapparater och databanker. När dessa hamnade i 

händerna hos massbefolkningen uppkom möjligheter att förändra rådande 

maktstrukturer. Idag är de nya medierna sociala medier, där massan är utbytt mot 

individer sammankopplade i ett nätverk där alla ges möjlighet att delta och dela med 

sig av information (Gustafsson & Höglund, 2011). Statens medieråd menar att denna 
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informationsrevolution markant har förändrat kommunikationsteknologier och 

medielandskapet (2019).  

Carlsson (2013) menar att möjligheten att skapa sin egen referensram utifrån egna 

intressen och preferenser resulterar i att man numera blir sin egen författare eller 

redaktör. Detta innebär att dagens kommunikationssamhälle har förändrat 

förutsättningarna för mediernas funktioner och därmed även demokratin i det 

offentliga rummet (Carlsson, 2013). Att skapa sina egna flöden och ställa sig utanför 

andra är nu möjligt. Fragmentering, diversifiering och individualisering är ofta 

återkommande begrepp när man studerar dagens mediekultur (Carlsson, 2013). 

 

Stiernstedt (2014) skriver om hur medialisering betecknar en process i vilken medier 

blir allt viktigare för alla möjliga samhälleliga områden, till exempel politik, kultur 

och vardagsliv. Han nämner då att konsekvensen av det blir att samhällets olika 

institutioner behöver anpassa sig till mediernas logiker, och deras sätt att arbeta och 

resonera (Stiernstedt, 2014). Asp (2011) betonar hur detta har bidragit till en 

maktförskjutning i samhället, då medierna får större inflytande. 

 

Gustafsson och Höglund (2011) skriver om hur enskilda individer med hjälp av 

sociala medier kan nå en stor publik under vissa omständigheter. De stora medierna 

använder sina sociala medier som en förlängd arm av sin verksamhet, precis som 

myndigheter och företag använder sig av sociala medier för sin kommunikation. Vad 

som sker är en form av mediekonvergens som Jenkins (2006) beskriver det, då 

innehållet vi ser i sociala medier främst är producerat av de traditionella medierna, 

som länkar till tidningsartiklar och tv-klipp (Gustafsson & Höglund, 2011). 

 

Denna mediekonvergens går i enlighet med hur Statens Medieråd i sin podcast 

beskriver hur både de större tidningarna, bloggare men även privatpersoner ser 

delningen som en eftertraktad vara i dagens medielandskap (Statens Medieråd, 2019, 

20 maj). De talar om hur alla svenskar idag har fått ett slags sändningstillstånd 

(Statens Medieråd, 2019, 20 maj). I takt med att vi själva blir nyhetsförmedlare, 

skriver dem ytterligare om hur man kan ifrågasätta ifall det är delaren eller källan som 

ska granskas. Statens Medieråd (2019) menar att det digitala medielandskapet gör det 

allt svårare att urskilja reklam från nyheter, där vi ser hur politiker bedriver sin politik 

genom statusuppdateringar på sociala medier. Statens Medieråd (2019) förklarar 

därför att behovet av MIK idag faller på att mottagaren ska kunna värdera 

information, då gårdagens gatekeepers nu har ersatts av algoritmer som inte 

prioriterar källkritik.  

 

Statens Medieråd (2019) skriver om hur det stora informationsflödet i sociala medier 

kan leda till högre krav och förväntningar hos människor. Vidare förklarar de att den 

konstanta uppkopplingen kan göra att vi upplever att vi möts av för mycket 
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information, vilket resulterar i en så kallad informationströtthet. Effekterna av det kan 

vara att man får svårt att sortera mellan vad som är viktigt eller nödvändigt att veta, 

och sådant som kanske bara tar upp tid från mer viktiga aspekter i livet (Statens 

Medieråd, 2019). 

3.2.1 Medialisering och social sammanhållning 

Redan för ett sekel sedan konstaterades mediernas avgörande betydelse för 

människors bilder och uppfattning av sådant som ligger bortom de egna 

erfarenheterna och ens vardagliga liv (Lippmann, 1997). Detta har sedan dess påvisat 

mediernas betydande inflytande över vilka frågor som anses viktiga hos människor, 

samt över hur de uppfattar verkligheten (Strömbäck, 2015). Strömbäck skriver vidare 

om hur medierna och mediekonsumtionen kan påverka den subjektiva 

sammanhållningen i ett flertal olika avseenden (2015). Han menar att genom att 

exponera människor för samma, eller på annat sätt lika medier och medieinnehåll, 

kan gemensamma referensramar formas (Strömbäck, 2015). Denna förbindelse kan 

vidare bidra till en förstärkt subjektiv social sammanhållning, likväl som en allt mer 

fragmenterad mediekonsumtion kan tänkas bidra till en försämrad social 

sammanhållning (Strömbäck, 2015). 

Vilket medieinnehåll man exponerar sig för kan även ha en betydande roll i den 

sociala sammanhållningen. Vid en stor mängd exponering för exempelvis nyheter 

som innefattar brottsfall och andra missöden, kan en verklighetsuppfattning kultiveras 

utifrån och därmed påvisa att världen är en farlig och otrygg plats (Strömbäck, 2015). 

Strömbäck beskriver att det på en generell nivå kan antas att medierna har ett 

betydande inflytande över hur människor ser på andra grupper av människor, som 

man inte har särskilt markanta och direkta egna erfarenheter av (2015). 

 

3.3 Engagemangets Överblick 

3.3.1 Engagemang 

Carlsson m.fl. (2016) skriver hur litteraturvetaren Anders Johansson berättar om 

betydelsen av engagemang och hur det hänger ihop med nya former av 

internetbaserad kommunikation. Johansson menar att ordet engagemang har blivit ett 

honnörsord, ett begrepp med positiv laddning oavsett objekt och kontext (Carlsson 

m.fl., 2016). Han säger att man ska vara engagerad för något, och menar att det kan 

vara i sitt bostadsområde eller i klimatfrågan (Carlsson m.fl., 2016). Johansson 

argumenterar för att denna uppvärdering av engagemang har gått hand i hand med 

internets framväxt i allmänhet och sociala medier i synnerhet (Carlsson m.fl., 2016).  

En annan betydelse av ordet engagemang förklaras enligt Johansson som att vara 

genuint upptagen av något, att ägna en stor del av sin tid på grund av en betydande 

företeelse (Carlsson m.fl., 2016). Han skriver även om hur saken man engagerar sig 
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för har blivit allt mer utbytbar, kontingent - det viktiga är att man har något att 

engagera sig i, eftersom det är genom engagemanget man blir en del av ett socialt 

sammanhang, och därigenom blir ett subjekt (Carlsson m.fl., 2016). Mot den 

bakgrunden kan man fråga sig om ens engagemang inte riktar sig inåt och att det går 

ut på att skapa en viss bild av sig själv (Carlsson m.fl., 2016). 

 

Carlsson m.fl. (2016) skriver även hur det förändrade engagemanget hänger ihop med 

en utbredd narcissism, som är relaterad till den förändrade subjektiviteten som 

historisk form. Kategorierna för hur vi ska förstå subjektivitet har helt enkelt 

förändrats menar Carlsson m.fl. (2016). 

3.3.2 Engagerad och deltagande medborgare 

Stiernstedt (2014) talar om att det finns två olika deltagande man kan belysa. 

Deltagande i medier och deltagande genom medier. Deltagande i medier syftar till att 

vara med och bestämma om produktionsprocessen, att medborgare till exempel får 

delta i redaktionella möten. Stiernstedt beskriver deltagande genom medier som att 

låta olika politiska positioner och röster höras och synas i medierna (2014). Vad vi 

ser angeläget i detta fall är vad deltagandet genom medier gör och vad som händer 

med individen då.  

Dahlgren (2009) presenterar skillnader vid användning av begreppen politiskt 

engagerad och deltagande, då de frekvent används som synonymer, men menar vidare 

på att det kan finnas en särskiljande mening mellan dem. Han definierar engagemang 

som ett mer subjektivt tillstånd, som har en angripande fokuserad uppmärksamhet på 

ett visst objekt. Engagemanget är på ett sätt en förutsättning för deltagande. För att 

delta i politiken förutsätter man därför en viss grad av engagemang (Dahlgren, 2009). 

 

För att engagemang ska utvecklas till deltagande och därigenom ge upphov till 

medborgerlig aktivism måste det finnas en koppling till praktiska och möjliga 

aktiviteter, där medborgarna kan känna sig bemyndigade (Dahlgren, 2009). Vidare 

förklarar Dahlgren (2009) att engagemang som uppkommer av medier kan fungera 

som ett steg för deltagande, men ett engagemang i själva medieinnehållet inte bör 

förväxlas med vad som kallas politiskt deltagande. Att dagligen ta del av nyheter gör 

en endast till en potentiellt bättre medborgare, inte direkt engagerad eller deltagande 

(Dahlgren, 2009). 

Engagemang måste vid något tillfälle bli realiserat som deltagande för att det inte ska 

gå förlorat (Dahlgren, 2009). Politiskt deltagande är mer än bara en känsla man har, 

det innebär en viss grad av aktivitet, som kan ta många former men som ofta 

involverar handlingar av kommunikation. Det är fullt möjligt att delta med ett 

minimum av engagemang - att helt enkelt spela en medborgarroll på ett rutinmässigt, 

icke-reflexivt sätt (Dahlgren, 2009). 
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3.3.3 Ungdomars samhällsengagemang i det nya medielandskapet 

Chen (2018) presenterar hur Bennett m.fl. (2010) skiljer på två generationers 

förhållningssätt till samhällsengagemang, de två generationerna han nämner är 

“Digital natives” samt “The older generation”. “Digital natives” syftar till 

generationen födda under eller efter år 1980. Denna generationen menar att deras 

engagemang är handlingar som härrör från deras personligt uttryckta åsikter och nära 

relationers inverkan. Karaktäriserande för dem är att de tenderar att utföra en 

samhällelig förändring på ett flertal olika sätt, allt från att genomföra medborgerliga 

aktiviteter till politiska handlingar i sin vardag (Chen, 2018). Bennett m.fl. (2010) 

benämner detta medborgarskap som “actualizing citizenship”. I kontrast, benämns 

“The older generation” som mer traditionellt bunden generation, som ser samhälleligt 

engagemang som en skyldighet. Deras medborgarskap benämns som “dutiful 

citizenship” (Chen, 2018). 

 

Vidare presenterar Chen (2018) en studie gjord på gymnasieelever i Korea som 

undersökte ifall informationskunnighet var en förutsättning för en form av 

medborgerligt engagemang. Man kunde utifrån resultatet fastställa ett samband 

mellan en viss typ av informationskunnighet och samhällsengagemang hos den yngre 

generationen (Chen, 2018).  

 

Martens och Hobbs (2015) presenterar två synsätt på ungas medborgerliga 

engagemang i förhållande till en digital medieanvändning. Det ena synsättet benämns 

som optimistiskt och ser på ungdomen som en engagerad och expressiv individ som 

stärks av en digital mediekonsumtion. Det pessimistiska synsättet menar däremot att 

en digital medieanvändning endast bidrar till ett större utanförskap från den offentliga 

sfären. Utifrån deras studie så menar Martens och Hobbs därför (2015) att sociala 

medier kan vara en kraftig störning för vissa ungdomar när det kommer till att bli mer 

aktiva i samhället, medan det för andra kan bidra till ett starkare medborgerligt 

engagemang.  

 

Ytterligare en aspekt Martens och Hobbs (2015) belyser är hur mediekunnighet 

stärker ett medborgerligt samhällsengagemang genom att de ökar ungdomars 

intellektuella nyfikenhet och självständiga förmågor. Martens och Hobbs pekar även 

ut hur medieutbildning kan stärka ungdomar i sin uppväxt, och ge dem verktyg för att 

skapa sig olika föreställningar av verkligheten, med dessa färdigheter kan ungdomar 

sedan tackla problem de stöter på senare ute i samhället (2015). 
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3.4 Deltagande tillsammans 

 

“Without shared experiences, a heterogeneous society will have a much more 

difficult time in addressing social problems… Common experiences, 

emphatically including the common experiences made possible by the media, 

provide a form of social glue”.   

(Sunstein, 2007:6) 

 

Sambandet mellan MIK och samhälleligt engagemang har sin tur studerats mycket 

tillsammans med deltagarkultur, för att se hur MIK används som ett verktyg för att 

orientera sig i det medielandskap vi lever i idag. 

 

Ett fungerande samhälle kräver en form av social sammanhållning. Strömbäck 

understryker däremot hur globaliseringen, individualiseringen och den ökade 

migrationen bland annat, har rest nya varningar om att den sociala sammanhållningen 

kan vara på väg att försvagas (2015). Det krävs för att binda samman människor som 

i grunden inte har någon relation till varandra (Strömbäck, 2015). Människor känner 

därmed att de ingår i en helhet större än dem själva och tillsammans ha möjligheten 

att samarbeta för att nå gemensamma mål (Strömbäck, 2015).  

 

Jenkins, Ford och Green (2013) beskriver att deltagarkulturen träder fram som en 

kultur som tar sig an och påverkas av explosionen av de nya medieteknologierna, 

vilket möjliggör för den vardagliga konsumenten att samla, kommentera, tillägna sig 

och sprida medieinnehåll på nya kraftfulla sätt. En deltagarkultur är en kultur som 

skiftar fokuset från individuell kunnighet till sammanhållet samarbete (Jenkins, 

2009).  

 

Jenkins m.fl. (2013) definierar deltagarkultur likt en kultur som har följande: 

 

1. En relativt låg barriär till konstnärligt uttryck och samhällsengagemang 

2. Starkt stöd för ett skapande och delande av det du skapar med andra 

3. Något slags informellt mentorskap, där de som anses vara mest erfarna delar 

med sig av sin kunskap till icke erfarna  

4. Deltagare som känner att deras bidrag är av betydelse 

5. Deltagare som känner någon slags socialt band med varandra, åtminstone till 

den grad att de känner att de bryr sig om vad andra människor tycker om vad 

de skapat 

 

Vidare menar Jenkins m.fl. (2013) att de digitala användarna förespråkar en 

samarbetande problemlösning, där deras bidragande är av betydelse och där kulturen 

står för en stärkt uppfattning av medborgarskap och dess nära anknytning med 
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samhällsengagemang (Jenkins, 2009). Inom deltagarkulturen menar man att ett 

fysiskt engagemang stärks av att driva samhällsfrågor tillsammans med andra 

(Jenkins, 2009). Hobbs (2010) understryker vikten av människors behov att känna 

tillhörighet när det kommer till att ta sociala åtgärder och verkligen engagera sig i 

medborgerliga aktiviteter för att förbättra samhället. 

 

3.5 MIK och medborgarskap 

3.5.1 Digitalt deltagande 

Sander och Strömstedt (2017) beskriver hur sociala medier fungerar som en plattform 

för ideologisk aktivism vilket har underlättat det politiska deltagandet då man inte 

längre behöver uppsöka information, eftersom andra delar det med oss eller vi kan 

välja att följa vissa nyhetskällor. De skriver om termen clicktivism (Sander & 

Strömstedt, 2017), som är en vanlig term inom forskning kring sociala medier. Detta 

innebär att en politisk handling kan exempelvis vara ett enkelt klick på “gilla”-

knappen på Facebook, och genom det kan man känna att man bidragit till social 

förändring utan ansträngning (Sander & Strömstedt, 2017). Andra forskare menar på 

att ett enkelt klick faktiskt kan bidra till förändring och politiskt uppvaknande (Sander 

& Strömstedt 2017).  

De beskriver hur sociala medier har gett användare mer makt och fler röster blir hörda. 

Det samma gäller för nätaktivisternas plattformar där det ges utrymme för nya röster. 

På så sätt kan en aktiv interaktion bidra till förändring, medan en automatiserad 

interaktion – alltså att endast “gilla” – är en clicktivistisk handling, ett slags 

självtillfredsställande av behovet att delta, som främst gynnar den som utför det men 

inte egentligen aktivt bidrar till förändring (Sander & Strömstedt 2017). Detta kan 

diskuteras i enlighet med vad vi tidigare presenterat gällande Dahlgrens (2009) 

mening om att engagemang utvecklas till deltagande och därigenom ger upphov till 

medborgerlig aktivism. Engagemanget som uppkommer i detta fall är ett steg mot 

deltagande, men ett sådant engagemang ska inte förväxlas med ett direkt politiskt 

deltagande. 

 

3.5.2 Värderingar och intressen för samhällsfrågor 

Sociala medier har i många samhällen utvecklats till att bli ett av de viktigaste 

verktygen för att organisera, mobilisera och informera människor (Carlsson m.fl., 

2016). Carlsson m.fl. (2016) skriver hur allt fler studier pekar på att vårt politiska 

beteende på sociala medier till stor del styrs av dem vi har omkring oss, och att det 

finns en tendens att vi hamnar i nätverk som bekräftar vår världsbild. När man ser på 

vilka samband som finns mellan benägenhet att utöva inflytande eller uttrycka sig 

politiskt, är det olika sociala faktorer som ålder, utbildning och kön som har en 

betydande roll. Carlsson m.fl. (2016) hävdar då att man generellt kan säga att 
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högutbildade deltar mer än lågutbildade, och medelålders deltar mer än yngre och 

äldre, medan betydelsen av kön skiftar med typ av handling.  

 

Ekström och Shehata menar på att individer under ungdomsåren infinner sig i en 

period då de upptäcker och tillägnar sig sina grundläggande värderingar (2018). Hur 

ungdomar väljer att använda sina medier kan därmed influera deras värderingar som 

de formar (Ekström & Shehata, 2018). Det är värderingar gällande vad som är viktigt 

i livet, för dem själva och för samhället. De menar på att detta är centralt i den 

politiska socialisationen (Ekström & Shehata, 2018). Carlsson (2018) menar i 

sammanhanget att MIK kan vidga ungas ramar i olika avseenden vilket i sin tur kan 

bidra till främjande förändringar i samhällsengagemang, kultur och demokrati. För en 

fungerande demokrati krävs det att medborgare ansluter sig och är beredda att 

försvara vissa värderingar som de finner centrala (Ekström & Shehata, 2018).  

 

Forskning visar på att det är intresset för politik och samhälle som är grunden till 

ungdomars politiska utveckling. Amnå, Ekström och Stattin (2016) menar att 

ungdomars intresse är nyckeln till att förstå deras politiska aktiviteter. De menar att 

om ett intresse för politik och andra samhällsfrågor finns, är sannolikheten större att 

man engagerar sig aktivt. Amnå m.fl.  (2016) utförde en studie som visade att det för 

många ungdomar var nationella och internationella kriser, konflikter och hot som 

utgjorde ett intresse för samhällsfrågor. 

 

3.5.3 Det växlande ansvaret 

Enligt Stiernstedt (2014) så finns det en risk med ett ökat fokus på mediekunnighet 

som kan innebära att ansvaret för strukturella problem och brister inom mediesektorn 

läggs på enskilda individer och deras förmåga att förhålla sig kritiskt till medierna. 

Detta individualiserade ansvaret, där individer ska bli mer kritiskt medvetna har 

pekats ut som något typiskt för den postpolitiska era vi lever i nu (Stiernstedt, 2014).  

 

Det är viktigt att ha kunskap om mediebolagen, exempelvis inom vilka ramar 

medierna arbetar, vilka val man ställs inför, etiska och juridiska överväganden och 

inte minst om hur man kritiskt granskar medieinnehåll (Wallmark, 2013). Däremot 

diskuterar Wallmark om hur mediebolagen ska bidra och att även de har ett ansvar 

(2013). 

 

Idag är det självklart för barn och unga att uttrycka sina åsikter via olika medier men 

inte lika självklart för mediebolagen hur de ska förhålla sig till sitt innehåll. Dahlgren 

(2009) antyder att mycket av vår kunskap kommer från medier, vilket i sin tur leder 

till att medierna på något vis ansvarar för vårt politiska engagemang: en god 

journalistik måste på något sätt engagera oss i den värld vi lever i. 
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4 Syfte och frågeställning 

 

Det har presenterats övergripande forskning om MIK och samhällsengagemang, och 

det framkommer tydligt att MIK är en förutsättning i ett demokratiskt samhälle, 

speciellt för ungdomar och deras utveckling av intellektuella nyfikenhet och 

självständiga förmågor. Vi har däremot funnit att det inte gjorts mycket forskning 

som presenterar samverkan vid en viss samhällsfråga. Därför är det av intresse att 

undersöka hur ungdomars förhållande till medier och information ser ut i de avseende 

som begreppet MIK syftar på, och hur dessa förmågor ställer sig till ett engagemang 

för en samhällsfråga. 

 

Klimatfrågan som Thunberg driver igenom kommer i denna uppsats att åskådliggöra 

hur ett engagemang för en samhällsfråga kan se ut. Därför låter vi hennes arbete 

fungera som ett konkret exempel för att förstå och angripa innebörden av engagemang 

i det avseende undersökningen syftar till. 

 

Vi kommer att använda oss av tidigare presenterad begreppsmodell formad av Hobbs 

(2010), när vi syftar till begreppet MIK och dess förmågor.  

 

4.1 Forskningsfrågor 

 

• Hur ser ungdomars förhållande till medier och information ut i de avseenden 

som begreppet Medie- och informationskunnighet syftar på? 

 

• Hur ställer sig ungdomarnas förmågor, som begreppet innefattar, i 

förhållande till ett engagemang för en samhällsfråga?  
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5 Metod  

5.1 Kvalitativ metod  

 

Forskningsfrågorna vi utformat handlar om hur ungdomars förhållande till medier och 

information ser ut i de avseende som begreppet MIK syftar på, samt hur dessa 

förmågor ställer sig i förhållande till ett engagemang för en samhällsfråga. Vi fann 

därför en kvalitativ metod mest passande för undersökningens natur. Den kvalitativa 

metodansatsen har en kunskapsteoretisk utgångspunkt, där mer vikt läggs på 

tolkningar och förståelser av individers sociala verklighet, till skillnad från den 

kvantitativa metodansatsen som tillämpar en mer naturvetenskaplig modell (Bryman, 

2018). Kvalitativ metod ser den sociala verkligheten som skapad av de individer som 

utgör den, och när de förändras gör även den sociala verkligheten det (Bryman, 2018). 

Då vi ville undersöka hur ungdomars perceptioner och förhållningssätt ter sig i 

samhället, ansåg vi att detta svarade mot Brymans (2018) förklaring kring hur den 

sociala verkligheten skapas.  

 

Den kvalitativa metodansatsen tillämpar en induktiv syn på förhållandet mellan teori 

och praktik. Det menas med att teorin är något som genereras utifrån de praktiska 

forskningsresultaten (Bryman, 2018). Detta bidrog till att våra frågeställningar 

inledningsvis höll en bred och väldigt generell innebörd som under arbetets gång 

specificerades. I enlighet med studiens induktiva natur var det under den empiriska 

behandlingen som de teoretiska utgångspunkterna och litteraturgranskningen började 

få sin korrekta form. Den kvalitativa metoden inrymmer ett flertal mycket olikartade 

metoder, initialt valde vi kvalitativa intervjuer alternativt fokusgrupper som metod 

för vår undersökning. Efter ytterligare funderingar landade vi i att kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer var det som lämpade sig bäst för detta arbete med tanke 

på undersökningens storlek och tidsspannet vi erhöll till att utföra den. 

 

5.2 Kvalitativa intervjuer  

 

I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot respondenternas ståndpunkter och man 

eftersträvar fylliga och detaljerade svar (Bryman 2018), vilket vi önskade att få av 

ungdomarna. Enligt Bryman (2018) tenderar kvalitativa intervjuer att vara flexibla 

och smidiga efter den riktning som respondenternas svar går i. Ett flexibelt 

tillvägagångssätt var något vi eftersträvade, då det gav oss möjligheten att få 

förklaringar och förståelse av händelser, mönster och beteenden hos ungdomarna. 

Bryman (2018) skriver även om hur undersökningens fokus kan anpassas efter vad 

som framgår som viktigt under intervjuerna, vilket vi ansåg givande då vi misstänkte 

att ungdomar kunde ha olika mycket att säga under vissa teman.   
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Vad som är utmärkande för en semistrukturerad intervju är att forskaren har en 

intervjuguide över några teman som ska tas upp, samtidigt som respondenterna har 

stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2018). Att kunna följa en 

intervjuguide med teman, var en av de främsta anledningarna till varför vi valde denna 

intervjuform framför ostrukturerade intervjuer. Att använda sig av ostrukturerade 

intervjuer hade tenderat att likna ett vanligt samtal (Bryman, 2018), och det var inte 

något vi eftersträvade eller ansåg skulle ge oss lika uttömmande empiri. Varför det 

även kändes tryggt att använda en semistrukturerad intervju var för att frågorna då 

inte behöver komma i någon specifik ordning (Bryman, 2018), samt att det gav oss 

möjligheten att ställa frågor kring det som inte fanns i intervjuguiden.  

 

5.3 Urval och avgränsning 

 

Urval i kvalitativ forskning diskuterar kring idén om målstyrda urval. Den här formen 

av urval grundar sig i val av enheter som har en direkt koppling till de 

forskningsfrågor som formulerats (Bryman, 2018). Vi använde oss av ett målstyrt 

urval i vår studie då vår frågeställning riktar sig till en speciell grupp människor i 

samhället, ungdomar. Bryman (2018) förklarar detta urval som ett icke-

sannolikhetsbaserat urval där syftet inte går ut på att slumpvis välja deltagare, utan att 

forskaren väljer ut fall eller deltagare på ett strategiskt sätt, så att de som väljs ut är 

relevanta för de forskningsfrågor som formulerats. 

 

En typ av målstyrd urvalsmetod är vad Bryman (2018) benämner som kriteriestyrt 

urval, han beskriver detta som ett urval där man väljer ut alla enheter som uppfyller 

ett eller annat kriterium. Då vårt syfte var att undersöka ungdomars förhållande till 

medie och information var det av relevans att använda oss av den urvalsmetoden. Vårt 

kriterium var därför att intervjupersonerna skulle vara ungdomar. Myndigheten för 

ungdom- och civilsamhällesfrågor (2010) definierar ungdom som en heterogen grupp 

vars gemensamma nämnare är åldern, där den primära åldersgruppen är 13–25 år. 

Utifrån denna benämning valde vi vidare att avgränsa åldrarna i vår studie till 13–15 

år, för att hålla åldersspannet mellan intervjupersonerna relativt snävt.  

 

De åtta personerna som intervjuades var elever på samma skola och för att komma i 

kontakt med dem använde vi oss av vad Bryman (2018) kallar för en grindvakt. En 

grindvakt är en person som hjälper forskare att få tillträde till vissa miljöer då detta 

kan vara ett problem, trots att det gäller öppna eller offentliga platser (Bryman, 2018). 

Till en början kontaktade vi 21 rektorer på olika skolor i Småland med en förfrågan 

om att få utföra intervjuer på deras elever, dessvärre uteblev svar från majoriteten och 

de som svarade tackade nej. Vi beslöt oss därför att ta kontakt med en gammal lärare 

till oss från högstadiet och fick då möjligheten till att utföra intervjuer på hans elever. 

I enlighet med Brymans (2018) förklaring blev läraren en grindvakt i denna 
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undersökning. Läraren vidarebefordrade vår förfrågan till sina elever där de frivilligt 

fick ställa upp. Detta resulterade i att åtta elever av olika kön anmälde sig intresserade 

och utgjorde urvalet för undersökningen. Personerna i undersökningen har fått fiktiva 

namn, och kommer i denna rapport presenteras som Karl, Emily, Daris, Arian, Oskar, 

Moa, Nicolas och Elora. 

 

5.4 Utformning och genomförande  

5.4.1 Utformning av forskningsfrågor  

 

Här presenteras hur vi operationaliserat Hobbs (2010) färdigheter samt andra 

relevanta begrepp, anpassat till vår uppsats och våra respondenter. Frågorna vi ville 

ha svar på presenteras ytterligare i intervjuguiden (bilaga 1), med reservation för att 

alla frågor ej ställdes vid varje intervju. Däremot berördes alla teman i samtliga 

intervjuer. 

  

• Access 

 

I det här avseendet ämnade vi att ta reda på hur ungdomars tillgänglighet och 

hantering av medier ser ut. Hobbs (2010) förklarar att det handlar om att hitta och 

använda sig av medier och andra tekniska verktyg på ett skickligt sätt, för att kunna 

ta del av samt dela med sig av passande och relevant information med andra. 

 

Tyngdpunkten i vad vi ville få reda på låg i hur ungdomarnas medieanvändning ser 

ut, vidare för att ta reda på hur navigering mellan medier sker samt hur 

informationssökning i medier tillämpas av dem. Här var det av intresse att ta reda på 

ifall ungdomarna känner en säkerhet gällande vart de kan hitta information om en 

samhällsfråga. Precis som Hobbs (2010) presenterar att användandet av tekniska 

verktyg är av betydelse i den här förmågan, valde vi att ställa frågor om hur nya 

tekniker och funktioner i medierna påverkar ungdomarna.  

 

• Analyze & Evaluate 

 

Vi diskuterade förmågan Analyze & Evaluate i den benämning som Hobbs (2010) 

presenterar. Att förstå meningar och med hjälp av kritiskt tänkande kunna analysera 

kvalitet, äkthet, trovärdighet samt ståndpunkt av ett innehåll och därmed kunna ta 

hänsyn till potentiella effekter och konsekvenser av meddelanden (Hobbs, 2010). 

 

Denna definition understryker det kritiska tänkandet som verktyg för att kunna förstå 

och analysera medieinnehåll. Vi ämnade därför att undersöka hur ungdomarnas 

förståelse för kontext och budskap tillämpas när de använder sina medier, gällande 
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innehåll kring en samhällsfråga. Här var källkritik en aspekt som betonades, både i 

ett användarperspektiv samt producentperspektiv. Förtroende och trovärdighet var 

huvudbegrepp som vi använde för att konkretisera källkritiken ytterligare. Utifrån 

litteraturgranskningen konstaterade vi att medielogiken hos ungdomar var en 

väsentlig del att undersöka och få ytterligare kunskap om. Slutligen önskade vi därför 

att skapa en förståelse kring hur ungdomarnas kunskap gällande medieindustrin ser 

ut för att kunna se hur förmågan appliceras i olika sammanhang. 

 

• Create 

 

I det här avseendet ville vi ta reda på hur ungdomarna skapar och delar innehåll i 

medier. Hobbs (2010) beskriver denna förmåga som att med sin kreativitet själv bidra 

och generera eget innehåll, och kunna dela detta med andra med ett självsäkert och 

medvetet tänkande gällande mening, publik och komposition. 

 

För oss var det av intresse att först rikta frågor kring ungdomars frekvens av delning 

och skapande av innehåll i medier, för att sedan kunna ställa frågor om medvetenhet 

gällande vilka mottagarna av medieinnehållet man skapar och delar blir. För att få 

reda på hur ungdomarna tänker för att nå ut till sin publik frågade vi vilken effekt de 

ville uppnå med sina publiceringar på medier. För att få kunskap om hur ungdomars 

publicering gällande en samhällsfråga såg ut, valde vi att skilja på publicering vid 

samhällsfråga jämfört med andra sammanhang.  

 

• Reflect 

 

Hobbs (2010) belyser tillämpning av etiska och moraliska principer som centralt i den 

här förmågan, vilket vi fokuserade frågorna kring. Utifrån den litteraturgranskning vi 

gjort, tyckte vi det var av intresse att gå in på frågor gällande vem som bär ansvaret 

vid oetiskt och omoraliskt innehåll, samt vilka åtgärder som då kan vara lämpade.  

 

För att konkretisera begreppen etik och moral, och skapa oss en förståelse för hur 

dessa principer tas vid i ungdomarnas medieanvändning fokuserade vi på vad de anser 

som rätt och fel, samt gott och ont i medielandskapet.  

 

• Act 

 

Hobbs (2010) beskriver förmågan som att självständigt och tillsammans med andra 

dela kunskap och lösa problem både för sig själv och i samhället samt att agera som 

en deltagande individ på en lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

 

Vi ville i denna del undersöka hur de tidigare presenterade kompetenserna kommer 

till hjälp för att hantera och utöva denna. Denna förmåga gavs störst utrymme i vår 
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undersökning då det grundar sig i att kunna bidra till samhället genom att med olika 

metoder kunna lösa problem. Vi hade tre underteman för att skapa oss en förståelse 

för ungdomarnas engagemang. Dessa var hur ett engagemang kan se ut hos 

ungdomarna, varför det tar en särskild form, och vad vinningen av ett engagemang 

skulle kunna vara. Vi valde att inte utforma alltför konkreta frågor i denna del för att 

låta samtalet styras fritt och därmed ge oss mer uttömmande och berikade svar.  

 

Vi syftade i den här delen främst till ett engagemang som den typ av gräsrotsrörelse 

som uttrycker en protest riktat mot ett beslut från det parlamentariska systemet 

(“Gräsrotsrörelse”, 2019). Vidare valde vi att bredda begreppets innebörd och se 

engagemanget utifrån Carlsson m.fl., (2016) beskrivning av Johanssons förklaring, 

att ett engagemang kan se ut på olika sätt. Här ställde vi inledningsvis frågor som 

berörde ett engagemang för samhället, men fann det även givande att fråga 

ungdomarna om engagemang i annat avseende, som exempelvis intressen och 

hobbys. 

 

• Samhällsfråga 

 

Vi anser det lämpligt att använda Skolverkets (2017) definition på vad en 

samhällsfråga är, då deras anpassning av begreppet ställer sig rättvist i förhållande till 

ungdomars kunskap inom området.  

 

“Med samhällsfrågor avser kursplanen alla frågor som berör människor på en 

samhällsnivå. Det är frågor om hur samhället fungerar i dag och ska utvecklas 

framöver. Det kan vara samhällsproblem som ännu inte har fått sin lösning eller 

frågor som människor har olika åsikter om. Gemensamt för samhällsfrågorna är 

att de ofta kan belysas i termer av orsak och verkan och att de kan studeras ur 

olika aspekter och perspektiv.” 

               (Skolverket, 2017:6) 

 

I samband med frågorna som ställdes utifrån Act valde vi att ha med samhällsfråga 

som något man kan engagera sig för. Här lät vi Thunbergs insats för klimatfrågan blir 

ett konkretiserat exempel som vi valde att förhålla oss till genomgående. Frågorna 

ställdes däremot öppet och gav utrymme för ungdomarna att presentera andra 

samhällsfrågor, ifall de kunde relatera mer till dem. 

5.4.2 Förberedelser av intervjuer 

Intervjuguiden utformades efter de aktuella teman vi ville beröra, vi formulerade även 

underfrågor under varje tema som stöd. När vi formulerade underfrågorna 

säkerställde vi att formuleringen skulle ge oss svar på vår faktiska frågeställning. Vi 

valde att bekanta oss med Skolverkets (2018) kursplan för årskurs 9, gällande 
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kunskapskraven som innefattar information och kommunikation. Detta gjorde vi för 

att bilda oss en uppfattning om ungdomarnas befintliga kunskapsnivå inom området 

för att säkerställa att frågorna skulle förstås.  

 

Vi tänkte även på att inte ha för specifika eller ledande frågor då det kunde påverka 

deras svar, alternativt inte ge oss tillräckligt uttömmande svar (Bryman, 2018). Det 

fanns även en avsikt med ordningen av teman, då det första temat fungerade som 

ingång och uppvärmning till ämnet. Vi valde strategiskt att avsluta med temat som vi 

hoppades få fylligast svar kring (bilaga 1), då vi antog att de skulle känna sig mer 

bekväma längre in under intervjuernas gång.  

 

Vad vi även fokuserade på var att anpassa språket till ungdomarna. Vi satte ett krav 

på att inte använda oss av för komplexa ord under intervjuerna. Vi var nog med att 

formulera frågorna på ett sätt som var begripligt för en utomstående, och förberedde 

eventuella exempel eller definitioner på termer inom området. Bryman (2018) menar 

att det kan vara till fördel att intervjupersonen själv ska bestämma intervjuplats, eller 

att man befinner sig i en miljö där de känner sig bekväma. Vi valde därför att utföra 

intervjuerna på skolan som ungdomarna går i, för att inte skapa någon otrygg känsla 

för dem.  

 

Bryman (2018) skriver vidare om vikten att bekanta sig med miljön där 

intervjupersonerna befinner sig i. Därför valde vi att befinna oss på skolan där 

intervjuerna skulle utföras en timme innan de började, för att bekanta oss med rummet 

vi skulle befinna oss i. Bryman (2018) presenterar två andra praktiska aspekter som 

är viktiga att tänka på inför en intervju, som innefattar att kontrollera eventuella 

störningar som kan påverka intervjun samt att säkerställa att inspelningsinstrumenten 

fungerar. Vi var därför noga med att kontrollera eventuella buller eller andra faktorer 

som hade kunnat störa våra intervjuer. Ett flertal gånger innan våra intervjuer skulle 

genomföras säkerställde vi att inspelningsfunktionen på våra mobiltelefoner 

fungerade korrekt, och kollade även hur man spelar in på en tredje enhet utöver våra 

två egna mobiltelefoner.  

 

5.4.3 Praktiskt genomförande 

Då vi hade svårigheter att hitta ungdomar som kunde delta i en pilotintervju, valde vi 

att använda den första intervjun vi utförde på skolan som pilot. Vi säkerställde att ha 

tillräckligt med tid efter intervjun, ifall det fanns behov att utvärdera och förbättra 

upplägget och frågorna, samt för att garantera att intervjuerna skulle ge oss empirin 

vi eftersträvade.  

 

Initialt tänkte vi att en av oss skulle leda samtalet och den andra föra anteckningar 

och observera stämningen. Redan efter pilotintervjun bestämde vi oss för inte följa 
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det upplägget, då vi insåg att vi båda ville närvara i samtalet på ett aktivt sätt. Detta 

gynnade hela intervjun då både vi som intervjuare kände oss mer bekväma och 

respondenterna likaså. Det bidrog till en bättre miljö där mer åsikter och funderingar 

fick komma till tals. Vi förde direkt anteckningar vid märkbara handlingar och uttryck 

som exempelvis vid grimaser eller känslor. Detta var däremot något som endast 

gjordes vid enstaka fall, då vi kände att ett aktivt antecknande blev en distraktion för 

ungdomarna, och att de då kände sig analyserade vilket hade kunnat påverka deras 

svar.  

 

Alla intervjuer såg relativt lika ut sett till utförande, disposition och längd. Vi utgick 

från att följa intervjuguiden och avvek endast vid tillfällen då ungdomar gav oss 

intressanta ingångar som var relevant för ämnet och våra teman. När samtalet tog en 

alltför oönskad riktning, var vi noga med att försöka leda tillbaka till det ursprungliga 

samtalsämnet. Den sista delen i varje intervju behandlade samhällsengagemang och 

MIK-förmågorna tillsammans. Här valde vi att ställa öppna frågor då vi ville lämna 

utrymme för eventuellt oförutsedda svar och tankar hos ungdomarna. Detta är även 

till fördel då de kunde ge oss som intervjuare möjligheten att utforska nya områden 

eller teman som vi inte var insatta i (Bryman, 2018). Genom att använda oss av de 

öppna frågorna i slutet, ledde vi inte respondenterna i en allt för snäv riktning eller 

tankebana som de mer konkreta frågorna möjligtvis hade kunnat göra. 

 

5.5 Att intervjua ungdomar  

 

Ahrne och Svensson (2015) skriver om hur man bör tänka vid intervjuer med barn, 

och väljer att definiera begreppet ”barn” som människor mellan 0–18 år. Vi väljer 

däremot att använda oss av begreppet ungdomar vid definition av denna grupp 

människor. De skriver om hur det kan kräva större fokus på själva mötet än på 

planeringen när intervjupersoner är unga. I möten med unga kan forskare i själva 

intervjusituationen behöva ta hänsyn till inte bara skillnader i erfarenheter, utan också 

andra skillnader som roll och status (Ahrne & Svensson, 2015). Ungdomen är på 

många sätt en livsfas som präglas av lydnadsförväntningar, speciellt i skolan (Ahrne 

& Svensson, 2015). Därför betonade vi för ungdomarna att det var okej om de inte 

kunde svara på frågorna, vilket även minimerade risken för påhittade svar. Det kunde 

även minska risken för att ungdomarna skulle tolka våra frågor som ett prov i skolan, 

och att de då skulle svara vad de tror är rätt svar snarare än att fokusera på sina 

erfarenheter. Vi var införstådda med den ofrånkomliga maktobalansen som rådde, vi 

minimerade denna genom att intervjua två respondenter åt gången så att det var lika 

många deltagare på vardera sida. Ahrne och Svensson (2015) presenterar en annan 

åtgärd för att minska obalansen, vilket är att låta respondenterna vara experter i sitt 

berättande, detta var något vi ofta hade i åtanke.  
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5.6 Tematisk analys  

 

Bryman (2018) presenterar hur transkribering är en tidskrävande process, därför valde 

vi att effektivisera arbetet genom att transkribera två ljudfiler var. Vi utformade 

tydliga hållpunkter gällande hur detaljerat vi skulle anteckna utfyllnadsord som 

“såhär” och “liksom”, som inte bidrog till något i betydelsen. Efter vi färdigställt våra 

transkriberingar lyssnade vi igenom varandras ljudfiler tillsammans med tillhörande 

transkribering för att säkerställa att de överensstämde. När vi vidare analyserade 

empirin, var vi noga med att båda skulle medverka för att försäkra att vi båda tolkade 

svaren på liknande sätt.  

 

Vi använde oss av en tematisk analys för att analysera empirin vi mottagit. Lantz 

(2013) skriver om hur en datareduktion bör göras av materialet som senare skall 

användas i analysen, vilket var något vi gjorde i form av att sammanfatta 

ungdomarnas svar på ett kortfattat och koncist sätt innan vi började urskilja teman. I 

samband med att datareduktionen gjordes, sållades irrelevant information bort.  

 

Bryman (2018) presenterar Ryan och Bernards rekommendationer i sökandet efter 

teman i kvalitativ analys. Det var två utmärkande rekommendationer som utgjorde 

hur vi utvann våra teman, repetitioner samt likheter och skillnader. Bryman (2018) 

förklarar hur repetition är det vanligaste kriteriet för att fastslå att ett mönster i data 

förtjänar att betraktas som ett tema. Repetition kan handla om att något återkommer 

mellan olika datakällor, exempelvis ett antal transkriptioner av intervjuer, vilket vi 

tydligt såg förekomma i vår transkribering. Likheter och skillnader handlar däremot 

om hur intervjupersonerna kan diskutera ett tema på olika sätt och skilja sig från 

varandra på bestämda sätt (Bryman, 2018). Detta var även något vi tillämpade för att 

utgöra teman, då det var av intresse att inkludera åtskilda beteenden och mönster hos 

ungdomarna.  

 

Vi har i vårt resultat bestämt att ändra ungdomarnas citat genom att korrigera de mest 

störande språkfelen som påverkade läsbarheten. Vi var noga med att inte ta bort ord i 

de fall det kunde ha påverkat svarets grad och mening, i de fallen valde vi istället låta 

orden stå kvar. 

 

5.7 Metodkritik 

 

Trost (2010) skriver om risken med två intervjuare, att det kan kännas som något slags 

maktövergrepp och att den intervjuade känner sig komma i underläge. Som tidigare 

nämnt försökte vi med utgångspunkt från denna information minimera denna obalans 

genom att vara två intervjuare och två respondenter. Vi kan inte med full säkerhet 

konstatera att denna obalans korrigerades utifrån valet av antalet medverkande, och 
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vi är medvetna om att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om intervjuerna 

utfördes genom endast en intervjuare och en respondent.  

 

Att intervjua flera personer samtidigt skriver Trost (2010) kan innebära att de tystlåtna 

inte kommer till tals så lätt, och de språksamma tenderar att ta över. Försöker man 

tysta ner de som pratar mer, kan det lätt bli en spänd stämning vilket inte är en 

atmosfär att eftersträva. Den här vetskapen hade vi som intervjuare med oss under 

intervjuernas gång, och kom som argument vid övervägande hur vi ville utföra 

intervjuerna. Vi landade i att empirin som skulle utvinnas utifrån en intervju med två 

respondenter skulle väga tyngre. Detta för att vi förmodade att ungdomar påverkas av 

varandra och att samtalen därmed kunde flyta mer naturligt då ungdomarna kunde ta 

hjälp av varandra.  

 

Redan innan intervjuerna var vi medvetna om att ingen av oss hade särskild erfarenhet 

av att utföra intervjuer, vilket även märktes till viss del i utförandet. Trots att vi hade 

läst in oss på hur man ställer bra frågor och leder en intervju, kunde vi emellanåt 

komma på oss själva ställa alltför ledande frågor. Med eftertanke kan vi konstatera att 

detta gjordes för att vara säkra att ungdomarna förstod varje fråga, och inte kände sig 

vilsna kring hur de hade kunnat presentera ett svar. Detta kunde även leda till att 

intervjuerna ibland kunde efterlikna en konversation snarare än en intervju, vilket är 

en farlig fälla man lätt kan hamna i, enligt Trost (2010). 

 

I vår empiri ser vi tendenser på att i de fallen då vi ställt ledande frågor, kan svaren 

med stor sannolikhet ha påverkats. Detta är något vi haft i åtanke vid bearbetning av 

empiri samt något vi vill att läsaren av denna studie har i åtanke genomgående 

uppsatsen. Återigen ser vi en effekt av att vi var oerfarna intervjuare, men det är något 

vi bär med oss till kommande intervjuarbeten. 

 

5.8 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp inom forskning, deras innebörd 

förändras däremot beroende på om forskningen är kvalitativ eller kvantitativ. Bryman 

(2018) förklarar att det finns två ståndpunkter att förhålla sig till när man undersöker 

kvalitativ forskning. Den ena ståndpunkten föreslår att man använder de befintliga 

begreppen validitet och reliabilitet från den kvantitativa ansatsen, men anpassar 

begreppens betydelse så att de lägger mindre vikt vid frågor som rör mätning. Den 

andra ståndpunkten föreslår att man istället använder begreppen tillförlitlighet och 

autenticitet, som sedan har tillhörande underkriterier (Bryman, 2018). Vi har i detta 

arbete valt att utgå från den förstnämnda ansatsen.  
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Bryman (2018) presenterar hur LeCompte och Goetz menar att reliabilitet och 

validitet kan anpassas till kvalitativ forskning. De har framställt fyra begrepp som 

innefattar termernas innebörd gällande hur denna kvalitetskontroll kan tillämpas. 

Dessa är extern reliabilitet, intern reliabilitet, intern validitet samt extern validitet 

(Bryman, 2018). För att säkerställa en omfattande extern reliabilitet krävs det att man 

som forskare ska kunna replikera en undersökning, vilket är komplext i kvalitativa 

studier då man inte kan frysa en social miljö eller de sociala företeelserna i en miljö 

(Bryman, 2018). Vi kan därmed inte verifiera den externa reliabiliteten. Däremot kan 

man föreslå att en forskare hade kunnat gå in i en liknande social roll som den första 

forskaren. Därför har vi på ett överskådligt och detaljerat sätt visat hur vi gått tillväga 

i vårt metodavsnitt, så att en ny forskare får en tydlig översikt kring hur vi definierat 

och problematiserat vår frågeställning. Den interna reliabiliteten handlar om att de 

medlemmar som utför en forskning ska tolka och analysera vad som ses och hörs på 

överensstämmande sätt (Bryman, 2018), detta säkerställde vi ett flertal gånger genom 

att sätta vissa hållpunkter att förhålla oss till, både i resultatanalysen och diskussionen. 

 

Intern validitet belyser vikten av att det forskaren observerar stämmer överens med 

vad som utvecklas teoretiskt (Bryman, 2018). Därför har vi varit noga med att 

analysera data och vaksamt dragit teoretiska slutsatser till analysen och diskussionen, 

vilket vi därför hoppas stärker studiens kvalitet. Den externa validiteten rör den 

utsträckning i vilken resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och 

situationer (Bryman, 2018), då vi inte på något sätt kan generalisera vårt resultat till 

en större population är det svårt att säkerställa den externa validiteten.  

 

5.9 Generalisering och trovärdighet  

 

Att kunna generalisera kvalitativa undersökningar kan vara ett problem då det är 

människors subjektiva tolkningar och upplevelsevärldar som står i fokus (Bryman, 

2018). Ahrne och Svensson (2015) skriver att det inte finns några redan uppställda 

tekniker för att genom statistisk inferens kunna generalisera från stickprov till 

population och därigenom kunna bedöma sannolikheten för att generaliseringen ska 

bli riktig. Detta är ett problem i vår undersökning då åtta personers redogörelser och 

beskrivningar inte är representativt för alla ungdomar. Vi kan därmed inte 

generalisera ut till något allmänt vedertaget, men detta är inte heller vår avsikt. 

 

Den kvalitativa samhällsforskningen behöver skapa trovärdighet på annat sätt 

gentemot den naturvetenskapliga, kvantitativa forskningen. Ahrne och Svensson 

(2015) skriver att transparensen i en studie har en direkt inverkan på dess trovärdighet 

hos läsaren. De nämner att bra egenskaper hos en forskning är att den ska vara möjlig 

att diskutera och kritisera, de menar alltså att texter som inte avslöjar tillräckligt om 

exempelvis forskningsprocessen inte öppnar upp för kritik eller diskussion och kan 
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som resultat ses som ointressanta (Ahrne & Svensson, 2015). Transparensen i vår 

undersökning återfinns därför genom en tydlig redogörelse för tillvägagångssätt och 

analys, där vi även är noga med att upplysa om eventuella tvivel och svagheter med 

vårt arbete. 

 

5.10 Etiska överväganden 

 

Vi har tagit del Vetenskapsrådets rapport (2017) gällande god forskningssed. Vi blev 

därmed införstådda att det ur ett etiskt perspektiv kunde komma med en viss 

problematik att utföra vår undersökning på omyndiga personer, då det är svårare att 

erhålla ett likvärdigt samtycke från barn. Enligt lagen om etikprövning 18§, ska 

vårdnadshavarna informeras om och samtycka till forskningen de deltar i. Ahrne och 

Svensson (2015) skriver om hur institutioner och ämnen har särskilda regler och 

riktlinjer om att inkludera barn som informanter i studenters examensarbeten, därför 

kontaktade vi kursansvarig för att säkerställa att vi tagit del av nödvändig information. 

Trost (2010) menar däremot att det i enklare fall räcker det med att en lärare ger 

tillstånd och givetvis barnet själv också. Vi övervägde och beslutade att ta den säkra 

vägen och skicka med ungdomarna blanketter (bilaga 2) gällande godkännande av 

användning av dem i vår undersökning, som de skulle få underskrivna av sina 

vårdnadshavare. Blanketterna samlade vi sedan in för att ha till vårt förfogande ifall 

det behövdes framöver.  

 

Ett etiskt problem som uppstår vid intervjuer med flera personer samtidigt, som Trost 

(2010) tar upp är att man som intervjuare har tystnadsplikt, men det kan inte krävas 

från de man intervjuar. Därför fanns det en risk att ungdomarna vi intervjuade kunde 

gå och berätta för de andra som skulle intervjuas vad någon namngiven person sagt, 

som senare kan brukas mot henne eller honom eller andra ungdomar vid senare 

tillfälle. 

 

Vetenskapsrådet (2017) presenter fyra krav att ta hänsyn till inom forskningsetiken. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Samtliga krav tillämpades under vår studie. Informationskravet 

uppfylldes genom att vi berättade om syftet med undersökningen och varför vi ville 

intervjua just dem. Samtyckeskravet uppfylldes då de godkände att delta i studien, 

samt att de var medvetna om att de när som helst fick avbryta intervjun och att 

medverkan var helt frivillig.  

 

Genom att fråga om lov till att spela in intervjuerna och sedan göra dem 

uppmärksamma om vår tystnadsplikt uppnådde vi det tredje kravet som innefattar 

konfidentialiteten. Nyttjandekravet klargjordes då vi berättade att vi endast kommer 

nyttja innehållet till detta examensarbete, och att det inte kommer att vara tillgängligt 
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för någon annan. Vi berättade självfallet att arbetet kommer att sluta upp på 

studentportalen DiVA och därmed bli tillgänglig för studenter, forskningsinstitutioner 

och andra myndigheter nationellt och internationellt, men att deras namn byts ut och 

att de förblir anonyma genomgående.  
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6 Resultatanalys  

I detta avsnitt kommer vi att presentera och analysera empirin utifrån tidigare 

presenterad begreppsmodell av Hobbs (2010), där varje förmåga utgör ett avsnitt.  

 

6.1 Access 

 

Tidigt under intervjuerna redogjordes markanta skillnader och likheter i 

respondenternas svar gällande medieanvändning. Det framkom att oavsett vilket 

medie ungdomarna valde så var de säkra på vart de skulle hitta relevant information 

beroende på situation. Ett mönster vi urskilde i ungdomarnas medieanvändning vid 

nyhets- och informationssökande var att de oftast navigerade sig mellan olika medier 

för att ta del av innehåll. Emily förklarade “Först kanske man går in på Instagram och 

ser att någonting har hänt, [...] och sen går man in och googlar vad det är, och sen 

kanske man kommer in på någonting på Aftonbladet”. Majoriteten av respondenterna 

förklarade att Google var den primära källan de använde sig av för att söka sig till 

ytterligare information om en specifik fråga. En annan aspekt av medieanvändning 

vid nyhets- och informationssökande presenterade Elora och My, där Elora tidigt i 

intervjun berättade: 

 

“Jag kollar aldrig någonsin på nyheterna. Man blir bara deprimerad av det. Men 

jag fattar inte hur människor på ett sånt stort aktivt sätt kan ignorera saker och 

ting som har blivit bevisat av massa forskning. Vaccin räddar människor, men 

det finns folk som inte tror på det. Eller, växthuseffekten.” Elora 

 

När vi sedan frågade hur hon går tillväga för att ta reda på information om någonting 

som har hänt, eller för att ta del av nyheter svarade Elora: 

 

“Antingen så googlar jag på det, eller så tar jag och frågar någon som är mer 

aktiv i det som en lärare eller förälder. Mm, jaa... Det är intressant att höra andras 

tankar och åsikter om det också.” Elora 

 

Moa berättade att Youtube var hennes mest använda medie och blev därför den 

primära kanalen för nyhetsrapportering, “Där får jag nog mest information om grejer 

skulle jag nog säga. Jag hänger där ofta”, förklarade hon. 

 

Vidare gick vi in på vad digitaliseringen möjliggjort i dagens medielandskap. 

Hoechsmann (2011) menar att digitaliseringen har bidragit till ett förändrat 

medielandskap med nya kommunikationsmönster och medieanvändningar. Vi har i 
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undersökningen valt att därjämte definiera digitaliseringen synonymt med de nya 

tekniker och funktioner medierna utvecklar idag. Där belyste Karl de positiva 

aspekterna av sociala mediernas framväxt.  

 

“Alltså kolla, sociala medier är typ som en kniv. Du kan både använda det för 

att döda människor och använda det för mat, för att såhär laga mat. [...] Sociala 

medier är fortfarande bra, du måste förstå att det fortfarande är något bra. Alltså, 

jag tycker det är bra till exempel för om det händer något i typ Kina, och det är 

något jättedåligt, någon dödar någon [...] då tar det kanske typ ett år för att de 

ska komma hit till Sverige, men nu på några sekunder kan vi veta och då blir det 

mer... Då kan flera sidor komma in och hjälpa och kanske stoppa saker.” Karl 

 

Karls förklaring gällande en mer direkt rapportering av händelser, går i enlighet med 

vad Gustafsson och Höglund skriver om hur enskilda individer med hjälp av sociala 

medier kan nå en stor publik under vissa omständigheter (2011). När vi frågade om 

hur ungdomarna trodde att medierna och dess nya funktioner och tekniker kan ha 

påverkat Thunberg och hennes arbete för klimatfrågan så svarade Oskar “Utan sociala 

medier hade hon ju aldrig blivit så uppmärksammad som hon har blivit”. Liknande 

svar gav Karl, som vidare förklarade hur den yngre generationen som växer upp i 

detta föränderliga medielandskap blir mer mottagliga av Thunbergs innehåll. “Om 

hon skulle funnits för typ 20 år sen, så skulle hon inte vara en så stor grej som hon är 

idag [...] förut behövde man till exempel vänta på tidningar eller vänta på Tv:n” sa 

han. 

 

En annan aspekt vi fann i ungdomarnas förhållande till det snabbt utvecklande 

medielandskapet, var hur de använde sig av nya funktioner på sociala medier för att 

dela information med andra. Här belyste hon samtidigt att de nya funktionerna kan 

leda till en omedveten spridning.  

 

“Ja men typ det där med Instagram att man kan reposta eller retweeta på Twitter. 

Det är ju så, det är ju det som gör att det sprids vidare liksom […] Det är ju inte 

bara reposta grejer som är det enda sättet. Man kan ju skicka en grej till en 

kompis och sen kan man tagga. Så att jag tror att det finns många sätt att sprida 

det på men att inte alla tänker på att det är ett sätt att sprida.” Emily 

 

När vi frågade Moa hur hon ansåg sig påverkas av nya funktioner på medier svarade 

hon att hon inte märker av det då hon inte använder dem så mycket, främst gällande 

Instagram och Snapchat. Vad som däremot påverkade henne var de nya algoritmerna 

på Youtube som förändrade hennes flöde på ett oönskat sätt och därmed påverkade 

hennes tillgång till innehåll. 
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6.2 Analyze & Evaluate 

 

En viktig del av den här förmågan handlar om att kunna förstå kontexten och 

budskapet i ett visst medieinnehåll. När vi ställde frågor gällande det, gav majoriteten 

av ungdomarna oss svar som talade för att de kände sig trygga i sin förmåga att förstå 

vad medieinnehållet handlade om. Karl betonade hur han med tiden har lärt sig att 

läsa vad som faktiskt sägs.   

 

“Jag kan ofta läsa syftet med varför folk skriver det de skriver. Kanske kunde 

jag inte det för 3 år sen, men när man ser jättemycket, lär man sig att läsa. Till 

exempel har den här personen har skrivit det här, eller har gjort det här för 

uppmärksamhet. Det blir enklare att läsa.” Karl 

 

Daris nämnde att han har förståelse för hur saker kan skrivas om beroende på i vilka 

händer det hamnar hos, för att det ska väcka intresse. Den här färdigheten anser vi 

pekar på att han har en viss förståelse för hur medieindustrin ser ut. Det är en central 

förmåga i MIK och blir därför oerhört viktig. Besitter man denna kompetens har man 

kunskap till att förstå dagens medieindustri som blivit till följd av medialiseringen 

(Hoeschmann, 2011). 

 

Vi kunde tydligt märka hur övriga respondenter också visade viss förståelse för 

medieindustrin. Detta genom att de själva beskrev vilken makt medierna har i deras 

vardag utifrån hur de rapporterar gällande nyhetshändelser, att de i vissa fall 

rapporterar vissa händelser till större grad eller mer frekvent. Karl förklarade det som: 

 

“Alltså medier spelar jättestor roll idag, de kan förstora småsaker och förminska 

stora saker […] Till exempel i Burma. Det är inte lika stort som det borde vara. 

Inte bara Burma, även andra länder. De dör massa människor dagligen. […] 

Alltså jag tycker alla dem där grejerna ska förstoras, men till exempel om en 

person dör i Europa då är det jättestort, “Oh my God, livet är över”, men det dör 

en massa människor i Asien och Mellanöstern varje dag, men ingen bryr sig.” 

Karl 

 

Karl var däremot den enda respondenten som berörde maktförhållandet på ett mer 

ekonomiskt plan, där han förklarade hur tidningarnas främsta mål är att tjäna pengar 

och att detta görs genom att fånga människors intresse. Det var ytterligare en aspekt 

som visade på en kunskap gällande medieindustrin anser vi. Han visar en förståelse 

för hur medieinnehållet kan påverkas utifrån vad medierna tror att människor önskar 

att ta del av.  

 “Alltså tidningar och sånt vill bara tjäna pengar, och man kan inte tjäna pengar 

på vardagliga saker. Man måste alltid ha nya saker” Karl 
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I samband med frågor om ungdomars medieanvändning såg vi att svaren gärna  

riktades mot trovärdighet och förtroende, särskilt när det gäller informationssökning 

om samhället. Samma navigering som vi kunde se i kapitlet gällande 

medieanvändning kunde vi se användas som ett verktyg för att säkerställa källkritik, 

trovärdighet och förtroende för ett medie. Därför ansåg vi här att ungdomarnas 

navigering tog sig till en djupare nivå. Här handlar det mer om varför man väljer att 

navigera sig bland sina mediekanaler. 

 

Vi ansåg det därmed lämpligt att fråga ungdomarna vad källkritik innebar för dem, 

och frågan gav oss en utmärkande inblick i deras syn på det. Det visade sig att behovet 

av källkritik för majoriteten främst styrdes av variabler som storlek och frekvens.   

 

“Typ, om man ser någonting som har hänt, som man kanske inte tror på, då 

kanske man söker upp det på Google eller något, och ser om det finns många 

sidor som säger någonting om det. Sidor som man har tillit till - de som är mest 

kända då. Det är så jag är källkritisk, inte alltid när jag ser saker.” Nicolas 

“Jag tror mycket är förvridet på sociala medier, det är lite vinklat och kanske 

inte den fulla sanningen om någonting som har hänt. Jag tror väl att, om jag vill 

ta reda på någonting och vara säker, då kanske jag inte nöjer mig med ett 

Instagraminlägg, utan då kanske man vill ta reda på mer och gå in och kolla fler 

konton och kolla nyhetssidor och sånt där.” Emily 

“Man kollar på flera källor om de har samma. Om det är ny fakta som står. Om 

det bara är rimligt liksom.” Oskar 

“Kanske typ om man ser någonting om klimatet eller så, så kanske jag även 

kollar på några olika videos. Och om det är samma information i varje video, då 

kanske det förmodligen är rätt, men om det är olika då kanske jag får söka mer 

på någon annan hemsida som är lite mer trovärdig.” Moa 

 

En historisk syn på källkritik understryker att det primära fokuset då låg på att bygga 

ett kritiskt förhållningssätt till vad som kommunicerades, av vem och för vem. Detta 

var något vi ansåg ungdomarnas syn på källkritik trädde in på. Hoechsmann (2011) 

förklarar hur medialiseringen har bidragit till ett tyngre krav på MIK och källkritik 

hos individer. Karl uttalade sig i enlighet med detta och berättade hur behovet av 

källkritik har utvecklats i korrelation med utvecklingen. 

 

“Generationen som växer upp nu, den är mer alltså... [...] Man kanske inte trodde 

att medier skulle spela så stor roll för till exempel 20–30 år sedan, så man kanske 

inte hade lika mycket källkritik, man kanske inte hade det alls. Det är därför 

kanske det är så med människor som är såhär 30–40 år, tror på saker som inte en 

15 åring skulle tro på.” Karl 
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Här visar Karl på en förståelse gällande generationers förhållning till källkritik och 

hur en samhällsutveckling kan påverka detta. Generellt så höll sig ungdomarnas 

definition på källkritik på en ytlig nivå. Vi menar inte att ungdomarna saknade 

källkritiska förmågor, då de presenterade dessa senare i intervjuerna. Det visade sig 

att ungdomarna tolkade förtroende och trovärdighet som två fristående begrepp och 

benämnde inte begreppen som en del av källkritik.  

 

Begreppen trovärdighet och förtroende aktualiserades mer vid talan om människor 

som fungerade som bekräftelsegivande i kontexten av att ställa sig kritisk. Vi frågade 

hur man förhöll sig till personer som uttalade sig gällande samhällsfrågor på sociala 

medier. Vi fick svar som antydde på att man har mer förtroende för en person som 

man har en närmre relation till och därmed blir den personen mer trovärdig. Arian 

förklarade hur han tänker när han tar del av innehåll som hans pappa publicerar.   

 

“Om han skulle skriva något sånt, då hade man ju typ “Ofan, är det så?”, men 

det är också för att jag känner honom och jag vet hur han funkar. Hade det varit 

någon som jag inte visste men ändå var som min farsa, då skulle jag inte tro på 

det.” Arian 

 

Däremot förklarade Oskar att det lätt finns en tendens att hålla med en kändis bara för 

att de är kända, när vi frågade hur de förhåller sig källkritiskt till en influencer.  

 

Vi fick ett konkret exempel på hur Elora och Moa tillämpade källkritik i sin 

medieanvändning. Här såg vi ett behov i att tro på en ursprungskälla för att något 

skulle uppfattas som trovärdigt. Elora förklarade närmare hur hon tycker det är bra 

när de videos hon tar del av på Youtube, presenterar alla källor de använt sig av i 

slutet av videon. Moa förklarade att hon helst söker sig till intervjuer som gjorts kring 

en person som uttalar sig när det gäller en specifik samhällsfråga, för att individens 

verkliga ståndpunkt då presenteras av personen själv. Moa förklarade även hur ett 

fysiskt möte med en person ger mer trovärdighet då man lättare kan läsa av situationen 

genom att se på ansiktsuttrycket. Karl var inne på samma aspekt av vad effekten kan 

bli av att inte se en persons ansiktsuttryck, men på ett mer självreflekterande sätt.  

 

“Jag är ingen person som gillar att dela åsikter skriftligt, för då blir det oftast 

mycket misstolkningar. Dem ser inte hur du pratar, eller hur du säger det, 

kroppsspråket. Så jag gillar inte att uttrycka åsikter på det sättet. Jag lägger typ 

inte ut någonting alls, men jag kollar ganska mycket.” Karl 

 

Både Moa och Karl visade en medvetenhet kring att medieinnehåll kan uppfattas eller 

tolkas olika beroende på hur och vart man tar del av det. Det här tar oss in på hur 

ungdomarna tänkte gällande publicering av eget innehåll. 
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6.3 Create 

 

Det framgick tidigt under intervjuernas gång att samtliga ungdomar inte publicerade 

innehåll frekvent, utan höll sig till ett mer passivt deltagande i form av att främst ta 

del av andras innehåll. Ser man till fallen då de publicerar något på sina egna kanaler, 

kunde vi se en medvetenhet kring hur de skulle gå tillväga för att generera innehåll 

på ett självsäkert sätt. Självsäkerhet visade sig för ungdomarna innebära att de kände 

sig pålästa om ett ämne när de publicerar något om det. Vid brist på argument för att 

bevisa att något var på ett visst sätt, rådde en tveksamhet huruvida en publicering 

skulle ske. Tveksamheten grundade sig i graden av att kunna försvara sina åsikter och 

tankar, samt styrka varför åsikten är giltig. 

 

I kontrast till detta lyfte Emily klimatfrågan som ett konkret exempel där 

publiceringen ansågs riskfri och där hon inte kände att det kunde tolkas fel hos en 

mottagare. Hon kände därför inte ett lika stort behov att detta var något som man 

behövde försvara med kunskapsbaserade argument. Vidare belyste Emily ett annat 

sätt att understryka ett inläggs seriositet genom att förklara att ett mer genomarbetat 

inlägg med egna åsikter och kunskaper väger mer i uppfattningen hos andra.  

 

Vi såg skillnader i vart man valde att publicera sitt innehåll, beroende på vilken publik 

man ville beröra samt vilka effekter som eftersträvades. En aspekt pekar på hur en 

funktion möjliggör för en icke ansträngande delning, och en annan syftar på vilken 

publik som ska nås.  

 

“Alltså jag vet inte, för nu är det bara att man repostar och det är jättelätt att göra. 

Men för att verkligen få det mer seriöst kan man göra ett riktigt inlägg och skriva 

också så att folk får veta vad man själv tycker, och inte bara liksom, göra det 

enkelt för sig. Utan skriva mer själv och ta reda på mer saker själv också.” Emily 

“Om jag skulle velat dela med mig av något så skulle jag ha tagit Facebook. Det 

är lättare att dela det där.” Arian 

“Det finns ju olika typer av konton som är privata och offentliga, så folk anpassar 

ju sitt medieinnehåll för det kontot de har.” Nicolas 

“Sen är det ju olika, på Snapchat har jag ju mer mina kompisar typ. På Instagram 

har jag mer släkt och familjekompisar, plus mina kompisar och då känner jag att 

jag kan nå ut till fler via Instagram.” Emily 

 

Oskar belyste däremot att han aldrig sprider sina åsikter på något medie, utan pratar 

istället med familj och vänner om vad han tycker. Detta förklarade han utifrån att han 

inte känner ett behov av att göra det, han sa “Jag känner inget behov av att visa världen 

vad jag tycker”.  Detta visar oss att det finns delade meningar gällande behov och 

vilja att sprida sina åsikter bland andra.  
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Arian tror att han kan styrka sina egna åsikter genom att använda sig av andra källor, 

där ett redan etablerat förtroende finns. Detta för att han anser att fler är benägna till 

att läsa vad han publicerar om det kommer från en, enligt hans mening, mer 

förtroendeingivande källa, där han själv tillägger sin egna kommentar gällande 

innehållet. Här visade han även en förståelse för hur kompositionen av ett inlägg kan 

bidra till ett förbättrat intryck hos mottagaren. 

 

“Ja antagligen skriver jag bara något om det. Eller kanske delar någon annans. 

Till exempel Aftonbladet, då kanske man mer tror på det mer än om jag skulle 

skriva det. Då kanske jag delar vad de har skrivit istället och kanske lägger in 

någon kommentar under. Folk läser ju hellre om det är Aftonbladet än om det är 

jag.” Arian 

 

Emily visar på en förståelse för att spridning på sociala medier kan komma med en 

oönskad effekt. Här tog hon som exempel när mycket privat innehåll sprids till de 

som från början inte var avsedda att ta del av innehållet. Hon uttryckte en vaksamhet 

gällande hennes egna publicering. 

 

 “[...] Jag lägger ju aldrig upp såhär typ, ah men såhär bilder i underkläder, alltså 

såna saker som man är rädd att det blir liksom... Ah men såna saker. Det tycker 

jag skulle kännas jobbigt liksom.” Emily 

 

I uttalandet beskrev Emily hur hon tycker att det hade känts jobbigt ifall privata bilder 

skulle spridas i medier. Denna känsla framgick även genom hennes sätt att uttala sig 

gällande frågan, både i det verbala uttrycket likväl kroppsliga uttrycket. Vi kunde 

därmed tolka en viss osäkerhet som förstärkte svarets innebörd. 

 

6.4 Reflect 

 

Reflect innebär en förståelse för samhällets etiska och moraliska principer på 

beteende och uppförande. Relevansen för diskussion kring ämnet var därför en 

betydande del i intervjuernas gång och vi valde att låta ungdomarna svara på vad etik 

och moral innebar för dem vid deltagande i medier. Vi riktade frågorna kring 

ungdomarnas reflektioner gällande innehållet som de själva publicerar och som de tar 

del av. Vi såg ett mönster i att ungdomarna såg påverkan av ett innehåll som något 

mottagaren själv styr, och att de själva avstod sig ansvaret. När det däremot gällde 

andra personers publicering ändrade majoriteten uppfattningen om vart ansvaret låg. 

Här antydde majoriteten att ansvaret ligger hos de som publicerar, och inte de som 

påverkas. Det var en vilseledande inställning, vilket visar oss att det finns vissa brister 

i deras uppfattning och tillämpning av etik och moral. 
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Majoriteten av ungdomarna kunde ge oss konkreta exempel på när de använde sig av 

ett etiskt och moraliskt tänkande. Arian och Moa gav oss två exempel där personer 

stridit mot de etiska eller moraliska principerna gällande vad någon uttryckt och vad 

en annan publicerat. Arian syftade till en högt uppsatt chef på en butikskedja, vars 

Facebook-profil stod som avsändare av ett hån mot Thunberg. Moa syftade på när en 

amerikansk youtuber begick ett moraliskt övertramp genom att publicera en video 

med oetiskt innehåll.  

 

“Det var några veckor sen, då var det en kränkande grej mot Greta Thunberg. 

Då tänkte jag ‘’Hur jävla schysst är det liksom”. Det var en högt uppsatt, Vd:n 

för XXL, en medelålders man kränker en tonåring liksom”. Arian 

“Jake Paul, han är ju en jättestor youtuber, hans bror också. Dem skulle jag säga 

är lite oetiska. Han gick in och filmade någon som precis hade tagit sitt liv. Och 

liksom, det var inte någon han kände, sedan la han ut det. Och det är ju verkligen 

såhär, inte okej. Alltså, på något sätt.” My 

 

Karl visade däremot en djupare förståelse för hur olika människor kan påverkas av ett 

innehåll beroende på vad man har för bakgrund. Med en humanistisk syn visade han 

på ett ödmjukt och sympatiskt tänk gällande hans publicering. Detta pekar på ett 

beteende där etiska och moraliska principer tillämpas i vardagen. 

 

“Alltså vissa grejer man ser undrar man varför folk har lagt ut det, men vissa 

grejer är konstiga, det håller jag med om. Jag är till exempel en person som inte 

lägger ut bilder på mat. Det är för att... Alltså. Jag gillar inte att se folk som 

lägger ut bilder på mat, för det är kanske många som inte har det du har. Så jag 

gillar inte att lägga ut såhär kolla “Jag äter det här och jag gör det här”, jag är 

inte en sån. Jag säger inte att det är dåligt, men jag gillar det inte. [...] För 

människor kanske ser att du har det här och gör det här och kanske blir såhär 

“Varför har inte jag det här?” Karl 

 

När vi frågade ungdomarna hur de tänkte kring sin egna publicering, sett utifrån ett 

etiskt och moraliskt perspektiv, svarade majoriteten att de oftast känner igen sin 

publik och anpassar innehållet någorlunda utifrån hur de tror att innehållet skulle 

tolkas hos dem. Här var faktorer som storlek och relation till sin publik avgörande. 

De poängterades däremot att det var upp till mottagaren själv att påverka till vilken 

grad de skulle påverkas. 

 

“Jag hade nog tänkt att det hade varit lite onödigt att lägga upp det. Hade det 

varit någon offentlig person som hade lagt upp något sådant, hade jag nog tänkt 

mer ‘’fast i vilket syfte behövde det här postas?”. Men skulle det kanske vara 

om någon har ett privat instagramkonto med bara sina närmsta kompisar, då 
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kanske det är skitsamma för då har ju den koll på vem som följer den personen. 

Så jag tror också det beror på vem som lägger upp vad och hur många den har 

som ser.” Emily 

 

När vi sedan frågade vem som bar ansvaret för opassande innehåll, svarade samtliga 

att ansvaret ligger hos de som publicerar. Detta blev lite motsägelsefullt då de tidigare 

nämnt att det är upp till mottagarna att avgöra påverkan av ett visst innehåll. 

 

“Jag la ju upp lite såhär i 7an och 8an [...] Och då, det var ju inget som någon 

kunde bli offended över. “Gud vad lägger hon upp, jag blir jättearg nu”. Det är 

deras problem om de blir arga över det liksom.” Moa 

 

Vi kunde tydligt se hur Arian och Oskar tänkte på publikens reaktion av innehållet 

som de publicerar. De förklarade hur de tänker till om de skulle publicera en bild med 

en kompis de umgåtts med, “Man tänker ju liksom att det man lägger upp inte ska 

skada någon” sa Arian. Oskar instämde och sa “Då tänker man på det, och aktar sig”. 

Daris bidrog med liknande inställning kring att man tänker på att det man lägger upp 

inte ska skada någon, han berättade: 

 

“Ja alltså man måste ju tänka på ‘’vad kommer reaktionerna vara?” och “vad 

kommer dem andra tycka?”. Du kan inte lägga upp något som kommer kränka 

någon, så ja, man tänker ju på vad man lägger upp.” Daris  

 

Vidare frågade vi ungdomarna ifall de kunde förklara vad en lämpad åtgärd kunde 

vara i dessa fall, där olika svar mottogs. Den högsta graden var att visa sitt ogillande 

av händelsen i form av att avfölja personen. 

 

“Jag tror inte att jag har gått in i diskussioner och sådant, då kanske det är mer 

något jag reflekterat över själv typ. Anmäla grejer brukar jag inte heller göra. 

Men ifall jag följer någon som lägger upp opassande så kanske jag avföljer för 

att visa att jag inte bidrar till det liksom.” Emily  

 

Den lägre graden presenterades av Emily som menar på att hon då endast reflekterar 

över det själv, utan att vidta någon vidare handling, vilket resterande respondenter 

delade samma åsikt kring. 

 

Emily och Moa förklarade hur de väljer att inte stötta personer som publicerar oetiskt 

och omoraliskt innehåll genom att avfölja personernas kanaler, främst om personerna 

är offentliga och har större publik. “Man borde ju inte fortsätta följa någon som håller 

på med något sånt, det är inte bra inflytande” förklarade Moa. “Dom kan ju inte leva 
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på Youtube om de inte får några views” tillade hon. Här visar de förståelse för att 

deras handlingar begränsar spridningen av detta innehåll, samt att det har en påverkan 

på den enskilde youtube-kanalens överlevnad.  

 

En intressant aspekt som berördes var huruvida mediernas uppmärksammande av en 

viss samhällsfråga eller händelse kan bidra till en motsatt effekt. Elora och Moa 

förklarade hur medierna bör belysa vissa händelser från ett annat håll än vad de 

vanligtvis gör. Medierna skulle kunna belysa hur man kan jobba emot något, istället 

för att belysa något som redan är gjort. De menar på att en sådan rapportering sprider 

bättre budskap och att uppmärksamheten inte riktas åt fel håll. 

 

Moa avslutar med att konstatera att en oetisk handling från en privatperson kan riskera 

en plattforms egna varumärke och förstöra användarnas förtroende för den. “Ja nä jag 

tycker det är jättehemskt hur Youtube förstör sin egen website, eller sin egna hemsida 

liksom”. 

 

6.5 Act  

 

Vi riktade fokuset till reflektioner gällande deltagande och engagemang i samhället, 

där vi började med att fråga ungdomarna vilka faktorer som bidrog till en publicering 

eller handling gällande samhällsfrågor på de olika medierna. Här presenterades olika 

aspekter som verkar avgörande för hur och varför en handling utförs. Emily berättade 

hur hon ansåg att det hade blivit en trend att dela innehåll om samhällsfrågor, snarare 

än att dela det för att faktiskt bidra till en förändring. “Nu har det blivit mer typ som 

en trend, folk gör det inte för att dem seriöst bryr sig liksom” påstod Emily, och 

fortsatte “Man gör det bara för att alla andra gör det”.  

 

Emily beskrev att en orsak till varför man delar något, kan bero på att man gör det för 

att alla andra gör det. Detta anser vi kan gå i enlighet med hur Carlsson m.fl. (2015) 

beskriver det, att det är genom engagemanget man blir en del av ett socialt 

sammanhang. Genom det kan man fråga sig om ens engagemang inte riktar sig mot 

sig själv och att de går ut på att skapa en viss bild av sig själv (Carlsson m.fl., 2015). 

 

När vi däremot frågade Karl och Daris ifall de tänker mycket på hur andra uppfattar 

dem, eller ifall de tänker på att skapa någon slags bild av sig själv på sociala medier, 

berättade Karl följande: 

 

“Alltså, jag är inte en person som tänker “Aha vad tänker han, vad tänker hon?” 

jag är inte en sån. Jag gör bara som jag tänker och tycker, jag gillar inte att tänka 

på vad folk tycker. Hur mycket du än försöker, kommer du alltid ha någon som 
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gillar dig eller som inte gillar dig. Hur mycket du än försöker, det är omöjligt att 

alla kommer gilla dig.” Karl  

 

En annan bidragande faktor till varför en handling faktiskt tar plats visade sig vara att 

en person med högre status kan påverka sin publik, och därmed fungera som 

opinionsbildare. Denna åsikt delades av majoriteten av ungdomarna. Moa svarade på 

frågan om vad hon tror skulle kunna bidra till ett större engagemang genom att belysa 

popularitet som verktyg.  

 

“Om någon populär skulle prata om det. Det är väldigt viktigt. För då är det 

många som tänker “Wow, det här är faktiskt ett problem som vi borde ta tag i” 

och så.” My 

 

Samma aspekt belystes av Oskar som menade på att “Det är lätt att råka hålla med 

bara för att det är en kändis”, här presenteras återigen en handling som grundar sig i 

att göra som andra gör, mer än att utgå från ens egna åsikt och vilja.  

 

Vidare menar Arian att Thunberg har satt fart på klimatfrågan, och att hon har 

engagerat många. Här kan man se hur Arian refererar till Thunberg som 

opinionsbildaren. När vi frågade Arian och Oskar vad som skulle krävas för att de 

skulle gå ut och demonstrera för en fråga, var de tidiga med att belysa den sociala 

aspekten som en faktor. De såg det mer som ett tillfälle att socialisera sig, snarare än 

att göra en skillnad. De menade att de kunde tänka sig att demonstrera så länge de 

inte var emot den aktuella frågan. 

 

Amnå m.fl. (2016) menar att ungdomars intresse är nyckeln till att förstå deras 

politiska aktiviteter. Att engagera sig och att delta grundar sig även i ett intresse för 

sakfrågan hos ungdomarna. Detta framkom vid frågan om vad som hade bidragit till 

ett engagemang, där Emily svarade att hon hade intresserat sig mer för en fråga om 

hon hade haft ett intresse för det. “Det handlar nog om att man har ett intresse för det, 

sen spelar det nog ingen roll vad det är” berättade Emily. Samma mening delade Moa 

som visade ett intresse för en särskild samhällsfråga och därmed ville engagera sig i 

det. Här tog hon Pride-tågen som ett exempel på något hon är engagerad i, och känner 

sig benägen att demonstrera för. När vi frågade henne hur hon tror medierna har hjälpt 

henne i detta, svarade hon att hon på Youtube tar del av innehåll publicerat av 

personer med ett starkt engagemang för HBTQ-rörelsen, vilket har gett henne mer 

kunskap gällande frågan. Elora tillade en kommentar gällande engagemanget för 

detta, där hon betonade självständigheten och modet att stå upp för sig själv som en 

viktig och positiv aspekt.  
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Om detta intresse för politik och andra samhällsfrågor finns, är sannolikheten större 

att man engagerar sig aktiv (Amnå m.fl., 2016). Arian menade mer på att det är graden 

av hur mycket det berör honom som var avgörande för hans engagemang. Här menar 

han att hans engagemang grundar sig i att han på något sätt berörs av frågan, och 

därmed känner sig benägen att agera. Han tog upp branden i Notre Dame som en fråga 

som engagerar honom. 

 

“Ja något man blivit berörd av eller något som faktiskt engagerar mig som jag 

bryr sig om. Alltså typ, Notre Dame, det engagerar mig ändå lite liksom. Det är 

ändå en stor sak. Det skulle jag kunna dela. Men jag skulle inte kunna dela 

liksom någon golfmatch. Så det beror på hur det berör mig.” Arian 

 

En annan infallsvinkel kom fram då Karl berättade hur det behövde beröra honom för 

att få honom engagerad. Här pratade han, till skillnad från Arian, om hur det påverkar 

framtiden och hur någon i hans närhet kommer beröras. Karl exemplifierade ett 

framtidsscenario, och påvisade anledningen till engagemanget “Amen jag gör det här 

det är bättre för miljön för mina barn kommer leva i framtiden”. 

 

Karl och Daris berörde sedan frågan om intresset utifrån ett produktionsperspektiv då 

de ser att det även är ett sätt för producenter, både i form av privatpersoner men också 

offentliga verksamheter, att engagera folk. Här togs ett konkret exempel upp där man 

med en kreativ kampanj lyckats väcka folks intresse kring en samhällsfråga på ett 

nytänkande sätt. 

 

“De tog ju som man säger “advantage” av den här uppmärksamheten, att folk är 

intresserade av konstiga saker [...] Dem var ju smarta i det här.” Daris 

 

Vi frågade ungdomarna hur ett engagemang i samhället såg ut för dem. Vi fick 

varierande svar, där Emily belyste det digitala deltagandet som en form av 

engagemang. Denna typ av engagemang hävdar hon ger en bra spridning i syfte att 

upplysa människor i samhället, men kanske inte en konkret påverkan på de större 

makthavarna. Påverkan skulle då bli mer konkret när tillräckligt många människor är 

upplysta och väljer att agera utifrån det. Emily belyser här den aspekt som Sander och 

Strömstedt (2017) skriver om hur sociala medier har gett användarna mer makt, vilket 

gör att fler röster kan bli hörda. Att nätaktivisternas plattformar även expanderar och 

ger utrymme till nya röster går i enlighet med Emilys svar, då Sander och Strömstedt 

(2017) belyser hur den aktiva interaktionen kan bidra till förändring.  

 

Karl var inne på samma infallsvinkel och förklarade “Nu på några sekunder kan vi 

veta och det blir mer såhär… då kan fler sidor komma in och hjälpa och stoppa saker”. 

Både Emily och Karl belyser engagemanget i interaktiva medier och en 
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deltagarkultur, precis som Jenkins m.fl. (2009) när de menar att den digitala kulturen 

bidrar till att användarna känner en social gemenskap med varandra. De förespråkar 

en samarbetande problemlösning där deras bidragande är av betydelse och där 

kulturen står för en stärkt uppfattning av medborgarskap och dess nära anknytning 

med samhällsengagemang (Jenkins m.fl., 2009).  

 

Elora belyser hur själva fenomenet av att fler människor går ihop i en demonstration, 

kan lyftas till andra kontexter i samhället för att göra skillnad. Hon förklarade att en 

faktor för detta kan vara att man inte vill ha för mycket uppmärksamhet riktat mot sig 

själv, vilket hon även tror många andra kan känna. Därför styrker hon vikten av att 

det blir lättare att engagera sig i samhället då man gör det tillsammans. Detta kan 

förklaras i enlighet med hur Hobbs (2010) förklarar hur ett fysiskt engagemang stärks 

av att tillsammans med andra driva samhällsfrågor. Hobbs (2010) understryker vikten 

av människors behov att känna tillhörighet när det kommer till att ta sociala åtgärder 

och verkligen engagera sig i medborgerliga aktiviteter för att förbättra samhället. “Jag 

tror inte på att jag ensam kan göra skillnad” förklarade Karl. 

 

Att lyfta samhällsfrågor i konversationer och i andra vardagliga sammanhang 

nämndes som ett sätt att engagera andra människor. Elora menade att “Det kan räcka 

med att man säger någonting” och Moa styrkte vidare på argumentet genom att berätta 

“Det skulle väl vara det jag skulle göra då. Ta upp det i konversationen bara, prata 

om det” när vi frågade hur de skulle gå tillväga för att engagera sig för en specifik 

samhällsfråga. 

 

“Alltså vi har ju pratat om det mycket på SO-lektionerna, visat intervjuer och 

sånt. Det har ju blivit att man fått sig en tankeställare och vi har diskuterat det 

hemma också.” Emily 

 

Emily belyste en effekt av att en samhällsfråga diskuteras i vardagliga konversationer. 

Här tog hon skolan som exempel där samtalet om Thunberg har initierats av en lärare, 

och att hon därefter har börjat funderat och skapat sina egna värderingar gällande 

ämnet. Ett sådant initiativ leder till att hon för vidare diskussionen bland dem i sin 

närhet.  

 

Arian och Oskar gav oss däremot svar som antydde på att de inte diskuterar 

samhällsfrågor bland vänner, utan vad som styr deras diskussioner är främst intressen, 

om det till exempel hänt något med fotbollslaget de följer. Det var därför tydligt hur 

något behövde vara roligt för att de skulle diskutera något som hänt bland sina vänner, 

trots om det var en viktig samhällsfråga. 

 

Karl och Daris berättade om hur de tror på att en demonstration inte ger någon effekt 

i samhället. För att en förändring ska ske menar Karl att de behöver finnas bättre 
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ledare, samt att de behöver vara yngre och närmre generationen som växer upp idag. 

Vidare förklarade Karl hur han tycker politikerna koncentrerar sig på fel grejer, och 

lägger upp klimatfrågan som en typisk fråga som något de fokuserar för lite på. 

 

Vi gick sedan in på vad ungdomarna känner att de skulle få ut av att engagera sig i en 

samhällsfråga. Emily belyste vad som är avgörande för att engagera sig i något, vilket 

är att man måste få ut någon vinning från energin och tiden man lägger på det. “Man 

vill ju att någonting, att det ska bli en bra konsekvens av det liksom”. När vi vidare 

frågade vad en vinning skulle innebära för henne, berättade hon följande: 

 

“Ah men kanske att fler också börjar engagera sig, och att fler börjar diskutera 

samma och fundera kanske. Om jag kanske skulle börja demonstrera att fler 

kanske börjar haka på. Just att fler, följer med liksom. Oavsett om dem kanske 

hjälper till att sprida på sociala medier, bara att man försöker hjälpa till tror jag.” 

Emily 

 

När vi frågade Arian och Oskar vad de trodde man kan få ut av ett engagemang pekade 

deras svar på samma sak som vad Emily belyste, nämligen en önskan om att få någon 

slags effekt i samhället. För dem skulle det vara att folk öppnar ögonen för en 

samhällsfråga. De menade även att det har effekt när folk går ihop tillsammans och 

engagerar sig, och att sociala medier möjliggör för engagemangets spridning och 

storlek. Arian sa:  

 

“Om jag till exempel skulle börja strejka hade jag kanske fått ihop ett gäng från 

klassen, om vi skulle ut och strejka och sen publicera det på Facebook eller 

Instagram, liksom “vilka är på?” så kanske det tillslut blir 200 personer som går 

på torget och strejkar.” Arian 

 

6.6 Sammanfattning av resultat  

 

Samtliga förmågor som vi utvunnit från Hobbs (2010) modell, visade sig ha en viss 

påverkan på hur engagemanget gällande en samhällsfråga såg ut. Ett bristande 

förhållande till en förmåga, kunde däremot påverka en annan förmåga att utvecklas. 

Vi kan med säkerhet säga att ungdomarnas förhållande till medier och information, i 

de avseende som begreppet MIK syftar på, tydligt synliggörs och uppträder i stor 

utsträckning till de förmågor som presenterats. Dessa förmågor visar sig vara en 

förutsättning vid engagemang för en samhällsfråga, där den sociala kontexten träder 

fram som en avgörande faktor för att engagemanget sker hos ungdomarna. 
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7 Resultatdiskussion 

Vi kan utifrån resultatet konstatera att ungdomarna kände sig säkra hur de använde 

sig av sina medier för att hålla sig uppdaterade om en samhällsfråga, detta 

tillsammans med de nya funktionerna och teknikerna som finns till förfogande. 

Respondenterna visade på en navigering mellan olika medier för att hitta rätt 

information från rätt källa, till det syfte informationssökningen ämnade. Här var det 

av vikt att använda sig av olika källor för att bekräfta ett innehåll, snarare än att samla 

mer information om innehållet i sig. Detta är en intressant aspekt vilket för oss innebär 

att ungdomarna tenderar att värdera kvantitet högre än kvalitet när det gäller att hålla 

sig uppdaterade om samhällsfrågor. Strävandet efter kvantitet anser vi kan medföra 

en risk, utifrån hur Strömbäck (2015) menar på att en för stor mängd exponering av 

ett visst medieinnehåll kan leda till att verklighetsuppfattningen kan anpassas 

därefter, vilket kan bidra till förvrängd bild av samhället. Precis som Ekström och 

Shehata (2018) säger, är det av betydelse hur ungdomar använder sina medier vilket 

influerar deras värderingar som de formar, vilket var något vi tydligt märkte under 

intervjuns gång. De ungdomar vars medieanvändning var mindre frekvent, ansåg vi 

senare under intervjun påverkade deras bild av samhället.  

 

Ungdomarnas medieanvändning kan även diskuteras i enlighet med Martens och 

Hobbs (2015) optimistiska och pessimistiska synsätt om ungdomars digitala 

medieanvändning, i förhållande till ett engagemang i samhället. Vi tycker det är av 

intresse att diskutera ifall ungdomarnas medieanvändning, ställer sig gentemot ett 

pessimistiskt synsätt - att det endast bidrar till ett större utanförskap från samhället, 

eller mot det optimistiska då de blir stärkta och mer engagerade av deras 

medieanvändning. Det är svårt att dra slutsatser och uttala sig om vilket synsätt 

ungdomarnas medieanvändning förhåller sig till, dock kan vi se mer tendenser hos 

ungdomarna att de blir stärkta och mer engagerade i samhället av en digital 

medieanvändning.  

 

De nya tekniker och funktioner som digitaliseringen har bidragit till ser vi 

ungdomarna förhålla sig till på ett begripligt och förståndigt sätt. Detta även då de 

presenterar sina resonemang kring hur Thunberg lyckats använda sina sociala medier 

för att engagera skolelever världen över. Ungdomarna visar oss en märkbar påverkan 

av mediernas nya funktioner och tekniker, och sättet de påverkar användarnas 

förhållning gentemot mediet och innehållet. Vi kan därmed se att det har blivit enklare 

att skapa, sprida och dela innehåll, vilket respondenterna även poängterade ökade ett 

samhällsengagemang då fler människor lättare kan nås och informeras. Detta går i 

enlighet med Sander och Strömstedts (2017) beskrivning av hur sociala medier har 

gett användare mer makt och fler röster kan bli hörda. 
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Med konkreta och tydliga exempel påvisade ungdomarna att de hade en förståelse för 

medieindustrin och innehåll som publiceras i medierna. Deras kritiska tänkande anser 

vi synliggjordes, som visar att de kan analysera medieinnehåll. En intressant aspekt 

som visades var hur majoriteten av ungdomarna presenterade trovärdighet och 

förtroende för en källa som enskilda faktorer vid bedömning av källkritik, och inte 

som en del av att vara källkritisk. Detta ser vi tyda på en missuppfattning i kontexten 

av begreppet, då detta är faktorer som redan innefattas i källkritik. Hur denna aspekt 

vidare påverkar deras engagemang för samhällsfrågor tål att diskuteras då deras 

engagemang visade sig grundas i hur det berör dem, sett till åsikt och intresse. Här 

visade flera av respondenterna att de lät påverkas och influeras av andra personer, i 

synnerhet personer i deras närhet. Detta kan innebära att deras opinion gällande 

samhällsfrågor påverkas och i sin tur inte egentligen grundas i deras faktiska åsikt. 

Vid publicering och delning av innehåll eftersträvades en viss självsäkerhet, som 

grundade sig i graden av kunskap och medvetenhet kring ämnet. Det krävs att 

medborgare är beredda att försvara värderingar de finner centrala, för en fungerande 

demokrati (Ekström & Shehata, 2018).  

 

De visade även en tydlig förståelse som berörde vem publiken kom till att bli. Att 

ungdomarna hade denna förståelse, ser vi tydligt indikera på hur ett engagemang för 

en samhällsfråga kan komma till uttryck, då det är av stor vikt att förstå sin publik vid 

publicering av innehåll gällande en samhällsfråga. Detta även då formen av 

engagemang till största del skedde på medier bland ungdomarna, och inte som ett 

fysiskt engagemang. Ytterligare en förståelse ungdomarna hade för sin publik, var 

hur de föredrog att inte dela för mycket åsikter på sociala medier då de lätt kan 

misstolkas när man inte får ta del av ansiktsuttryck och kroppsspråk. Ungdomarna 

visar, utifrån Hobbs (2010) förklaring av förmågan, en till stor del komplett 

kompetens. Detta anser vi visar på en stark riskmedvetenhet vid publicering i medier 

idag.  

 

Tillämpningen av etiska och moraliska principer vidtogs till viss del av samtliga 

ungdomar i deras medieanvändning, både vid egen och andras innehåll. Med 

utgångspunkter i vem som bar ansvaret för oetiska och omoraliska händelser, kan vi 

antyda att ungdomarnas syn på sin egen publicering var relativt fri från ansvar. Vi har 

i denna studie inte fått tillräcklig empiri som skulle kunna tala för att denna förmåga 

skulle indikera på ett engagemang för en samhällsfråga, därför skulle vi hellre vilja 

se denna förmågan som kompletterande till de andra. Vi anser därmed att denna 

förmågan inte ställer sig som en indikation på ett engagemang för en samhällsfråga. 

 

Ungdomarnas benägenhet till att engagera sig i en fråga grundade sig i hur djupt 

frågan berörde dem. Samtliga respondenter underströk vikten av att vara tillsammans 

med andra för att engagera sig, både vid ett fysiskt och digitalt engagemang. Denna 

gemenskap menar respondenterna dels ger dem en trygghet i att inte behöva engagera 
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sig ensamma, men även att vinningen av engagemanget skulle få ett större utfall. Här 

ser vi att ungdomarna tenderar att förminska sin egna kapacitet och därmed inte tro 

att de själva är kapabla till att driva en förändring. Vad denna förminskning beror på 

kan vi inte konstatera, vi kan däremot anta att det har att göra med deras unga ålder, 

då de kanske ser på samhället som något svårföränderligt. Detta är en intressant aspekt 

att diskutera i samband med Dahlgrens (2009) konstaterande gällande hur man som 

medborgare behöver känna sig bemyndigad till sina medborgerliga aktiviteter, då vi 

fann att ungdomarna begränsades av att de saknade denna legitimerande del. Vi blev 

positivt överraskade över deras förhållning till deltagarkulturen då majoriteten av 

ungdomarna, på ett eller annat sätt, underströk att man är starkare tillsammans för att 

göra skillnad.  

 

En annan aspekt som presenterades var att engagemanget kan grunda sig i att man gör 

något bara för att det är en trend. Denna åsikt visade sig vara relativt väsentlig i 

samtliga ungdomars svar gällande hur benägna de är till att engagera sig. Att engagera 

sig för att andra gör det, eller för att det är en trend, anser vi vara en riskfylld handling. 

Allt beroende på samhällsfrågan i sig. Om det gäller en fråga med utrymme för 

mycket kontroversiella åsikter och tankar kan det bidra till ett uttryck som egentligen 

inte är helt grundat på kunskap. 

 

Utfallet av ett samhällsengagemang spelade en avgörande roll för ungdomars 

benägenhet till att engagera sig. Här var vinning en utmärkande parameter som 

behövde komma som ett resultat. Vinningen kunde däremot se olika ut och kunde 

vara att fler engagerar sig eller att frågan lyfts i vardagliga konversationer. Detta 

tycker vi tyder på att ungdomarna hade en förståelse kring varför man behöver 

engagera sig för en fråga i samhället. Däremot såg vi tydligt hur denna generationen 

inte såg det som en plikt i att engagera sig för något i samhället, vilket går i enlighet 

med Bennett m.fl. (2010) presenterar att det skiljer sig mellan generationers 

förhållningssätt till samhällsengagemang. Generationen födda efter 1980 talet, 

tenderar att bedriva ett engagemang som härrör från deras personliga uttrycka åsikter 

jämför med den äldre generationen som ser samhälleligt engagemang som en 

skyldighet (Bennett m.fl., 2010). 
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8 Slutdiskussion 

Marten och Hobbs (2010) belyser hur mediekunnighet stärker ett medborgerligt 

samhällsengagemang genom att de ökar ungdomars intellektuella nyfikenhet och 

självständighet, därför tål det att diskuteras hur denna mediekunnighet egentligen 

formas. I enlighet med vad Stiernstedt (2014) konstaterar, kan man spekulera kring 

om det inte är medierna i sig som ger oss kunskap, utan snarare användningen av dem. 

Medier har i alla år utgjort representationer av verkligheten, och vi kan idag se att vi 

behöver medier som ett verktyg för att engagera oss i samhället, inte bara för att 

organisera oss politiskt utan även för att utvecklas personligt.  

 

Vi ser hur förmågorna i MIK kompletterar varandra, i en stegvis följd. Där den första 

förmågan som handlar om hur tillgängligheten till medier fungerar som en 

förutsättning för den andra förmågan, öppnar upp för en tillämpning av de resterande 

förmågorna. Vi ser det därför väsentligt att besitta alla förmågor som en helhet, för 

en grundlig MIK. Vid en bristande MIK, anser vi det inte rättvist att lägga skulden 

fullt ut på ungdomarna. Här har föräldrar och lärare ett stort ansvar i att utbilda och 

informera barn och ungdomar till att bli självständiga individer med starka förmågor 

i medielandskapet. Detta anser vi tydligt kan hjälpa dem skapa sig en bild av vad som 

händer i världen, och förstå hur man i ett demokratiskt samhälle gör sin röst hörd. 

Både sett till att engagera och koordinera en fysisk opinionsyttring, men även att 

uttrycka egna åsikter i sina medier.  

 

Vi kan fortfarande se forskningsluckor till vidare forskning inom området. Det hade 

varit intressant att se denna studien tillämpas på ett större urval med större 

undersökning för att ges möjligheten till ett mer betungande resultat. Det hade också 

varit intressant att se hur ungdomars och den äldre generationen som Bennett m.fl. 

(2010) nämner, ställs mot varandra, då deras inställning till samhällsengagemang ser 

annorlunda ut jämfört med den yngre generationens. Då MIK innefattar ett flertal 

olika områden, ser vi möjlighet till en mängd olika ingångar för vidare 

undersökningar. Här hade det varit intressant att undersöka likheter och skillnader 

mellan olika kulturer, både nationellt och internationellt, då vi tror att en kultur kan 

påverka ens MIK. Det finns ett flertal olika modeller på hur MIK idag bör tillämpas 

och mätas, det hade därför varit av intresse att se ifall empirin hade blivit annorlunda 

om vi utfört vår undersökning utifrån en annan MIK-modell.  

 

Den här undersökningen har fungerat som en ögonöppnare för vikten av MIK i dagens 

samhälle, och hur det vidare samspelar med ungdomars samhällsengagemang. Då 

studien vi utfört inte är av större slag, har vi ingen avsikt eller möjlighet att 

generalisera vårt urval till en större population. Däremot har studien bidragit till en 

djupare förståelse och bredare insikt i hur vissa ungdomar idag växer upp och 
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förhåller sig till medier och information, samt deras syn på att engagera sig för 

samhällsfrågor.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Inledande ord: 

• Förklara uppsatsens syfte  

• Berätta intervjuns upplägg, 5 teman 

o Inga rätt eller fel svar, inget tvång att svara på alla frågor. 

• Få godkännande till inspelning av intervju - garantera anonymitet 

• Blanketten till föräldrarna, signatur viktigt! 

• Fråga om bakgrundsinformation 

 

Access: 

• Hur ser er medieanvändning ut?  

• Sker navigering mellan medier? Hur?  

• Tillvägagångssätt för att hitta rätt information?  

o Säkerhet i informationshämtning gällande samhällsfråga?  

• Förhållning till nya tekniker och funktioner? 

 

Analyze & Evaluate: 

• Har ni förståelse för kontexten och budskapen i medieinnehåll ni tar del av? 

o Gällande en samhällsfråga?  

• Hur förhåller ni er till källkritik?  

o Hur avgör ni förtroende och trovärdighet i detta avseende?  

• Hur ser ni på medieindustrin?  

  

Create: 

• Hur ofta delar ni innehåll i medier? 

• Hur ofta skapar ni innehåll i medier? 

o Hur tänker ni kring er publik i detta avseende?  

o Tänker ni på eventuella effekter? Hur/Varför? 

• Finns det skillnader i er publicering vid samhällsfråga jämfört med vardagliga 

publiceringar?  

 

Reflect: 

• Hur förhåller ni er till begreppet etik och moral?  

• Hur använder ni dessa principer i er medieanvändning?  

o Rätt och fel? Gott och ont?  

• Vart ligger ansvaret vid såna här händelser?  

• Vilka åtgärder kan då vara lämpade?  
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Act & Samhällsengagemang 

• Hur ser ett samhällsengagemang ut hos er? 

o Vilka faktorer bidrar till en publicering eller handling gällande 

samhällsfrågor?  

• Varför engagerar ni er? 

• Vinning av ett engagemang? 

 

Att tänka på under intervjuns gång: 

• Inte avbryta, våga låta det bli tyst 

• Ställa följdfrågor 

• Låta båda komma till tals 

• Be gärna om exempel 

• Låt ungdomarna vara experterna! 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett 
 

Anhållan om tillstånd för att ert barn får delta i en undersökning vid Linnéuniversitetet 

 

Hej,   

 

Vi är två studenter som utbildar oss till Medieentreprenörer vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi ska nu 

skriva den avslutande uppsatsen i utbildningen som blir vårt examensarbete och som ger oss en filosofie 

kandidatexamen i medie och kommunikationsvetenskap. Arbetet motsvarar 10 veckors heltidsstudier 

och skall vara klart 28/5-2019. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur ungdomar förhåller sig till medier och information i en 

samhällsfråga, och ifall det kan indikera på ett samhällsengagemang. Vi kommer titta närmare på detta 

utifrån vad Greta Thunberg driver igenom idag gällande klimatfrågan. För att kunna besvara detta, 

kommer vi behöva samla in material genom intervjuer med era barn. 

  

Vi vill med detta brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i den intervju som ingår 

i examensarbetet. Alla elever kommer att garanteras anonymitet. De elever som finns med i 

undersökningen kommer inte att nämnas vid namn eller på annat sätt kunna vara möjliga att urskilja i 

undersökningen. I enlighet med de etiska regler som gäller är deltagandet helt frivilligt. Ert barn har 

rättigheten att, intill den dagen arbetet publiceras, när som helst avbryta deltagandet. Materialet 

behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller 

bearbetning. 

  

Vi behöver från er, som elevens vårdnadshavare, att ni skriver under denna blankett och så snart som 

möjligt skickar med det tillbaka till skolan så att ansvarig lärare kan samla in blanketterna vid tillfälle. 

Sätt således ett kryss i den ruta som gäller för er del: 

  

  Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
  

 Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
  

 

Datum 29-04-2019 

 

  

………………………………………. …………………………….…….…. 

          Vårdnadshavares underskrift                 Elevens namn 

 

  

Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående adresser eller telefonnummer: 

 

 

Clara: 073-*** ** ** 

Vjosa: 070-*** ** **  

 

Tusen tack!  

Med vänliga hälsningar, 

Clara Lundström Myrenfors & Vjosa Gjukaj 

 

Handledare för undersökningen är: Britt-Marie Ringfjord  

Kursansvarig lärare är universitetslektor Maria Elliot,  

Linnéuniversitetet, Institutionen för Medier och Journalistik, 0480-49 70 80. 
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