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The purpose of this study was to investigate to what extent  young adults use media 
to create the image of themselves. The questions we wanted to answer was as 
follows: what does the media use of young adults look like compared to their 
attitudes towards media content; what awareness do they have of other young adults 
attitudes concerning media content; and finally, how do these attitudes affect their 
own media use? 

Media consumption is a great part of  the daily lives of young adults living in 
Sweden: the national  average media consumption is seven hours a day, for 15-24 
year olds. This provides a new way for young adults to express their identity - by 
showing their use of different media content, they can change other's perception of 
themselves.  

The method we used in our study was a combination between a quantitative and a 
qualitative method. We first made a survey in three classes with senior year high 
school-students, in a Swedish school. The survey was then followed by five in-depth 
interviews with one or two students representing each class.  

The study showed that young adults use media consumption as a mean to fitting 
in, rather than as a mean to distinguishing themselves. Media consumption is of a 
greater importance when the young adult is creating an identity as 'one in the group', 
compared to when the young adult is creating his or her own personal identity.  For 
the young adults we studied, the main advantage of displaying their media 
consumption was to show others they belonged. They achieved this by participating 
in discussions concerning media content, as discussions concerning media content 
was a daily routine in their lives.  
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1. Inledning 
Medieanvändning genomsyrar idag ungdomars liv - idag spenderar en ungdom mellan 15-24 

år sju timmar om dagen på mediekonsumtion, i snitt (Nordicom 2011). Eftersom 

mediekonsumtion upptar en markant del av ungdomars tid, så ville vi undersöka hur detta 

påverkar deras identitetsskapande. 

Enligt teorin om primär och sekundär socialisation är mediekonsumtionen med och formar 

en persons identitet (Rosengren 1994). Mediekonsumtionen spelar därför en roll i 

identitetsskapandet. 

Vi valde att fokusera på hur ungdomar använder medier som ett verktyg i sina sociala 

relationer, för att förstärka och forma sin identitet. Det vill säga, hur de använder medier för 

att bygga upp bilden av sig själva. På samma sätt som en person kan manifestera sin identitet i 

kläder, eller genom vilken musik personen lyssnar på, så ville vi se om ungdomar använde 

medieinnehåll på samma sätt. 

Enligt Giddens teori om identitetsskapande (1997) så bidrar varje livsstilsval, alltifrån 

vilken limpa bröd man köper till vilket bostadsområde man väljer att bo i, till att skapa 

historien en människa har om sig själv, självets berättelse. Denna självets berättelse - 

självberättelse - är det som man använder för att visa för andra, och sig själv, vem man är. 

Vem man är - eller framstår som - påverkas därmed av vilka medier man konsumerar och 

andras syn på en själv påverkas av självets berättelse - och den livsstil - man visar upp.  

Vi undersökte detta dels för att vi ta reda på hur stor roll omgivningen spelar när det gäller 

vilka medier/medieinnehåll ungdomar väljer att konsumera, och dels för att ta reda på hur 

ungdomar väljer att använda medier som en del i deras självberättelse. 

Detta är viktigt för att ge en djupare förståelse till hur ungdomar förhåller sig till 

medieinnehåll, ur ett identitetsperspektiv. Denna förståelse kan användas av alla de som 

arbetar med medieinnehåll, som journalister och medieproducenter.  

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur stor roll medieanvändande spelar i den 

medvetna delen av ungdomars identitetsskapande. Kort sagt, använder de sig av medier för att 

skapa den person som de inför andra vill vara eller framstå som, och i så fall i vilken 

utsträckning? 

Det som skiljer vår undersökning från en receptionsorienterad studie är att vi har en lite 

annorlunda vinkel: vi undersöker förvisso hur medieinnehåll tas emot, men inte utav 

mottagaren, utan av mottagarens sociala krets. Det är alltså inte hur medier skapar identitet 
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som är vårt fokus, utan hur uppfattningen om medier skapar föreställningar om identiteten. 

För att ta ett exempel: en receptionsorienterad studie kan undersöka hur en ung tjej påverkas 

av att läsa Veckorevyn, medan vi vill undersöka hur denna unga tjej antingen delar med sig, 

eller låter bli att dela med sig, av att hon läst Veckorevyn, och hur denna delning, eller icke-

delning, påverkar andras syn på henne. Det vill säga, hur hon använder medieinnehåll för att 

påverka hur hon uppfattas av andra. 

Vi har gjort detta genom att först utföra en kvantitativ enkätundersökning i tre 

gymnasieklasser, för att ge oss en översiktlig bild av mediekonsumtionen och attityden till 

medier. Därefter har vi utfört fem samtalsintervjuer med elever från dessa klasser, där vi mer 

djupgående kunnat undersöka vilken roll medieanvändning spelar för deras självidentitet.  

Vår frågeställning är därför: hur använder sig ungdomar av medier för att visa vem de är och 

vem de inte är, det vill säga, hur utnyttjar ungdomar medier för att bidra till skapandet av sin 

självidentitet? 

För att kunna ta reda på detta behöver vi få svar på ett flertal frågor: hur ungdomars 

mediekonsumtion ser ut; hur deras attityder till olika medieinnehåll ser ut; hur medvetna de är 

om andras attityder till medieinnehåll; samt hur dessa attityder påverkar deras egen 

konsumtion av medieinnehåll.  

Innan vi inledde vår studie var vår hypotes att ungdomar skulle använda sig mycket av 

medier för att utmärka sig själva på ett positivt sätt. Vi tänkte detta därför att vi upplevt att 

ungomar tenderar att vara självcenterade och framhäva sig själva på internet, genom bloggar 

och sociala medier.  

1.3. Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår studie på olika sätt, framför allt för att få ett hanterligt material. 

Innan vi utförde vår enkätundersökning var vårt huvudfokus på medieinnehåll inom tv, radio 

och tidningar, samt magasin. Inom den definitionen räknade vi med respektive 

internetupplagor och internetsidor för streaming/podradio/podcasts som är kopplade till de 

specifika tidningarna, radiokanalerna samt tv-kanalerna. Men efter att vi utfört enkäten insåg 

vi att sociala medier (Facebook, Twitter och Instagram) var en allt för stor del av elevernas 

mediekonsumtion, vilket gjorde att vi valde att ha mer fokus på dem under 

samtalsintervjuerna. Till slut hamnade vårt huvudfokus alltså på medier och medieinnehåll 

från tv, radio, tidningar, magasin och sociala medier. 

De personer vi talat med är ungdomar som nästan utan undantag är 18 år gamla och går 

sista året på gymnasiet, vilket gör att ungdomar som inte går i gymnasiet inte finns 



 

  7 (57) 

 
 

representerade i studien. Anledningen är framför allt den tidsbegränsning som studien ska 

genomföras under och att det är en utmaning att lokalisera personer i rätt ålder som inte går på 

gymnasiet. Det är dessutom en väldigt lite grupp som inte börjar gymnasiet, cirka en procent 

av Sveriges elever fortsätter inte från grundskolan till gymnasiet innan de fyllt 19 år 

(Skolverket 2008). 

Vi har även begränsat oss geografiskt till att utföra vår enkät på tre olika klasser på en och 

samma gymnasieskola. Eleverna som var med på samtalsintervjuerna är frivilliga från 

respektive klass av dessa tre klasser. 

Anledningen till att vi begränsade oss till en och samma skola men hade med tre olika klasser 

var för att vi inte ville att den generella skolmiljön skulle bli en okänd variabel i vår 

undersökning. Mer om detta står under avsnittet om genomförande i kapitlet om metod. 

Frågeställningen vi har i vår undersökning bygger på att ta reda på hur ungdomar använder 

och utnyttjar medier för att bygga upp sin identitet, det är den delen av mediepåverkan som vi 

lagt vikt vid i studien, ingen annan. Däremot har vi valt att ta upp olika sätt som medier 

påverkar ungdomar i teoridelen, eftersom det är direkt kopplat till vårt frågeställningsområde. 

2. Statistik och fakta 
Statistik kring medieanvändning i Sverige kommer ut årligen i olika rapporter från Nordicom-

Sverige vid Göteborgs Universitet. Den är uppdelad på både ålder och forum för medier, 

däremot inte fokuserad på det specifika innehållet i medier. 

Medier tar upp en allt större del av ungdomars liv, framför allt är det internet som drar upp 

15-24-åringars mediekonsumtion till i snitt 418 minuter om dagen, ca 7 timmar. Det är en 

ökning med 57 minuter per dag sedan 2003 (Nordicom 2011). Det är framför allt efter 

genomslaget av internet som ungdomarna har börjat använda medier i en ökad utsträckning 

jämfört med andra åldersgrupper. Mellan 1979 till 1995 låg 15-24-åringars medieanvändning 

runt eller under snittet av befolkningens medieanvändning (Björkqvist 1996).  

När det kommer till vår frågeställning blir åldersgruppen 15-24 högst intressant, framför 

allt för att de lägger nästan en timme mer om dagen än snittsvensken på att konsumera medier 

(Nordicom 2011). Den största skillnaden ligger i användningen av internet, där 15-24 åringar 

är klart överrepresenterade. Morgontidningsläsning däremot intresserar enbart cirka 45 

procent av 15-24-åringarna, jämfört med 65-79-åringarna av vilka 84 procent ägnar sig åt 

någon form av tidningsläsning (Nordicom 2011). 
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3. Teori och tidigare forskning 
Vi har i vår studie i huvudsak utgått från följande teorier: Uses and gratification, för att 

förklara behovet som mediekonsumtion uppfyller, samt Anthony Giddens (1997) teorier om 

hur självidentitet skapas. Vi har även använt oss av teorin om primär och sekundär 

socialisering, för att förklara varför medieanvändning är viktig för ungdomars 

identitetsutveckling, men denna teori fungerar mer för att förklara vart i forskningsfältet vi 

befinner oss.  

 

3.1 Uses and gratification 

Uses and gratification är en publikfokuserad teori, vilket i grunden går ut på att människor 

använder sig av medier för att tillfredsställa ett visst behov, ett behov som är olika för olika 

människor och olika i förhållande till vilket medium personen använder. Hur mottagaren 

tolkar innehållet i mediet påverkas av personens kulturella bakgrund, olika sociala 

förhållanden och den egna erfarenheten. Motiven kan också styras av faktorer som inte alltid 

är inom individens egen kontroll. Det finns tre syften med teorin Uses and Gratification och 

de tre är att besvara frågan ”vad gör människor med medier?”, att upptäcka underliggande 

motiv i människors mediekonsumtion samt att identifiera de positiva och negativa 

konsekvenserna av den individuella medieanvändningen. Utöver att söka information vänder 

sig folk till medier av olika anledningar och det bestäms av vilken attityd personen har till ett 

medium, föreställningen om vad ett specifikt medium kan ge och den egna utvärderingen av 

materialet (Falkheimer 2001). 

Enligt Uses and Gratification finns det fem grundläggande behov en människa vill uppfylla 

med mediekonsumtion: kognitiva behov, känslobehov, personlighetsutvecklande behov, 

sociala behov, samt behov av avslappning. Den delen som vi utgår ifrån är framför allt den 

om det personlighetsutvecklande behovet som fokuserar på status och finna en grund för 

konversation och social integration (Falkheimer 2001). Det personlighetsutvecklande behovet 

fokuserar på hur människor använder medier för att utveckla bilden av sig själva, vilket är det 

vi undersökt i vår studie.   

3.2. Giddens teorier om självidentitet 

I vår undersökning har vi även utgått från Giddens (1997) teorier om identitetsskapandet. För 

honom är identitetsskapande något som kännetecknar den moderna människans liv. Det är 
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kontrasten mellan det traditionella och det nya - vad han benämner som det senmoderna - 

samhället som visar på vilka förändringar som skett, både i samhället och på individnivå.  

3.2.1. Livsstil 
Med "livsstil" menar inte Giddens (1997) enbart den ytliga konsumtion som man direkt tänker 

på när man hör ordet, utan han definierar det som: 

"En mer eller mindre integrerad uppsättning praktiker som en 

individ följer, inte bara därför att sådana praktiker tillfredsställer ett 

nyttobehov, utan därför att sådana praktiker ger en materiell 

inramning till en speciell berättelse om självidentitet." (Giddens, 

1997, sidan 101.) 

För att upprätthålla en livsstil måste man följa handlingrutiner när det gäller alltifrån mat- och 

klädvanor till umgängesmiljöer och handlingssätt. Alla beslut en människa tar, som hur denna 

ska ta sig till jobbet eller vilken tröja denna ska köpa, bidrar till att rutinerna upprätthålls. 

Därmed betyder det att varje beslut en människa tar, oavsett hur triviala eller djupa de kan 

tyckas vara, inte bara innebär att man beslutar för sig hur man ska handla, utan att man i 

förlängningen skapar den person man vill vara (Giddens, 1997).  

Men allt är såklart inte möjligt för alla, i praktisk mening. Om man ser till den ontologiska 

tryggheten, så innebär livsstilen en samling vanor och orienteringar som människan behöver 

för att bevara den tryggheten. Enligt Giddens (1997) så ser en person som har hängett sig åt 

en livsstil vissa möjligheter som helt oförenliga med denna livsstil; exempelvis kanske en 

hängiven punkare inte kan se sig själv studera på Stockholms Handelshögskola. Denna 

uppfattning delas även av de personer som punkaren umgås med, och på så vis befästs 

uppfattningen ytterligare. Skapandet av livsstilar påverkas därför av grupptryck, samt synliga 

förebilder och socioekonomiska förhållanden. (Giddens 1997).  

3.2.2. Självidentitet 

För Giddens (1997) är självidentiteten inte något givet vid födseln eller något som enkom 

formats genom ens uppväxtmiljö.  

"Självets »identitet» - till skillnad från självet som ett generellt 

fenomen - förutsätter en reflexiv medvetenhet. Självidentiteten är det 

som individen är medveten »om» när vi talar om individens 

»självmedvetande». Självidentiteten är med andra ord inte något som 

bara är givet som ett resultat av kontinuiteten i individens 

handlingssystem, utan något som rutinmässigt måste skapas och 
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bevaras genom individens reflexiva handlingar." (Giddens, 1997, 

sidan 67) 

Giddens ser på självidentitet som en pågående process och att man ständigt skapar sin 

självidentiteten genom att en person reflexivt tolkar självet gentemot sin egen biografi. Denna 

biografi består av minnen, tankar, upplevelser och erfarenheter man "valt ut" till den 

berättelse som gör att man själv och andra reflexivt kan förstå ens självidentitet. Dessa 

historier kallar Giddens (1997) för självets berättelse, medan den reflexiva process genom 

vilken man formar sin självidentitet kallas för självets reflexiva projekt.  

För oss är Giddens (1997) teorier om livsstil särskilt angelägen, eftersom alla livsstilsval 

påverkar självets berättelse, och mediekonsumtion är ett livsstilsval. Att få en förståelse för 

intervjupersonernas mediekonsumtion och därmed deras livsstilsval är det som lägger 

grunden för vår undersökning.  

När vi sedan går djupare in för att ta reda på med vilken medvetenhet ungdomarna väljer 

vilken mediekonsumtion de visar fram så är Giddens (1997) teorier om identitetsskapandet 

och självets reflexiva projekt relevanta. Det är genom den reflexiva processen som man 

skapar berättelsen om sig själv, och det är berättelsen om sig själv som är den synliga 

självidentitet man själv och som andra kan se. Det vi vill ta reda på är om ungdomar då 

justerar sin synbara mediekonsumtion för att den bättre ska passa med den bild de vill ge av 

sig själva.  

3.3. Primär och sekundär socialisering 

Enligt teorin om den primära socialisationen är det den närmaste miljön, familjen, som hjälper 

oss att förstå vilka vi är. Denna typ av socialisation lägger grunden hos individen inför senare 

socialisering och därmed också identitet. Den närmaste familjen, och relationen till den, har 

alltså en betydande påverkan på den blivande identiteten hos en individ (Gripsrud 2002).  

Den sekundära socialisationen är det som kommer in senare, när en individ blir medlem i 

en större grupp, till exempel dagis, skola, fotbollslaget och så vidare. Medier är en del av den 

sekundära socialisationen även om den, tillskillnad från andra företeelser i den kategorin, 

också är en del av individers intima sfär, hemmet (Rosengren 1994). 

3.4. Tidigare forskning 
När det kommer till ungdomars identitetsutveckling finns det många aspekter att ha i 

beaktande. De som vi funnit vara särskilt intressanta för vår studie rör hur skolmiljön och den 

socioekonomiska bakgrunden bidrar till självet berättelse och hur gruppidentiteter formas med 

hjälp av medieanvändning.  
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Den socioekonomiska bakgrunden är viktig när man talar om medieanvändning, eftersom 

det finns ett samband mellan denna och vilka medier individer väljer att konsumera (Gripsrud 

2002). I Gripsruds (2002) tidigare studie över de som tittade på såpoperan Dynasti finns en 

klar koppling mellan utbildning och antal sedda avsnitt. Ju högre utbildning, desto färre 

avsnitt hade personen sett. 

Inom teorin om primär socialisering ryms idén om att den primära socialisationen, familj 

och direkt omgivning, påverkar den sekundära socialisationen, eftersom den skapar en rikting 

inför de val som individen kommer göra efter att den lämnat sin familj för att skapa sitt egna 

liv. Eftersom medier är en del av den sekundära socialisationen är valet av medieinnehåll inte 

helt fritt utan påverkas av attityder som individen anammat inom när den befann sig inom den 

primär socialisationen (Kelly & Donohew 1999). Vilken typ av medier en individ konsumerar 

påverkas därmed av i vilken miljö individen är uppväxt. Medieanvändningen kan alltså tolkas 

utifrån och ge indikationer om personens socioekonomiska bakgrund, och vice versa. 

I Monica Johanssons (2009) studie av elevidentiteten på gymnasieskolan diskuterar hon 

identitet i skolan med tanke på socioekonomisk bakgrund. Hon påpekar exempelvis att det i 

hennes empiriska material ibland finns en koppling mellan föräldrarnas yrkesval och 

elevernas val av utbildning. Bland annat skriver hon att många av de som går 

omvårdnadsprogrammet har föräldrar som jobbar inom vården. Hur en individs bakgrund 

påverkar val och därmed identitet sker på olika sätt och hos just ungdomar syns det tydligt i 

skolan (Johansson 2009).  

I en rapport från skolverket, Elever med utländsk bakgrund (Skolverket 2004), framgår att 

resultaten i skolan är beroende av den socioekonomiska bakgrunden i familjen. I den 

framkommer att mycket av skillnaden i meritvärde mellan elever med svensk och elever med 

utländsk bakgrund försvinner om man beaktar den socioekonomiska bakgrunden. 

En roll som medier spelar i ungdomars identitetsskapande är även skapande av 

gruppidentiteter. När det kommer till ungdomars medieanvändning skiljer den sig från hur 

barn och vuxna använder medier (se kapitlet statistik och fakta). Detta påverkar skapandet av 

den egna identiteten som de flesta ungdomar genomgår, eftersom medieanvändning är en del 

av socialisationen:  

"As an adolescent has more choice in what she reads, views, and listens 

to for entertainment and socialization, she is more heavily influenced by 

her peers than by her family. […]  An adolescent’s self-identity is 

reflected in these media and peer choices. Media may be used to 
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support certain self-identity in subcultures." (Kelly & Donohew, 1999, 

sidan 1036) 

En intressant studie som visar på hur medieanvändning bidrar till att forma gruppidentiteter 

är gjord av Wan-Hsiu Sunny Tsai 2011. Den handlar om hur homosexuella personer tar emot 

reklam som visar öppet homosexuella människor. En del i studien tittar på hur den 

homosexuella mannen porträtteras som ”drömkonsumenten” och att det blir så vi lär oss 

uppfatta den homosexuella mannen. I längden leder detta till att det blir så en homosexuell 

man uppfattar att han bör vara (Tsai 2011). Men där finns också en paradox i hur det 

amerikanska HBT-samhället vill att medier, i detta fall reklam, ska riktas mot dem. Samtidigt 

som det är viktigt att normaliseras i mainstream-medier vill de inte förlora sin gruppidentitet, 

som de har inom den grupp de ingår, i detta fall HBT-samhället (Tsai 2011). På så vis har 

medier möjlighet att både förstärka och förminska gruppidentiteter. Det är relevant i vår 

studie då den gruppidentitet som vi undersökt är den klass som deltagarna i studien ingår i, 

samt eftersom mediekonsumtionen är med och influerar identiteterna i klasserna. 

I USA kommer det också ut en guide från Human Rights Campaign Foundation (HCR) 

kallad Buying for Equality Guide där olika företag listas som positiva eller negativa för HBT-

rättigheter. I denna behandlas medier (nöje och nyheter) som vilken konsumentprodukt som 

helst med uppmaning om att bara konsumera de produkter som stödjer HBT-rättigheter. I 

Tsais (2011) studie så är det flera som säger att de följer guiden till olika grader: 

[Troy] "I got a lot of HRC e-mails, and they talked about those 

corporations are being real bastards, and these corporations are being 

progressive… Some friends who are more politically active or politically 

conscious, they often research before they shop, to pick the more 

gayfriendly companies ... to vote with their money." (Tsai, 2011, sidan 90) 

Bland dessa val ingår också medier vilket gör medieköp lika mycket av ett sätt att visa sin 

identitet som politiskt medveten medlem av HBT-gruppen som vilket annat köp som helst. 

I en mycket tidig studie av Lewis Donohew, Philip Palmgreen och J. D. Rayburn II (1987) 

så tittar forskarna på sambandet mellan livsstil och medieanvändning och de identifierade fyra 

olika grupper med olika sätt att använda medier. Denna studie är mycket intressant för vår 

undersökning då den tittar på hur en persons livsstil påverkar både vilket medieinnehåll en 

person konsumerar, samt på vilket sätt. Sedan denna studie gjordes har medieanvändningen 

förändrats avsevärt, framför allt hos ungdomar (se avsnittet Statistik och fakta), men vi tycker 

ändå att den är relevant eftersom den påminner mycket om vår undersökning.  
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De fyra grupperna som de tre forskarna har identifierat, och som vi har översatt till 

svenska,  kallar de för The dissengaged homemaker (Den oengagerade hemmafrun/mannen), 

The outgoing activist (Den sociala aktivisten), The restrained activist (Den återhållna 

aktivisten) och The working class climber (Arbetarklass-strebern).  

• "Den oengagerade hemmafrun/mannen" är den grupp som framför allt tycker att 

deras liv är rutinmässigt och tråkigt. De är socialt och politiskt oengagerade och 

tycker att familjen är det viktigaste. De använder medier framför allt som 

tidsfördriv eller sällskap. Information de hämtar från medier är för det mesta 

praktisk, så som tips på hur man hanterar det dagliga livet, medan information om 

samhället och politik inte främst hämtas från medier utan snarare från familj och 

vänner.  

• "Den sociala aktivisten" har, till skillnad från den tidigare gruppen, betydligt längre 

utbildning och tar sig ofta för att göra saker. De som tillhör denna grupp har ofta 

saker för sig i sina liv och känner att deras liv är ganska intressant. De gillar att 

hålla sig uppdaterade på samhällsdebatten och vad som händer i världen och hämtar 

mycket information från tryckt press, som tidningar och magasin.  

• "Den återhållna aktivisten" har den högsta snittåldern bland grupperna och har en 

stark tro på kärnfamiljen. Gruppen är relativt konservativt inställd till nya saker. 

Denna grupp av människor konsumerar väldigt mycket medier, både tryckta och 

via tv, framför allt för att få reda på information. Gruppen tycker om att vara 

uppdaterade på internationella och politiska händelser, samt på den aktuella 

samhällsdebatten. De har ett stort behov av kognitiv stimulans och löser gärna 

korsord och går på kulturella event. De tror starkt på att medier hjälper folk att göra 

informerade politiska val.  

• "Arbetarklass-strebern" har starkt självförtroende, är ambitiösa och sätter karriären 

framför familjen. De gilla fester och tycker att de klär sig stiligt. Däremot är de inte 

speciellt aktiva i föreningar eller i politiken. De läser och diksuterar framför allt 

sport, och deltar också gärna i sportaktiviteter, men går inte på konserter eller 

vernissager. Det är inte speciellt intresserade av samhällsdebatten och läser inte så 

mycket, eftersom de inte anser sig ha tid till det. De tittar gärna på tv och använder 

tv för att fördriva tiden (Donohew, Pelamgreen, Rayburn II, 1987). 

Genom denna uppdelning menar forskarna att den sociala bakgrunden påverkar 

medieanvändningen. Därmed så säger medieanvändningen också ganska mycket om din 
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sociala bakgrund. För vår studie är detta intressant, eftersom den handlar om huruvida, och i 

så fall hur, ungdomar utnyttjar medieanvändning för att förändra eller förstärka sin identitet, 

där socioekonomisk bakgrund ingår.  

4. Metod och materialurval 
Undersökningen är utförd med en inledande kvantitativ enkätundersökning i tre olika 

gymnasieklasser, följt av fem samtalsintervjuer med elever från dessa klasser. Våra 

undersökningsresultat vilar i första hand på samtalsintervjuerna, men även till viss del på 

svaren från vår enkätundersökning. Att resultaten till största del bygger på det kvalitativa 

materialet - samtalsintervjuerna - är på grund av att den kvantitativa undersökningen i första 

hand utfördes för att kunna kartlägga ungdomarnas medieanvändning och åsikter om medier 

för att förbereda för samtalsintervjuerna, snarare än för att själv kunna besvara vår 

frågeställning. Men både empirin från enkätundersökningen och samtalintervjuerna har 

anayserats i kapitlet med resultat.  

De begrepp som vi använt oss av är: 

• Mediekonsumtion: att ta del av medieinnehåll 

• Medieinnehåll: det som visas via medier, som exempelvis program på tv, 

artiklar i en tidning eller flöden på Facebook. 

• Självidentitet: individens reflexiva tolkninga av självet mot bakgrund av 

hennes eller hans biografi.  

• Självets berättelse/självberättelsen: den historia eller de historier genom vilka 

självidentiteten förstås reflexivt, både av individen ifråga och av andra.  

• Livsstil: den matriella inramningen av en persons liv, som upprätthålls 

handlingsrutiner och medvetna val av exempelvis mediekonsumtion och mat. 

Skapandet av livsstilen påverkas av grupptryck, synliga förebilder och 

socioekonomiska förhållanden.  

4.1. Enkätundersökningen 

Anledningen till att vi valde att började med en enkätundersökning var för att få information 

och lägga en översiktlig grund inför våra samtalsintervjuer. Eftersom undersökningen ska ta 

reda på huruvida och i vilken utsträckning ungdomar använder sig av medier i sitt medvetna 

identitetsskapande var vi tvungna att åtminstone få en fingervisning om, hur ofta och när detta 

sker, samt vilka medier det rörde sig om. Enkätundersökningen fungerade som en 

kartläggning av elevernas mediekonsumtion, samt deras värdering av medier, medieinnehåll 
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och mediekonsumtion, och byggde på vår egna kunskap och det vi lärt oss geneom tidigare 

forskning samt en testenkät som vi utförde innan vi började sama in empiri. 

När just vår frågeställning eller undersökning tidigare vare sig var undersökt eller utförd så 

ansåg vi inte att det räckte med våra egna antaganden, exempelvis att ungdomar kanske helst 

inte associerar sin person med Hänt Extra. Vi ville bygga på vår kunskap om området utanför 

våra egna antaganden och uppfattningar. Detta hjälpte oss att formulera frågorna till 

samtalsintervjun, där vissa frågor var en direkt reflektion av den information vi fått av svaren 

på enkätundersökningen vi utförde i den intervjuades klass. 

4.1.1. Urval 

Vår enkät utförde vi på tre olika sistaårsklasser på samma gymnasieskola. Vi valde samma 

skola eftersom vi tänkte att resultatet skulle bli mer rättvisande om eleverna upplevt samma 

skolmiljö under tre år. Våra egna erfarenheter sa oss att klimatet och miljön kan skilja rätt 

mycket från skola till skola.  

Under min (Lindbergs) gymnasietid så gick jag på en kommunal skola i Växjö. 

Sammanlagt finns tre kommunala skolor i Växjö, och på min skola var det rätt högt i tak i 

frågan om hur människor såg ut och uttryckte sin personlighet. Det fanns exempelvis en 

massa studenter som gick olika estetiska utbildningar och hade rosa hår och latexläder på sig i 

skolan, utan att  utsättas för nedlåtande kommentarer. Stämningen var accepterande. 

På en av de andra kommunala skolorna var klimatet annorlunda. Elever som gick där har 

berättat att det var tabu med annat än de senaste märkesjeansen och att de som dristade sig till 

att ta på sig något som inte ingick i skolans inofficiella klädkod ofta fick gliringar i 

korridorerna.  

På den tredje kommunala skolan, den med flest tekniska utbildningar, var merparten av 

eleverna killar, och där var klimatet och miljön annorlunda, jämfört med de bägge andra 

skolorna som ungefär hade lika många kvinnliga som manliga elever.  

Däremot valde vi att utföra enkätundersökningen på klasser med olika inriktningar: en med 

inriktningen samhäll-media; en med ekonomi-ekonomi; samt en med samhäll-idrott. Vi valde 

klasser med olika inriktning, eftersom vi ville se om resultatet skilde sig åt från klass till klass.  

Det kan verka paradoxalt att vi ville undersöka skillnader mellan olika klasser, men inte 

mellan olika skolor, men om vi hade utfört vår undersökning på flera olika gymnasieskolor 

hade den del av resultatet som är beroende på respektive skolas generella skolmiljö varit 

okänd. Det betyder att även om klassernas resultat skilt sig mycket åt så hade vi inte vetat hur 

stor del som var beroende av den generella skolmiljön och hur stor del som var beroende av 
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respektive klass gemensamma gruppidentitet. Nu kan vi åtminstone anta att det är klassernas 

gruppidentitet som till största del ger de åtskiljande resultaten. 

4.1.2. Genomförande 

I vår enkätundersökning låg fokus på tre saker: att få en uttömmande bild av elevernas 

mediekonsumtion; att försöka få en tydlig bild av hur eleverna värderade medieinnehållet; 

samt hur eleverna värderade konsumtionen av dessa medier. Det vill säga, hur konsumtion av 

medier eventuellt påverkade elevernas syn på konsumenten av dessa. Vi hade i enkäten 

särskilt fokus på medieinnehåll inom radio, tv och tidningssfären, eftersom vi försökte 

begränsa vår undersökning till dessa medier. När vi utfört enkäterna insåg vi dock att sociala 

medier upptog en alldeles för stor del av mediekonsumtion för att kunna uteslutas (se avsnittet 

om metodkritik). 

Vi valde att strukturera upp vår enkät med nästan uteslutande flervalsfrågor och inledde 

med frågor som rörde mediekonsumtionen. Förutom antal timmar som eleven tror sig lägga 

på medier var dag så frågade vi om vilka dagstidningar, magasin, radiokanaler och typer av 

tv-program som eleven konsumerade regelbundet. Vi hade minst fem och högst åtta olika 

alternativ för varje typ av medieinnehåll och valde även att definiera "regelbundet" för att 

undvika att varje elev gjorde sin egen definition av begreppet och därmed svarade på frågan 

med en annan premiss än bänkkamraten. Exempelvis definierade vi det som regelbundet 

läsande av dagstidningar om man läste en sådan minst fyra dagar i veckan, och regelbundet 

radiolyssnande som minst en timme i veckan.  

Det vi hade svårast att bestämma oss kring var hur regelbundet tv-tittande skulle definieras, 

men vi kom till slut fram till att en timme i veckan var tillräckligt. Om då eleven kryssade i att 

de ser på nyhetssändningar så visste vi att de åtminstone sett på motsvarande två sändningar 

av Rapport och om de kryssade i att de ser på sitcoms så har de åtminstone sett på 

motsvarande två avsnitt av The Big Bang Theory.  

 Vi valde även att ha frågor utan svarsalternativ, eftersom vi som sagt var ute efter tankar, 

åsikter och synsätt som vi själva inte kunde förutsäga. Exempelvis visade det sig att X-factor 

var ett av de mest populära samtalsämnena. Det var en överraskning och något som vi 

antagligen inte skulle kunnat få fram genom annat än en enkät med kommentarsfält - helt 

enkelt för att ingen av oss följde X-factor och inte därför inte skulle gjort det till ett fast 

svarsalternativ, om vi använt oss av sådana på den frågan.   

Vi utförde enkäterna under lektionstid, efter att ha fått tillåtelse från läraren som höll i 

lektionen. Vi hade ingen speciell ordning som vi ville utföra enkäterna i, utan det var helt 
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beroende på när vi fick lov att besöka klasserna. Innan vi delade ut enkäten så informerade vi 

eleverna om att enkäten handlade om deras mediekonsumtion och syn på medier, att den var 

helt anonym, samt uppmanade dem att skriva namn och telefonnummer om de var 

intresserade av att ställa upp på en samtalsintervju. Vi uppmanade även dem att inte hoppa 

över frågorna med kommentarsfält. 

När frågor kom under tiden eleverna fyllde i enkäten svarade vi på dem, men vi berättade 

inget mer utförligt om frågorna innan de började fylla i enkäten. 

Vi använde oss sedan av Microsoft Excel, för att behandla och spara empirin. 

4.1.3. Metodkritik 

En av de saker vi ångrar lite är att vi gjorde enkäten för lång. Den blev ungefär tio sidor, om 

man bortser från vår inledande information rörande anonymitet och information om de senare 

samtalsintervjuerna. Anledningen till detta var såklart att vi ville täcka in ett stort område, 

men i efterhand har vi märkt att många helt låtit bli att svara på våra sista frågor, de med 

tomma kommentarsfält. En anledning kan vara att de blev trötta på våra frågor, eftersom 

enkäten var för lång. Vi tror säkert att det finns flera som låtit bli att svara på de frågor tomma 

kommentarsfält även om enkäten varit hälften så lång, men inte lika många.  

Eftersom vår enkät var så lång och nästan uteslutande innehöll flervalsfrågor så fick vi 

sammanlagt 222 variabler, där "ja", "nej" eller "inget svar" var enda svarsalternativen. Detta 

gjorde att det tog väldigt lång tid att föra in empirin i Excel.  

När enkäten utfördes så var det efter att vi fått lov av läraren som höll i lektionen att 

komma dit. I en av klasserna så var det en av de sista lektionerna innan jul, så läraren gick 

igenom information om andra saker under tiden som eleverna fyllde i enkäten. Vi har såklart 

full förståelse för att läraren var tvungen att utföra sitt jobb, men då eleverna hade både 

enkäten och det läraren sa att tänka på, så blev stämningen lite stökig i klassen, med mycket 

prat. 

Det var även mycket prat i de andra två klasserna, trots att lärarna där hade tid att ge 

enkäten den tid och uppmärksamhet den behövde. I en klass gjordes enkäterna innan en 

datalektion, vilket gjorde att eleverna loggade in på datorerna och surfade medan de gjorde 

enkäten. I den tredje klassen var förutsättningarna väldigt bra, det vill säga utan stress och 

datorer och läraren satte till och med på julmusik medan eleverna fyllde i enkäterna. Men det 

var fortfarande mycket prat eleverna emellan. 

Den lösning vi ser på detta är om vi hade haft tid och möjlighet att göra enkätifyllningen 

mer formell, med åtskilda bänkar - både för att undvika prat och för att eleverna inte skulle 
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varit oroliga över att bänkamraten skulle se vad de fyllde i - och helt tysta klasser. Men 

eftersom vi faktiskt tog upp lektionstid från de fåtalet lektioner som lärarna hade innan 

jullovet så hade det nog inte varit möjligt, det var helt enkelt inte den mest optimala tiden på 

året att utföra vår enkätundersökning. 

När vi utformade enkäten så hade vi begränsat vår undersökning till att ta reda på 

ungdomarnas attityder och relationer till medieinnehåll från tv, radio, tidningar, samt magasin 

i första hand, och andra medier (som sociala medier, film, tv-spel, böcker, osv.) i andra hand. 

Detta var en medveten avgränsning från vår sida, men efter att vi läst enkätsvaren och haft 

våra samtalsintervjuer så inser vi att vi kanske borde lagt mer uppmärksamhet på vilken roll 

de sociala medierna spelar i ungdomarnas liv redan på enkätstadiet. Det var inget vi visste på 

förhand och vi lade mycket fokus på exempelvis sociala medier under intervjuerna. 

4.2. Den kvalitativa undersökningen 

Efter enkätundersökningen var nästa steg att utföra samtalsintervjuer, till vilka resultatet ifrån 

enkätundesökningen låg till stor grund. Förutom resultatet från enkätundersökningen så 

baserades intervjumallen på Giddens (1997) teorier om identitetsskapande. Vi utförde även 

två provintervjuer innan vi började samla in empiri. 

4.2.1. Urval 

När vi gjorde enkätundersökningen så bad vi om frivilliga till samtalsintervjuerna i varje kass 

vi var i, och man kan i princip säga att de fem personer vi intervjuade var de personer som 

ställde upp, vilket vi diskuterar i metodkritiken. Samhäll-media, den andra klassen vi var i, 

var den klass med flest frivilliga som skrev i namn och telefonnummer, men det var bara 

killar som gjorde det. Så där fick vi övertala två tjejer, eftersom vi bara fått frivilliga killar 

från den första klassen vi utförde enkätundersökningen i, Ekonomi-ekonomi. Vi strävade 

därmed efter att ha lika delar tjejer och killar att intervjua och vår ursprungliga tanke var att få 

två personer från varje klass, allra helst en tjej och en kille från varje klass.  

Tyvärr var det två killar som fyllde i fel telefonnummer i den sista klassen vi utförde vår 

enkät i, vilket vi inte upptäckte förrän det var dags att ringa upp dem en dag senare. Från den 

klassen, Samhäll-idrott, fick vi därför bara en person till samtalsintervju, en tjej. Från 

Ekonomi-ekonomi fick vi två killar och från Samhäll-media en kille och en tjej. Sammanlagt 

blev det alltså fem personer, tre killar och två tjejer. Vilka våra intervjupersoner var står det 

kort om i bilaga 5.   
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I den klassen där vi hade några frivilliga att välja på så valde vi de som fyllt i de mest 

intressanta svaren i enkäten, med hög mediekonsumtion och många tankar kring medier som 

preferenser. Men det var få som var frivilliga och vi sållade bara bort tre personer 

sammanlagt, på grund utav att de hade lägst mediekonsumtion av de vi hade att välja på. 

4.2.2. Genomförande 

Vår intervjumall (bilaga 3) delade vi in i fem olika delar. Den första var mediekonsumtion, 

där vi bad de intervjuade beskriva en vanlig dag, samt uppskatta hur många timmar de tror de 

lägger på mediekonsumtion en vanlig dag. 

Den andra delen rörde familjen, där vi ställde frågor om familjens gemensamma 

mediekonsumtion och diskussioner kring medier. Anledningen till att vi hade de frågorna var 

för att kunna avskilja hur mycket av den intervjuades mediekonsumtion som berodde på 

familjen - som i huvudsak utgör den primära socialiseringen - och hur mycket som berodde på 

den intervjuade själv och hans eller hennes jämnåriga kompisar - den sekundära 

socialiseringen (Donahew & Kelly 1996).  

Den tredje delen rörde livsstilsfrågor, bland annat om fritidsintressen, umgänge och om 

mediekonsumtionen ingick mycket i umgänget. Exempel på frågor är: "Brukar du lägga upp 

saker du sett eller läst på exempelvis Facebook?", "Vet du hur dina närmsta vänners 

medieanvändning ser ut?" och "Brukar du prata om medieinnehåll med dina kompisar?". 

Frågor rörande livsstil är viktiga, eftersom varje handling och vana, enligt Giddens (1997), 

bidrar till att upprätthålla en livsstil, och att man genom sin livsstil skapar den man vill vara. 

Om man då delar med sig av alla nyhetsartiklar man läser på Facebook så säger det väldigt 

mycket om ens livsstil, och därmed vem man vill vara. 

Den fjärde delen i intervjumallen rörde synen på andra människors mediekonsumtion, med 

frågor som: "Vilka är de viktigaste medierna för dig en vanlig dag?", "Vad tänker du om 

någon som aldrig tar del av de medierna?" och mer rakt på sak, "Vad har du för fördomar 

mot en person som du inte har någon mediekonsumtion gemensamt med?". Attityden 

gentemot en person man saknar någon gemensam mediekonsumtion med säger mycket om 

vem en person vill - eller inte vill - vara.  

Den avslutande delen i intervjumallen handlade om självet, med frågor som är ännu mer 

rakt på sak: "Tror du att din mediekonsumtion påverkar andras syn på dig?", "Vad tycker du 

att din medieanvändning säger om dig?" och "Brukar du fundera på [vad din 

mediekonsumtion säger om dig]?". Motivet med frågorna var att få en djupare bild av 
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personens syn på sig själv; vem vill han eller hon vara, och hur anser sig personen vara? Som 

Giddens (1997) skulle uttryckt det: vilken självberättelse har denna person?  

Som synes har vi använt oss mycket av Giddens (1997) när vi utformat intervjumallen, 

eftersom det är hans teorier om identitet och identitetsskapande som vi utgått från i vår 

undersökning. Men många av frågorna var baserade på de svar vi fått från enkäten, som: 

"Bland killarna i din klass ville flest förknippa sig med sport och sitcoms, medan det som var 

minst populärt var Elle, Klick och Dagens Industri. Vad tänker du om det?" vilket gav väldigt 

intressanta inblickar i hur de intervjuade tänkte om sin egen och andras mediekonsumtion. 

Vår intervjumall var ganska detaljerad, med ungefär 55 fasta frågor. Anledningen till att vi 

utformade den så var eftersom vi anade att det krävdes - vi hade som sagt svårt att få tag i 

frivilliga och vi befarade att intervjupersoner som övertalats till att ställa upp kanske inte 

skulle vara så lättpratade. Som tur var visade de flesta vara mycket mer lättpratade än vi 

väntat oss, men den detaljerade intervjumallen var ändå väldigt användbar. 

Samtalsintervjuerna bokade vi in utefter när de som skulle intervjuas kunde. Vi 

transkriberade oftast direkt efter, eller senast morgonen dagen därpå, om vi hade haft en sen 

intervju. Den längsta intervjun var 63 minuter lång, två intervjuer var på 52 minuter, en på 48 

minuter och den kortaste på 39 minuter.  

Vi utförde alla utom en intervju i ett mötesrum på elevernas skola, efter att den som skulle 

intervjuas hade slutat skolan för dagen. En intervju utfördes på ett café.  

När vi utförde intervjuerna så spelade vi in allt som sades på våra mobiltelefoner. En av oss 

intervjuade, medan den andra antecknade, skrev upp egna frågor, och inflikade lämpliga 

följdfrågor där det behövdes. Vi ansträngde oss för att skapa en trevlig stämning genom att 

presentera oss själva och alltid bjuda på kaffe.  

Direkt efter intervjuerna så transkriberade vi vårt inspelade material. Efter att vi genomfört 

alla intervjuer så läste vi noggrant igenom alla transkriberingar, samt lyssnade på det 

inspelade materialet igen, för att fånga upp det som var mest intressant för vår undersökning. 

Detta resulterade i sex olika teman, huvudtemana är fetmarkerade, med eventuella 

underteman direkt under: 

 

• Synen på den egna mediekonsumtionen (hur man uppfattar sig själv och tror 

att man själv uppfattas av andra) 

• Synen på andras mediekonsumtion (hur man uppfattar andra baserat på 

deras mediekonsumtion) 
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• Synen på medier (fördomar, värderingar och uppfattningar om mediekanaler 

och medieinnehåll) 

• Interaktion med andra (Rollen mediekonsumtion spelar i det sociala 

umgänget) 

• "Hänga med" (Att hålla sig uppdaterad för att aktivt kunna delta i det sociala 

umgängets diskussioner) 

            - Beroende 

• Passa in (Mediekonsumtion som en variabel i strävan efter att passa in) 

- Genus 

- Gömma eller lyfta fram 

 

Efter det gick vi igenom alla transkriberingar och kategoriserade citat efter citat under de 

olika temana vi utkristalliserat när vi läste och lyssnade igenom intervjuerna. Vi kopierade 

citaten från originaltranskiberingen och lade i ett nytt Word-dokument, så att alla citat som 

passande under vart och ett av de specifika temana låg på samma dokument. Många citat 

passade in under flera teman och då la vi dem också under flera teman, eftersom de kan tolkas 

på olika sätt beroende på perspektiv. Sedan analyserade vi ett i taget. 

4.2.3. Metodkritik 

En av de saker vi råkade ut för när vi bad klasserna om frivilliga till samtalsintervjuerna var 

att vi blev lurade. I den sista klassen fick vi in tre telefonnummer från två killar och en tjej. 

När vi sedan skulle ringa upp killarna så visade det sig att bägge angett ett felaktigt 

telefonnummer. Det var därför vi bara fick fem att intervjua, istället för de sex vi hade 

planerat att ha.   

Vi blev även lurade på andra sätt, genom att en del fyllde i klasskamraters namn och 

telefonnummer på sina egna enkäter. När vi sedan ringde upp var de mycket förvånade - och 

vägrade ställa upp på en intervju. 

Vi har funderat på om det finns bättre tillvägagångssätt för att få personer att ställa upp på 

en intervju, istället för att be dem fylla i namn och telefonnummer, som exempelvis att fråga 

personligen och sedan själva skriva ner deras namn och telefonnummer. Då skulle även risken 

för att bli lurad, med felaktiga namn och telefonnummer, minimeras.  

När det gäller genomförandet av intervjuerna så märkte vi då och då under 

transkriberingen att vi missat någon intressant följdfråga, vilket är tråkigt i efterhand. Men 
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tack vare att vi var två, med en som intervjuade och en som antecknade, så skedde det inte så 

ofta.   

4.3. Undersökningens giltighet 

Som synes ovan så använde vi oss av en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ 

undersökning, en metodtriangulering. Den kvantitativa empirin fungerade, förutom som en 

självständig del i studien, även som underlag till den kvalitativa undersökningen. Vi baserad 

alltså delvis våra samtalsintervjuer på det vi fick reda på genom vår enkätundersökning.  

Genom att göra den kartläggning vi gjorde i och med enkätundersökningen, så fick vi ett 

underlag till samtalsintervjuerna, vilket ökade tillförlitligheten för studien. Som Halvorsen 

(1992) skriver så kan de olika metoderna väga upp för varandras svagheter. En svaghet våra 

samtalsintervjuer hade haft, om vi inte utfört enkätundersökningen innan, hade varit att vi 

varit tvungna att själva göra antaganden om exempelvis ungdomarnas mediekonsumtion och 

attityd till medieinnehåll. 

4.3.1. Validitet 

När vi operationaliserade vår frågeställning så kom vi fram till att det var följande frågor vi 

behövde få svar på: hur ungdomars mediekonsumtion ser ut; hur deras attityder till olika 

medieinnehåll ser ut; hur medvetna de är om andras attityder till medieinnehåll; samt hur 

dessa attityder påverkar deras egen konsumtion av medieinnehåll. 

Vi har reviderat bägge undersökningar minst en gång. När det gäller enkätundersökningen 

så testade vi först den i en fjärde klass. Vi insåg efter detta att vi inte ställt tillräckligt 

relevanta frågor, och gjorde därför om enkäten inför de tre klasser som är med i studien. Den 

första enkätundersökningen var alltså ett test, och resultatet från den finns inte med i 

undersökningen. 

När det gäller samtalsintervjuerna så testade vi dem på två personer innan vi utförde de 

riktiga samtalsintervjuerna, med ungdomarna i studien. Vi ändrade vår intervjumall efter varje 

testintervju, återigen för att få frågorna mer relevanta.  

4.3.2. Reliabilitet 

Vi har ansträngt oss för att få en hög tillförlitlighet. När det gäller enkätundersökningen så 

förde vi in all empiri i Excell tillsammans, genom att den ena läste från de skrivna enkätererna 

och den andra skrev in svaret. På så vis minskade vi risken för att fel svar skulle föras in, men 

den mänskliga faktorn finns alltid, speciellt med 222 variabler att föra in från varje enkät. 

Men i och med att vi alltid var två så hade vi stor chans att fånga upp eventuella misstag. 
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När det kommer till samtalsintervjuerna så spelade vi alltid in med två mobiltelefoner, ifall 

inspelningen skulle sluta fungera på den ena. Vi var alltid två vid samtalsintervjuerna - en av 

oss intervjuade, medan den andra antecknade exempelvis gester och ställde eventuella 

följdfrågor som missats. Vid transkriberingen av inspelningarna gjorde vi alltid dem 

tillsammans, för att hjälpas åt med att exempelvis att uttyda otydliga delar. Det gjorde vi för 

att få så korrekt återgivning som möjligt. Vid transkriberingarna skrev vi ner allt som sades, 

inklusive suckar, hummanden, "eeehhh"-ljud och tystnad. 

5. Forskningsetiska överväganden 
När vi utförde vår enkät så garanterade vi anonymitet till de som deltog. Eleverna var dock 

medvetna om att vi skulle redovisa om de var killar eller tjejer, deras ålder, samt vilken 

iriktning de studerade. Det enda personliga vi efterfrågade var därför kön och ålder.  

Vi bad däremot de som ville vara med på samtalsintervju vid ett senare tillfälle att fylla i 

sitt namn och telefonnummer så att vi kunde kontakta dem och komma fram till en tid för 

detta. Uppgifterna var bara för att vi skulle kunna följa upp med intervjuer och redovisas 

självklart inte i studien. 

Vi har valt att inte namnge vilken skola vi varit på för att personerna som deltagit i både 

enkäterna  och intervjuerna ska vara svårare att identifiera för utomstående.  

När vi utförde samtalsintervjuerna så garanterade även där anonymitet, med samma villkor 

som för enkäten, det vill säga att vi redovisar kön, ålder och studieinriktning. Alla namn på 

intervjupersonerna är därför fingerade i denna uppsats.  

6. Resultat 
I detta kapitel kommer vi att redovisa vilka analyser och tolkningar vi gjort av vår empiri, 

både den kvantitativa enkätundersökningen, och framför allt den kvalitativa som 

enkätundersökningen ligger till grund för. Kapitlet är indelat i sex delar, ett för varje tema vi 

analyserat, med eventuella underteman inom delarna.  

6.1. Synen på den egna mediekonsumtionen 

För att besvara vår frågeställning - i vilken grad ungdomar använder sig av medier för att 

skapa bilden av sig själva - så krävdes det att vi analyserade deras syn på sin egen 

mediekonsumtion. Mediekonsumtionen är en av beståndsdelarna i en persons livsstil, vilken i 

sin tur är en beståndsdel i en persons självberättelse (självets berättelse). Enligt Giddens 

(1997) så byggs självberättelsen upp genom en reflexiv process, genom vilken en person 

uppfattar sig själv och även hur personen tror att andra uppfattar henne eller honom. För att 
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kunna ha en uppfattning om sin egen identitet och för att kunna förstå hur andra uppfattar en, 

krävs alltså att man förstå sig själv reflexivt. 

Rollen som medieanvändning spelar i den reflexiva processen som bygger självidentiteten, 

syns tydligt bland våra intervjupersoner, även om den ser ut på olika sätt. 

[Vår fråga] Men om du utgår från din egen mediekonsumtion, tror du att 

folk tänker saker om dig på grund av den? 

[Ellinor]  Ja, absolut, det tror jag nog. Alltså, [...] det är svårt det här, [...] 

det är ju en liten del av hur jag är, [...] en så himla liten del liksom. Men 

absolut så tror jag att det finns vissa som tror att man bara är 'den' personen 

om man [konsumerar vissa medieinnehåll], helt klart. Såna som tänker på 

det ytliga. 

Att det finns uppfattningar om medieinnehåll som överförs på konsumenten är Ellinor 

övertygad om. Hon resonerar däremot om hur mycket av en persons identitet det går att 

se i medieanvändningen och menar att det är en ”liten del”. Trots det, så är hon 

övertygad om att det finns människor som kan döma en person enbart baserat på 

personens medieanvändning. Vilket i förlängningen innebär att hon själv måste hantera 

att hon kan bli dömd enbart baserat på hennes medieanvändning. Det faktumet måste 

hanteras utifrån perspektivet om hur hon vill att andra ska uppfatta henne. För att kunna 

påverka bilden av sig själv inför andra krävs alltså en medvetenhet om vad olika sorters 

mediekonsumtion säger om ens livsstil - och därmed identitet. 

[Vår fråga] Om man tänker på klädstil, det säger väldigt mycket om en 

person... 

[Ellinor]  Ja. 

[Vår fråga] ... om man jämför [mediekonsumtion med klädstil], hur 

mycket skulle du säga att klädstil säger, jämfört med hur mycket en 

persons mediekonsumtion säger? Vad tror du mest kan avgöra vad för typ 

av person det är? Kläderna eller vad de använder för medier? 

[Ellinor]  Mmm. Oj, lite båda och, skulle jag vilja säga, lika mycket typ. 

Först tänkte jag säga kläderna, men sen kan man ju också ha en vanlig look 

[...] det behöver ju inte säga för mycket heller... Lite både och, lika mycket 

tror jag, faktiskt. 

För att kunna förstå vad Ellinor menade med ”en lite del”, frågade vi henne hur mycket 

kläderna jämfört med mediekonsumtionen, säger om en person. Och det hon kommer fram till 

är att medieanvändning säger mer om en persones identitet än vad hon först tänkte.  
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Leo är övertygad om att hans mediekonsumtion till viss del avslöjar vem han är, och enligt 

honom själv, får hon att framstå på ett positivt sätt. 

[Vår fråga]Tror du att din mediekonsumtion påverkar andras syn på 

dig?  

[Leo] Ja, det tror jag. Jag är väldigt öppen med allting, och alltså, jag 

kan länka en artikel om kärnkraft från DN liksom, på Facebook [...] . 

Jag är väldigt lillgammal får  jag höra väldigt ofta också, från mina 

kompisar, men [...] de är inte intresserade av [exempelvis kärnkraft], 

tror jag inte. Men jag tror ändå att de får en positiv bild av mig, för 

att jag, ja de kallar mig för farfar i alla fall [skratt].[...] Jag vill gärna 

tro, och jag tror också att de får en positiv bild av mig, [...] jag 

kanske är lite grann som gängets pappa då liksom.  

Att hela tiden reflexivt återskapa självberättelsen är en viktigt del i identitetsskapandet. Leo 

har en väldigt klar bild av vilken roll medier och medieanvändning spelar hans självberättelse, 

och den summerar han med ord som "lillgammal" och "pappa". För Leo handlar det om en 

samlad bild av mediekonsumtionen men även små delar av en persons mediekonsumtion kan 

bidra till uppfattniningen om en persons identitet: 

 [Vår fråga] Vad tror du folk tänker om dig när du säger att du läser 

Veckorevyn? 

[Ellinor] Typisk tjej. Nej men det finns ju liksom allt där i, för en tjej [...], 

inte så mycket för en kille. Det finns ju trender [...], och det är skönhet och 

allt möjligt, utveckling, så det är väl ganska normalt. 

Ellinor drar slutsatsen att andra tycker att hon är en "typisk tjej", för att hon inte anser 

att det finns så mycket i tidningen som intresserar en kille. Har andra däremot ingen 

uppfattning om tidningens innehåll blir det svårare att dra slutsatsen att Ellinor är en 

"typisk tjej". Hon själv gör det eftersom hon har förkunskaper om innehållet i 

tidningen. Det krävs alltså att andra vet vad det är för typ av tidning för att kunna skapa 

sig en uppfattning om Ellinor som "Veckorevyläsaren".  

Ytterligare att krav är att mediekonsumtionen kommer till andras kännedom. Utan 

att veta vilket medieinnehåll som konsumeras och kunskap om det specifika 

medieinnehållet, är det svårt att bilda sig en uppfattning om personen utifrån 

mediekonsumtionen. Skulle något av detta behöva förklaras så har en person chansen 

att påverka hur andra uppfattar honom eller henne, något som Kostas utnyttjar: 
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[Vår fråga] [Time], vad tror du det säger om dig, vad tror du andra tycker 

om att du läser [Time]? 

[Kostas] Det är ingenting jag tar upp, men när jag väl tar upp det så tycker 

de att det är coolt och de frågar om själva tidningen, och vad det säger om 

mig... Att jag är intresserad av utrikesnyheter, eller... 

[Vår fråga] I vilka situationer brukar det komma upp? 

[Kostas] Det brukar komma upp i caféerna, när vi pratar om allt möjligt. 

[Vår fråga] Är det med dina närmsta vänner då? 

[Kostas] Ja, och i klassrummet, ja, det är det. 

Här har Kostas chansen att påverka andras uppfattning om honom som läsare av Time 

magazine, eftersom andra inte alltid vet vad det är för tidning. Samtidigt som han 

förklarar vad det är, förklarar han vem han själv är. Som han säger så tycker andra att 

det är "coolt", vilket han självklart har ett eget intresse av att de tycker, det reflekterar 

ju tillbaka på honom själv som läsare av Time. Eller som Ida säger: 

[Ida] Men ja, det man lyssnar på och det man tittar på, det avspeglar ens 

person, tycker jag, personligen. 

Mediekonsumtionen kan däremot säga något om identiteten som personen inte får att gå ihop med 

andra delar av livet. Självberättelse hänger helt enkelt inte alltid ihop:  

[Kostas] Det här kommer låta hemskt... Jag vet inte, jag... [paus] Fan vad 

hemskt det är... Jag är ute mycket och jag är lite spelberoende,  jag spelar 

mycket maskiner, jag läser väldigt mycket också, det är helt motsatta sidan. 

Kostas resonerar om sitt spelberoende på frågan om vad han gör på fritiden. Det intressanta är 

att han tycker att det går emot den uppfattning han har om sig själv som en person som läser 

mycket böcker. Att både vara ”spelberoende” och ”bokslukare” får han inte att gå ihop i 

självberättelsen; de två olika intressena säger vitt skilda saker om Kostas identitet, enligt 

honom själv. 

Att medier berättar om vem man är, är alla intervjupersonerna varit överens om. Hur 

mycket de avslöjar, vad de avslöjar och om vad de avslöjar, skiljer sig åt. 

[Vår fråga] Tror du att din mediekonsumtion påverkar andras syn på 

dig? 

[Martin] [paus] Ja, det gör det ju. Om jag tar en kompis som exempel: om 

jag sitter hemma och kollar serier dygnet runt, inte gör nånting annat, inte 

aktiverar [mig] på nåt vis, [...] då tänker man ju att den personen är lite mer 

som, vad ska man säga, lat, ja, vad ska man säga, jag vet inte orden... Ja, 

man orkar bara allmänt inte göra nåt, man är, ja, trött. 
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Martin talar om att det inte bara är vad för medier en person konsumerar, utan också hur, som 

påverkar hur personen uppfattas. Mediekonsumtionsmönstret är en del av  livsstilen, som i sin 

tur bidrar till att skapa en persons identitet. 

6.2. Synen på andras mediekonsumtion 

Ytterligare en viktig aspekt att titta på är den syn ungdomar har på andras mediekonsumtion. 

Dels eftersom det visar på ifall de dömer andra efter deras mediekonsumtion - vilket i så fall 

indikerar att de reflekterar över hur deras egna mediekonsumtion bedöms av andra. Dels 

eftersom fördomarna kring andras konsumtion visar på hur de dömer sin egen, både genom 

det som sägs och det som inte sägs. För att ta ett exempel på vad synen på andras 

mediekonsumtion kan avslöja: om någon påstår att alla som kollar på såpoperor är 

lågintelligenta så kan man anta att personen ifråga inte ser på såpoperor själv; om man går lite 

djupare så kan man också anta att personen inte anser sig vara lågintelligent, eftersom denna 

inte ser på såpoperor. Om personen däremot ser på såpoperor men inte anser sig vara 

lågintelligent så bör han eller hon rimligtvis dölja denna mediekonsumtion för andra, för att 

inte uppfattas som lågintelligent. 

Men det fanns försvårande omständigheter när det gällde att diskutera synen på andras 

mediekonsumtion, vilket vi snart märkte när vi utförde våra samtalsintervjuer. De ungdomar 

vi talade med var oftast inte alls angelägna om att vädra sina, eventuella, fördomar (både 

negativa eller positiva) om andras mediekonsumtion: 

[Vår fråga] Vad tänker du om en person som aldrig är på Facebook, 

som aldrig är på Instagram, som aldrig lyssnar på musik, som aldrig 

gör det du gör? 

[Ellinor] Gör det jag gillar? Alltså, det beror lite på hur personen är, 

man ska inte döma bara för att de inte är mer aktiva inom medier 

liksom ... Om jag tycker att den personen är trevlig och rolig att vara 

med så kommer inte jag... 

[Vår fråga]Men om du aldrig träffar denna personen? Om du bara 

hör om den personen, att den personen gör inte som du gör? 

[Ellinor] Och jag har aldrig snackat med den, men jag vet vem det är 

typ? 

[Vår fråga]Ja, du kommer aldrig träffa den, men om jag berättar 'ja, 

min syrra hon gör...' 
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[Ellinor] Ja. Nej men, lite ensam kanske, tråkig, alltså, hemskt nog. 

Men ja, [...] lite ensam, men har en egen stil. Men det är väl inget 

som jag skulle tycka var intressant. 

Ellinors första instinkt är att inte döma, vilket hon själv faktiskt säger. Men när vi är lite mer 

påstridiga och vinklar om frågan till att handla om någon hon aldrig kommer träffa - för att 

hon inte ska känna att hon kritiserar någon hon kanske känner i verkligheten - så säger hon 

ändå till slut att personen är lite tråkig och ensam och att hon inte skulle tycka personen var 

intressant. Men det tar emot, hon tycker själv att det hon säger är "hemskt". Vi tolkar det som 

att hon vet vad man får och inte får säga och uttrycka i den sociala krets hon tillhör. Att öppet 

diskutera fördomar om andra verkar inte höra till hennes beteende i vanliga fall. 

Andra intervjupersoner är inte lika rädda att säga vad de tycker och tänker om andras 

mediekonsumtion. Men att inte säga för mycket negativt hänger ändå lite i luften i de flesta 

samtalsintervjuerna. Detta i sig säger mycket om personerna vi intervjuat: de vill visa fram en 

positiv sida av sig själva, eftersom de antagligen trodde att de skulle framstå i dålig dager 

inför oss, om de hade överöst oss med sina negativa fördomar. Och det indikerar i sin tur på 

att de är väldigt medvetna om hur de själva bedöms av andra.   

Såhär svarar Kostas, som är väldigt intresserad av utrikesnyheter, på frågan om vad han har 

för fördomar mot en person som han inte har någon mediekonsumtion gemensamt med: 

[Kostas] Fördom. Då har jag väl att... Den personen vill typ stänga 

ut sig från världen [...] Han vill bara leva, det kan vara en bra person, 

bara njuta av livet och inte bli påverkad, det kan vara skönt på ett 

sätt. Ett annat är kanske att jag tror att personen är deprimerad, jag 

vet inte. Kan vara en livsnjutare eller en hatare, jag vet inte. Nåt utav 

dem. [...] Den är inlåst i en låda, eller ett rum, det påverkar ju oss, 

allting, så det är väl viktigt tycker jag. [...] då snackar jag stora 

utrikesnyheter [...] så ja, lite trångsynt [...]. 

Precis som Kostas gjort här så svarar de intervjuade oftast på frågan om vad de tänker och 

tycker om andra människors mediekonsumtion med en väl avvägd blandning av positiva och 

negativa åsikter, oftast med flera positiva åsikter för varje negativ. 

Vi tolkar det som att de gör detta dels för att undgå att bli dömda av oss för att de kritiserar 

andra, och dels för att de är medvetna om att en person är mer komplex och har fler sidor än 

vad deras mediekonsumtion kan avslöja. 

Intervjupersonerna är medvetna om att mediekonsumtion inte helt och hållet avslöjar vem en 

person är och dömer heller inte andra helt efter deras mediekonsumtion. Det är en indikator 
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för oss på hur mycket de själva tror att de blir bedömda på grund av sin mediekonsumtion, 

och därmed relevant för att svara på vår forskningsfråga.  

Den person som uttalat sig mest negativt om andras mediekonsumtion var också är den 

som var mest övertygad om att hennes mediekonsumtion spelar en stor roll i andras 

bedömning av henne. Såhär svarar Ida på frågan om vad hon har för fördomar mot en person 

som hon inte har någon mediekonsumtion gemensamt med:  

[Ida] Okej, om det är nån person som [...] konstant [är] inne på 

Facebook hela tiden och sitter bara och snackar om typ [använder 

fånig röst] 'åh, kollar vilken fin bild jag har lagt upp, aahh' och bara 

sitter och snackar skit om personer som de har sett, [...] som bara 

'såg ni hon Sanna igår på Paradise hotel, hon knullar runt med 

allihopa'. [---] Jag dumförklarar nog en sån person. Jag kan tänka att 

'du har verkligen ingen koll på något' [---] Jag tycker att såna 

personer är [med eftertryck] jätte-ointressanta, och jag tycker nästan 

lite synd om dem faktiskt. 

[Vår fråga] Varför det? 

[Ida] För att jag tycker det är lite hemskt, för att har man då så 

tråkigt liv på nåt sätt [---] jag tycker att en sån person är lite dum, lite 

såhär [gör ett ljud som indikerar att hon tycker personen är blåst] 

'woho'. [skratt] 

Ida är väldigt rakt på sak och har inga problem att beskriva den typen av person som hon har 

fördomar gentemot på grund av dennas mediekonsumtion. Till saken hör att Ida flera gånger 

under intervjun uttrycker att hon inte har någon mediekonsumtion gemensamt med de som 

går i hennes klass, att hon "hamnat i fel klass", och att hon faktiskt inte umgås särskilt mycket 

med sina klasskamrater, eller ens tycker om dem särskilt mycket. Hon beskriver även sina 

klasskamrater ungefär som den personen hon beskrev ovan och de har hon ungåtts med i tre år 

- det är alltså inte främmande människors mediekonsumtion hon dömer i det här fallet.  

På frågan om hon tror att alla dömer andra efter deras mediekonsumtion svarade hon:  

[Ida] Ja. Det tror jag faktiskt. Nej, okej, inte alla, det finns säkert 

dem som är jättegulliga och bara [gör ett sött ljud] 'inte sätter in folk 

i fack', det finns säkert dem också. Men jag tror att det är väldigt 

vanligt. [---] Det är klart att man dömer folk efter vad de tittar på. 

Det gör man, absolut. Eller dömer, man sätter in folk i fack, det gör 

man. 
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Att hon är så ärlig med att hon tror att de flesta dömer andra på grund av deras 

mediekonsumtion tyder, som sagt, på att hon själv dömer andra, och därmed förutsätter att de 

flesta gör likadant. Under intervjun så säger hon att hon gömmer undan mycket av sin egen 

mediekonsumtion. Exempelvis så berättar hon inte för så många att hon älskar att titta på 

naturfilmer, eftersom det skulle anses som "nördigt", tror hon.  

Något som är intressant är att hon, trots att hon är väldigt öppen med vad hon tycker om 

andras mediekonsumtion, aktar sig för ordet "dömer" och i stället säger "sätter in folk i fack". 

Detta visar att det är en väldigt etablerad upfattning att ordet har en klang som är väldigt 

negativ, och det är ett ord som intervjupersonerna undviker att använda. Det visar också på att 

de intervjuade, eftersom alla tycker att ordet är lite tabu, tolkar ordet som ett väldigt definitivt 

och allvarligt ord att använda, som om att "döma" och "döma ut" varit självklara synonymer.  

Vi har även fått in intressanta reflektioner på vad man anser om andras mediekonsumtion i 

en matris i enkäten. Där bad vi ungdomarna kryssa i de egenskaper de tyckter en person hade 

om denna alltid hade koll på exempelvis de senaste ekonominyheterna, skvallernyheterna, 

sportnyheterna eller inrikesnyheterna. Matrisen hade 13 svarsalternativ (se bilaga 1), sex 

negativa karaktärsdrag och sex positiva. De fick även en "annat"-rad att själva fylla i ett 

karaktärsdrag, men det var bara ett fåtal som gjorde det.  

Efter att alla 68 elever fyllt i matrisen visade det sig att de kategorier av mediekonsumtion 

som det fanns flest åsikter om var inrikes- och utrikesnyheter (109 åsikter), modetrender1 (108 

åsikter) och sportnyheter (107 åsikter).  

Såhär fördelade sig åsikterna över kategorierna:  

 

                                                
1 När det gäller kategorin "modetrender" så menade vi att man blir uppdaterad på sådana genom att exempelvis 
läsa modemagasin och modebloggar. 
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Med diagrammet blir det särskilt tydligt att eleverna till största del fyllt i de positiva 

karaktärsdragen: 72 procent tycker att de som håller koll på inrikes- och utrikesnyheterna är 

allmänbildade, medan 35 procent tycker att de är intelligenta. När det gäller de som håller koll 

på de senaste sportnyheterna och modetrenderna så tycker 60 respektive 47 procent att de 

personerna är intressanta. 

Det enda negativa karaktärsdraget som många kryssat i är gentemot de som håller koll på 

de senaste modetrenderna: 25 procent tycker att en sådan person är självupptagen.  

Men avsaknaden av svar säger också mycket. Exempelvis har ingen av de 68 eleverna 

svarat att en person som följer de senaste inrikes- och utrikesnyheterna är populär, och bara en 

procent tycker att en person som håller koll på de senaste moedetrenderna är allmänbildad.  

Ur undersökningssynpunkt så tenderar de flesta att vara mer ärliga och benägna att svara på 

frågor av privat karaktär i en anonym enkätundersökning än under samtalsintervjuer, när de 

sitter öga mot öga med intervjuaren (Halvorsen 1992). Det är redan nämnt under avsnittet om 

metodkritik, men när vi utförde våra enkätundersökningar så var inte omständigheterna de 
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mest optimala: bänkarna var inte under något av tillfällena särskilt åtskilda, vilket betyder att 

bänkkamraten med lätthet kunde se varandras enkäter. Med detta i åtanke överrensstämmer 

resultaten från enkätundersökningen med det som framkommit under samtalsintervjuerna, det 

vill säga, de flesta vill inte tydligt uttala sig negativt eller dömande om andras 

mediekonsumtion. Nedan följer en del ur vår samtalsintervju med Leo, som enligt egen 

utsago tycker att "kändisblaskor" är "sjukligt" ointressanta och aldrig skulle få för sig att läsa 

en sådan: 

 [Vår fråga] Vad har du för fördomar om en person som läser 

kändisblaskor? 

[Leo] Kanske... [paus] Jag skulle nog kunna säga nästa, 

modemedveten kanske, bara rakt av så. För att, ja, för att kändisar 

brukar väl ofta följa de nya trenderna, och det gör väl de här 

personerna som läser indirekt genom dem då, genom att kolla på 

deras bilder. 

[Vår fråga] Tänker du det på ett positivt eller negativt sätt? 

[Leo] Nej men, det kan väl vara både positivt och... Nej, men, 

positivt alltså, eller nånstans mitt emellan, det spelar inte så stor roll. 

[Vår fråga] Har du några negativa fördomar?Mot såna som läser 

Hänt Extra eller Klick? 

[Leo] Nej, alltså, nej, alltså... 

[Vår fråga] Om du måste säga nånting negativt om dem? 

[Leo] Om jag måste säga nåt negativt? Då skulle jag nog säga... att 

det inte ger nånting, att det är ointelligent att läsa skvaller.  

Vi är medvetna om att vi var väldigt påstridiga med vår utfrågning, och faktiskt tvingade Leo 

att säga något negativt om någon som läser skvallertidningar. Med detta i beaktande så var 

hans svar slutligen "ointelligent", vilket är ett väldigt negativt klingande karaktärsdrag att 

tillskriva någon. Vi tolkar det som att, ifall han inte haft några negativa fördomar så hade han 

valt ett mindre laddat ord, eller helt enkelt valt att låta bli att svara. Dessutom så uttrycker Leo 

vid ett annat tillfälle i intervjun att han tror att hans mediekonsumtion får andra att se på 

honom som "intelligent", motsatsen till ointelligent. Om man vänder på det, så tolkar vi det 

som att han tror att det medieinnehåll han verkligen inte skulle konsumera, klassas som 

ointelligent av andra. 

Majoriteten av deltagarna i studien var försiktiga med att öppet döma andras 

mediekonsumtion negativt. Detta trots att de så gott som utan förbehåll yttrade sig om 
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mediekonsumtion generell, eller rörande deras sin egen mediekonsumtion. Vi tolkar därför 

deras ovilja att döma andras mediekonsumtion som en tecken på att de själva inte vill bli 

dömda för sin egen, snarare än att de skulle sakna åsikter om andras mediekonsumtion. Trots 

detta så var det betydligt färre, både under intervjuerna och enkätundersökningen, som 

överhuvudtaget ventilerade negativa åsikter om andras mediekonsumtion. 

6.3. Synen på medier 

Till skillnad från att uttala sig om andras mediekonsumtion så hade de vi intervjuat lättare för 

att döma och tala om enskilda medier. Det var många åsikter och svar som för oss kändes rätt 

väntade, som när vi frågade Kostas vad för medier han absolut inte skulle vilja ta del av och 

han svarade "skvallertidningar". Vi vet att det finns människor som tycker att 

skvallertidningar inte innehåller något med mer substans än lösa rykten och tvivelaktig 

journalistik, så att Kostas tyckte att det bara "står så mycket skit" var inget som förvånade oss.    

När vi frågar Ida vad för medier som diskuteras mest i klassen så svarar hon inte heller 

särskilt överraskande:  

[Ida] [...] Big brother och när allt sånt där gick, då var ju det den 

största snackisen liksom. [...] och det tycker jag är pisstråkigt, [...] 

jag tycker att varför ska man titta på sånt där skit, varför titta på 

människor när de håller på och gör bort sig? Alltså, jag kan tycka att 

mycket av det som sänds på tv är bara såhär [gestikulerar för att visa 

att hon tycker det är sanslöst]. Och så elakt också, det är så mycket 

av det, [att] man ska [göra narr] av folk. 

Att Big brother är ett populärt program går det inte att missta sig på, när det produceras 

säsong efter säsong världen över. Men att många också tycker det är ett program som gör narr 

av folk och "förnedrings-tv" är inte heller något som för oss var okänt. 

Något som däremot var relativt förvånande var Martins syn på Aftonbladet. Genom 

intervjun med honom så tog han många gånger upp sin syn på denna tidning: 

[Martin] Jag går väl in på Aftonbladet, [...] det är väl inte så bra 

nyheter men [...] det är väl roligt att läsa. [---] Ändå tycker jag de är 

helt puckade, de som skriver, ibland. 

[Vår fråga] Varför läser du det då? 

[Martin] Ja, [...] man läser ju såna rubriker [...]. Det är ju ändå 

rubriker som alltid överdriver, [---] det gör ju att man vill läsa, [...] 
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även om det förmodligen inte är sant sen. [...] man kan ju inte 

undvika ändå, att göra det. 

Trots att han läser Aftonbladet flera gånger per dag och till och med har tidningens RSS-flöde 

"breaking news" på sin mobiltelefon, så är Martin nästan urskuldrande i sitt svar om varför 

han läser tidningen. En förklaring till varför han läser en tidning han inte verkar ha så höga 

tankar om, förutom de lockande rubrikerna, kan finnas i hur mediekonsumtionen ser ut i hans 

klass. I vår enkätundersökning svarade tio klasskamrater till honom "ja" och 18 "nej" på 

frågan om de känner att de måste hålla koll på kvällstidningar för att kunna följa med i de 

dagliga samtalen. Över en tredjedel av hans klasskamrater kände alltså det var viktigt att hålla 

koll på kvällstidningar. I de andra klasserna var det bara en fjärdedel som svarade "ja" på 

frågan om de behöver följa med i vad som skrivs i kvällstidningarna. Dessutom svarade 

närmare 55 procent av de 68 elever som deltog i enkätundersökningen att de önskade att de 

läste mer kvällstidningar: 

 
Detta visar att många tycker att det är av vikt att ha med kvällstidningar i den dagliga 

mediekonsumtionen. 

Det finns medier som räknas som "sämre" än andra, exempelvis skvallertidningar, och att 

Aftonbladet och andra kvällstidningar ses på med skepsis av många människor var inte heller 

oväntat.  

Att väldigt många elever ändå kände att de var tvungna att hålla sig uppdaterade på 

kvällstidningsnyheter tolkar vi som att det beror på att de medieinnehåll diskuteras väldigt 

mycket, snarare än att de anser att kvällstidningarna levererar de mest trovärdiga 

nyhetsskildringarna. 
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6.4. Interaktion med andra 

Som nämnt i föregående avsnitt så spelar mediekonsumtionen som livsstilsval en roll i 

identitetsskapandet. Att ta reda på vilken roll den spelar i själva interaktionen ungdomar 

emellan är därför av vikt eftersom en persons livsstil även påverkas av grupptryck (Giddens 

1997).  

Att medieanvändning upptar en stor del och mycket tid av många ungdomars liv är ingen 

nyhet. När vi utförde vår enkätundersökning i de tre gymnasieklasserna så visade det sig att 

eleverna i snitt spenderade 5 timmar och 42 minuter på medieanvändning varje dag (66 av 68 

tillfrågade svarade på frågan). Drygt en tredjedel uppgav att de spenderade sju timmar eller 

mer på medier var dag. Rikssnittet för 15-24 åringar låg i den senaste mätningen från 

Nordicom (2011) på sju timmars medieanvändning om dagen. 

Direkt medieanvändning blir då och då ett tillskott i umgänget med kompisarna, genom att 

man går på bio tillsammans, eller som Leo, som varje lördag träffar sina kompisar och kollar 

på en Premier League-match. Men för våra respondenter så är den största roll som 

medieanvändningen fyller när det gäller det sociala umgänget att det skapar 

diskussionsämnen. På frågan om eleverna brukade diskutera medieinnehåll med andra så 

svarade närmare 60 procent att de brukade diskutera det "ibland", drygt 11 procent svarade 

"ja, ofta" och nästan en tredjedel kryssade i att de bara diskuterade medieinnehåll "om det 

skett något extra stort/intressant". Ingen av eleverna de 67 eleverna som besvarade frågan 

svarade "nej, aldrig".  

Ungefär hälften av eleverna svarade jakande på frågan "finns det medier du känner att du 

måste hålla koll på för att hänga med i samtal med kompisar/personer i din omgivning?" Vi 

bad sedan de som svarat "ja" (33 av 68) att precisera vilka medium det gällde: 
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Över hälften av de 33 eleverna tycker alltså att det krävs att de håller sig uppdaterade på vad 

som sänds på tv:n och skrivs i kvällstidningarna, och nästan hälften kände sig tvungna att 

hålla sig uppdaterade på "andra medier", som inkluderar sociala medier. Att det blir ett måste 

att hålla sig uppdaterade på medieinnehåll är en tydlig indikator på hur stor roll 

mediekonsumtionen spelar i det sociala umgänget och i diskussionerna som förs vänner 

emellan.   

Att man diskuterar och ventilerar det man upplevt var även tydligt i våra samtalsintervjuer. 

En intervjuperson, Ellinor, svarade såhär på frågan om hon brukar diskutera eller tala om 

medieinnehåll med sina kompisar:  

[Ellinor]  [...] det är väl nånting man gör ganska ofta. Man gör det 

utan att man själv tänker på det, som 'hörde ni senaste?'. [...] det är ju 

hela tiden [...] det är ju så många sidor man kan kommunicera på 

idag liksom, så det finns ju alltid där. [---] Jag tror att det är viktigt 

att ha [någon mediekonsumtion] gemensamt [...], det är ju ändå en 

stor grej. 

Att det är "en stor grej" märktes tydligt i alla samtalsintervjuer. De gemensamma aktiviteterna 

inkluderade ofta medier, antingen genom att man diskuterade medieinnehåll, eller genom 

medieanvändning. Vi frågade Martin hur stor roll medieanvändning spelar när han umgås 

med sina kompisar: 

[Martin] Ja det är ju ganska viktigt, så alltså, vi brukar träffas ibland 

och gå på bio... Spela tv-spel är ju skitvanligt, det gör man ju nästa 

hela tiden [...]. Kolla film gör man ju också tillsammans [---]. Man 

använder ju ofta medier när man är tillsammans med kompisarna. 
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Annars? Ja, vad gör man annars? Umgås bara, pratar med varandra 

[...], jag vet inte riktigt. 

I slutet av citatet blir det väldigt talande att så mycket av umgänget med kompisarna 

involverar medier att Martin har svårt att svara på vad man gör annars, utan medier. När vi 

frågade Martin om han kände någon som han inte hade någon gemensam mediekonsumtion 

med blev det ännu tydligare:  

[Martin] [lång paus] Nej, jag tror inte det [...], i sådana fall vet jag 

inte om det. För då har man ju inget gemensamt egentligen att 

snacka om [...]. 

Men all gemensam medieanvändning anses inte av alla vara av godo. Fenomenet när vänner 

sitter tillsammans men nästan uteslutande bara kollar på sina mobiltelefoner, är något alla de 

intervjuade varit med om, många på daglig basis.   

[Ida] Det är det värsta jag vet. Så om det händer så säger jag bara 

'jaha, men det här var ju trevligt' [---] Jag ser ju det också, väldigt 

mycket, om man sitter i matsalen och bara 'de verkar ha mycket att 

prata om därborta, [med eftertryck] kul för dem' [...].  

[Vår fråga] Tar man till [mobiltelefonen] för att man inte har 

nånting att prata om tror du? 

[Ida] Ja, det tror jag. Det tror jag. Det är väl istället för att bara sitta 

och titta rakt ut i luften. Och det är ofta så det blir, när man bara 

sitter och pratar om vardagsting, att man inte diskuterar något vettigt, 

då blir det ofta så. [---] Och jag försöker alltid [...] undvika [att folk 

ska ta upp sina mobiltelefoner]. Så så fort jag märker att nån tar upp 

sin mobiltelefon så försöker jag alltid hitta på nånting [att prata om] 

[...] som den här personen tittar på eller gör eller vad som helst, så att 

personen ska lägga undan sin mobiltelefon och tycka det är 

intressant att umgås och vara här med mig [---]. Jag ser det mer som 

negativt när man tar upp mobiltelefonen och börjar smsa med nån 

annan, då känner jag såhär 'jaha, så intressant var jag'. 

Ida ogillar det till den grad att hon tar det personligt och tror att personen som tar upp sin 

mobiltelefon gör det för att Ida själv är ointressant. Men det nästan mest intressanta i det hon 

säger är när hon beskriver hur hon försöker få personen att tycka hon är intressant igen: hon 

försöker nämligen komma på någon mediekonsumtion de bägge har gemensamt, och därför 
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kan diskutera. 

Ellinor är lite mer tudelad när det gäller att sitta med mobilen med kompisarna.   

[Ellinor] Det är ju hemskt, [---] men nu är det ju hela tiden, alltså, 

om man umgås. Visst, vi kan ju vara ute tillsammans, men vi lägger 

ju inte ifrån oss telefonerna när vi umgås liksom, man kan ju sitta 

med dem länge [...] innan man bara 'jaha, vad ska i göra nu?' 

Hon kallar det "hemskt", men uttrycker inte att det är något hon försökt ändra på. Tvärtom så 

gör hon precis samma sak, trots att hon själv uttrycker att beteendet är just hemskt.  

Leo har en annan syn på beteendet:  

[Leo] Det är inte så att vi sitter tysta i varsitt hörn när vi umgås, utan 

vi pratar. Även om man sitter med telefonen och verkar osocial, som 

kanske vissa vuxna tycker, så kanske man faktiskt läser nånting och 

vi kan diskutera om det, efter att man har läst det. 

Leo tycker att mobilanvändningen främjar umgänget och skapar gemensamma samtalsämnen, 

när mobiltelefonerna används för mediekonsumtion, snarare än att mobiltelefonanvändandet 

distraherar eller förstör umgänget. Leo uttrycker också att "vissa vuxna" har en negativ bild av 

beteendet. Kanske är det den värderingen som Ellinor har märkt av och tolkat som mer riktig 

än hennes egna upplevelse - hon är faktiskt själv aktiv med mobiltelefonen när hon är med 

sina vänner, och kanske tycker det är trevligt ändå.  

Klart efter intervjuerna och enkätundersökningen är att medieanvändning spelar en mycket 

stor roll när det gäller umgänget vänner emellan. Förutom att umgänget då och då helt kretsar 

kring medieanvändning - om man går på bio tillsammans, exempelvis - så fyller 

mediekonsumtionen en funktion som en gemensam nämnare i mångas liv, som skapar 

diskussionämnen. 

6.5. "Hänga med" 

För att vara en del i gruppen upplevde ungefär hälften av de som svarade på enkäten att det 

fanns medier som de var tvungna att hålla sig uppdaterade på för att "hänga med". Hos 

personerna vi intervjuade fanns det blandade känslor och meningar kopplade till att "hänga 

med": å ena sidan skapar det gemenskap i umgängeskretsen, å andra sidan upplevdes hetsen 

över att "hänga med" ut över andra aspekter av livet, vilket kan te sig negativt. 

Som beskrivet i förra avsnittet så fungerar medieanvändning som en gemensam nämnare i 

diskussioner mellan ungdomar. För att kunna "hänga med" i dessa diskussioner så krävs det 

att man håller sig uppdaterad på just det som diskuteras.  I enkäten svarade eleverna, från de 
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tre klasserna, att de medier eller det medieinnehåll de talade mest om var X-factor, sport och 

sociala medier. 

[Vår fråga] Varför tror du att det är just de här medierna som folk pratar 

om? 

[Ellinor] För att det är just nu aktuellt, det är nånting som mängden gör 

liksom. Och då vill man hänga med, man vill inte vara sämre än nån annan. 

Roten i att hänga med handlar om att "inte vara sämre än någon annan" och kunna vara en del 

i den gruppgemenskap som skapas när man talar om dessa ämnen. De aktuella ämnena, de 

som visar att en person är uppdaterad, skiljer ut de i gruppen som ”hänger med” från de som 

inte gör det. Det är mycket enkelt - antingen så vet man vad som hände i matchen/det senaste 

avsnittet av X-factor/på Instagram, eller så gör man inte det. 

Martin, som tränar mycket, hinner inte ta del av allt det medieinnehåll, främst tv-serier, 

som hans kompisar gör, vilket gör att han inte ”hänger med” på samma sätt. 

[Vår fråga] Hur känns det när du inte har tid att kolla på alla serier? 

[Martin] Ja, äh, jag bryr mig inte så mycket. Jag kollar på dom [...] i min 

egen takt. Det är väl lite irriterande när en annan kommer där och ser fyra 

säsonger på en vecka, så har jag hunnit halva första säsongen typ, men 

annars påverkar det väl mig inte så mycket. 

Det är lätt att skilja ut de som inte ”hänger med”, eller som i följande citat ”har koll”. 

Konsekvensen av att inte vara uppdaterad kan vara att gemenskapen påverkas och därmed 

andras syn på en. 

[Martin]  Ja, vissa personer kanske snackar om nåt jätteintressant i skolan, 

eller nånting som låter intressant. Sen vet jag ingenting om det, då går jag 

hem och läser på lite, kollar vad det är de snackar om, och ja, man blir ju 

intresserad. 

[Vår fråga] Du frågar inte rakt ut? 

[Martin] Jo, det gör jag ju. Alltså, man blir ju ofta idiotförklarad ibland, 

men jag frågar rakt ut i alla fall. Men [...] ofta får man inte ordentliga svar, 

eller om man blir idiotförklarad [...], då går ju man ju hem och googlar och 

kollar upp vad det är för nånting. 

[Vår fråga] Idiotförklarar dem dig för att du inte har koll då eller? 
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[Martin] Ja, alltså, vissa saker det är ju bara, ja, det senaste, som att 

'hästar finns inte'2. [...] det var nån idag som inte visste vad det var, så då 

blev ju han idiotförklarad, så det är ju lite så. 

Här handlar det snarare om identiteten som en i gruppen än den personliga identiteten. Det 

kan vara problematiskt att inte "hänga med" eftersom den egna självberättelsen inkluderar den 

grupp människor man omger sig med. Det kan vara förvirrande för självuppfattningen om 

gruppidentiteten ifrågasätts. 

Vissa av de intervjuade upplevde att det finns en baksida av strävan att ”hänga med”: 

[Ellinor] Det är väl inte viktigt att hänga med, [...]men för mig, jag tycker 

bara det är roligt liksom. Sen får det gå till en viss gräns [...], man behöver 

inte veta allt om alla liksom, det är inte det stora hela med allt. 

När möjligheten att veta allt om alla finns, kan det ta för mycket energi att hålla sig 

uppdaterad på just allt om alla. 

[Ellinor] Alltså, ja, absolut, jag blir själv stressad, fast jag inte tänker på 

det [...]. Men man känner ändå att man kanske borde kolla in [på sociala 

medier] liksom, för det gått några timmar, hemskt nog. Men sen kan man 

ändå känna att det skulle vara skönt att inte ha allt det där, i en vecka [...].  

Jag tror man får väldigt mycket tid för sig själv, hinna läsa en tidning om 

man skulle vilja det [...]. Man lägger tiden på fel sätt tror jag, jag gör det i 

alla fall, för ofta. 

Alla reflekterar inte över denna typ av överkonsumtion av medier som något som man vill 

ändra på, utan det kanske till och med är något som omfamnas. 

[Vår fråga] Om du lät bli att använda radio, tv och tidningar, alltså både 

analoga och digitala sådana, på en vecka, hur skulle dina relationer 

påverkas då?Alltså relationer till andra människor? 

[Kostas] Aha, okej, jag skulle bli galen tror jag. Det skulle inte, det skulle 

inte gå. [...] det är svårt att tänka att man kan bara 'jo, jag klarar det, det är 

bara en vecka', det är inte alls så. Hade jag inte haft min mobil på en dag så 

hade jag typ... Varje gång jag öppnar [mobiltelefonen] så 'nu måste jag se, 

vad har hänt' [...]. Ja, det är svårt. 

För att befästa sin identitet som en i gruppen bör man inte ”vara sämre än någon 

annan” när det gäller att "hänga med" i mediekonsumtionen. Detta ger upphov till 

bland annat, en känsla av stress eller måsten samt uppfattningen om att man 

överkonsumerar - alla intervjupersoner har uttryckt att de blir påverkade på minst 

                                                
2 "Hästar finns inte" är en populär grupp på Facebook. 
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något av dessa sätt. När det gäller överkonsumtion handlar det framför allt om 

sociala medier, som Facebook, Instagram och Twitter. Överkonsumtionen kan även 

leda till en känsla av beroende. 

6.5.1. Beroende 

Intervjupersonernas liv innehåller mycket mediekonsumtion, och några av dem upplevde en 

form av beroende. Framför allt handlade det om sociala medier, men också annan 

mediekonsumtion. Alla fem som vi intervjuade fick frågan om hur deras mediekonsumtion 

såg ut en vanlig dag. Även om de har lite olika rutiner och grad av aktivitet på de sociala 

medier de är medlemmar i, så kollade samtliga alltid sociala medier på morgonen.  

[Vår fråga] Kan du beskriva hur du använder dig av medier en vanlig dag, 

om du börjar på morgonen? 

[Ida] Okej, när jag vaknar på morgonen så är väl det första jag gör... Om 

man säger att man kanske lagt upp någonting på Instagram till exempel, då 

kanske man kollar om det hänt nåt, jag kollar nog alltid Instagram när jag 

vaknar på morgonen, 'vad har hänt?' Sen går jag nog alltid in på Facebook 

och tittar [...], om det hänt nånting där. 

[Leo] Jag börjar när jag kommer till skolan först, då jag kollar 

Facebook, Instagram och Twitter. [---]Sen så [...] går hela dan, och 

det blir väl lite oproportionerligt, det blir lite hela dan. [---] sen 

upprepas ju Twitter, Facebook och Instagram hela tiden. 

För Ida och Leo, och även de andra intervjupersonerna, är dagens första mediekonsumtion 

oftast att ta reda på vad för nytt som hänt på de sociala medierna där de är medlemmar. Detta 

är sedan en rutin de upprätthåller under hela dagen. Vissa av de intervjuade tycker att deras 

konsumtion är för hög, även om de inte gör något åt det. 

[Vår fråga] När började du reflektera kring att du är väldigt mycket på 

Facebook? 

[Ellinor] Oj, alltså, man har nog ändå tänkt det länge liksom, men det har 

ändå vart såhär, ingenting man har tagit tag i. [...] sen kanske det är tungt 

att ta tag i det ändå, på ett sätt, det är liksom lite både och där. Man blir 

påverkad, både bra och dåligt. 

Hon verkar å ena sidan tycka att hennes beteende rörande de sociala medierna är negativt, å 

andra sidan att de sociala medierna i sig tillför något i hennes liv, om än både positiva och 

negativa upplevelser. De intressanta med beteendet är att tanken på att förändra det finns där, 

men att förändringen ändå uteblir. 
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[Vår fråga] Brukar du lägga upp saker som du sett eller läst, alltså typ 

Youtubeklipp eller artiklar, på... 

[Kostas] Väldigt sällan, på Facebook. Jag vet inte, jag har tagit avstånd 

från det, jag tycker mer om att kolla på andra än att göra någonting [själv]. 

[Vår fråga] Vad tänker du om någon […] som inte är medlem på  

Facebook? 

[Kostas]  [...]Facebook känns så vardagligt, det är så många som gör det, 

så jag skulle tro att... Eller, den personen skulle varit lite udda, bara för att 

det är så vanligt [att vara medlem]. Men det skulle inte påverka min syn på 

dem, kanske, jag vet inte. [---] Min bror tog bort [sitt konto på Facebook] 

och jag bara 'vad gör du, vad håller du på med?' typ. 'Ta tillbaka den, folk 

kommer tro att du är konstig'. Man behöver inte lägga upp någonting, bara 

att du har den där, [---] Det känns konstigt [att inte ha ett konto på 

Facebook]. 

[Vår fråga] Är det för att du inte vet hur du ska förhålla dig till den 

personen då? 

[Kostas] Nej, jag förhåller mig som vanligt, det är bara att... Man blir så 

rädd om vad andra tycker om en, jag vet inte varför. 

Detta är en annan vinkel på den ständiga konsumtionen av sociala medier. Under intervjun 

med Kostas så är detta enda gången han uttrycker en rädsla för  hur andra kan uppfatta 

honom. Att inte ha Facebook är, för honom, så avvikande från det normala att bara genom att 

inte ha det kan personen uppfattas som konstig av andra. 

Vare sig det av mediekonsumenten ses som ett negativt beroende eller en positiv 

konsumtion, så använder de fem intervjuade personerna sociala medier rutinmässigt varje 

dag. I enkäten med de tre klasserna så var sociala medier det överlägset mest diskuterade 

medierna, med variation på forumen Facbook, Twitter och Instagram. Hos i allafall Kostas 

och Ellinor hade detta bidragit till tankar om överkonsumtion och avståndstagande. Men 

ingen av dem har för den skull förändrat sitt konsumtionsmönster. Även om Kostas har dragit 

ner på att skriva och lägga upp saker på Facebook själv, så tittar han fortfarande på vad andra 

gör. 

Ellinor uttrycker också ett annat form av medialt beroende: 

[Vår fråga] Vilket medieinnehåll skulle du säga är mest du? Vilket 

program eller vilken tidning? 

[Ellinor] [paus] Oj... Vilken serie också eller? [skratt] Och gud vad 

hemskt, nej, men alltså, typiskt jag... Första gången jag såg One tree hill, 

alltså, jag måste faktiskt [välja] det. Det är himla tråkigt, det låter som jag 
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är ensam och bara kollar på det hela tiden, men det gör jag inte. Men jag 

blev otroligt beroende liksom. Jag har sett alla avsnitt, jag är väl lite 

beroende kanske och det är nya säsonger, så det är väl tvåhundra någonting 

avsnitt. Så det är otroligt mycket tid som jag har lagt på det. 

Hon upplever att den egna mediekonsumtionen kan tolkas som ett beroendebeteende. Hon 

tycker inte heller att det är ett positivt sätt att bli uppfattade på då hon inleder sitt svar med 

”gud vad hemskt”. "Beroende" är dessutom ett negativt klingande ord, där det handlar om att 

inte kunna kontrollera sin konsumtion.  

6.6. Passa in 

Strävan efter att "hänga med" är rotad i önskan att passa in i sin umgängeskrets - att 

grupptillhörigheten valideras.  

Att inte "hänga med", är att konsumera annat medieinnehåll än personer i ens sociala krets 

och vice versa. Vi tolkar det därför som att de 55 av 68 respondenter som svarade "ja" på 

frågan "Finns det medier du känner att du måste ha koll på för att hänga med i samtal med 

kompisar/personer i din omgivning?" har en mediekonsumtion som liknar den som finns 

bland människorna i deras direkta omgivning. 

 [Vår fråga] Vet du ungefär vad [dina kompisar] tittar på, vad de läser? 

[Ellinor]  Ja, det gör jag ju. Alltså, jag är ganska lik mina vänner, så jag 

brukar göra nästan likadant liksom. Men sen har ju de vissa saker som de 

tycker är kul, alltså andra band och sånt som de lyssnar på [...]. 

[Vår fråga] Skulle du säga att det är viktigt att passa in när det gäller 

mediekonsumtion? 

[Ellinor]  Eh, viktigt att passa in... [paus] Till en viss del, det är inte kul att 

inte vara alls [...] medveten om vad som händer runt omkring, det är inte 

roligt liksom. Men det är inte allt heller. 

Även om det inte är "allt" att passa in, som Ellinor säger, så finns det konsekvenser av att inte 

gör det. Vi bad henne utveckla sitt resonemang om att passa in när det kommer till 

mediekonsumtion: 

[Vår fråga] Hur viktigt skulle du säga [det är att ha lik mediekonsumtion 

med omgivningen], [säg att ]man bara lyssnar på Mozart och kollar på 

Rapport? 

[Ellinor] Alltså, det hade väl inte vart någon person som jag hade velat 

hänga med så ofta. 

[Vår fråga] Tror du att den personen skulle ha svårt att få kompisar? 

[Ellinor] Ja, det tror jag faktiskt [...], det tror jag nog. 
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Det är inte ovanligt att det är svårt att få kompisar om man inte passar in, det som är intressant 

däremot är vad detta innebär för ungdomarnas mediekonsumtion. Här tror Ellinor att en 

person med direkt avvikande mediekonsumtion antagligen skulle ha svårt att få kompisar. Nu 

utgår hon med all sannolikhet från sin egen umgängeskrets - hon skulle inte vilja umgås med 

personen - där Mozart och Rapport är en avvikande mediekonsumtion. I ett sammanhang där 

den mediekonsumtionen inte är avvikande ser det troligen annorlunda ut. Detta i enlighet med 

Giddens (1997) teori om vilka och vad som påverkar uppfattningarna om livsstil, vilken 

förstärks bland annat av grupptryck och människor runt omkring. 

En av intervjupersonerna, Ida, berättade att hon inte direkt passade in i sin klass. När vi 

talade om mediekonsumtion uttryckte hon ett ointresse för det medieinnehåll som hennes 

klasskompisar tittade på och talade om. 

[Vår fråga] Brukar [du och dina kompisar] diskutera och prata om serier 

eller nyheter eller..? 

[Ida] Mmm, det brukar vi. Sen känner väl jag att jag tittar kanske inte... 

Typ Big Brother och när allt sånt där gick, då var ju det den största 

snackisen liksom, när man satt och åt. Och det tycker jag är pisstråkigt, för 

jag tycker såna program är så... Nej, förlåt, men jag tycker att varför ska 

man titta på sånt där skit, varför titta på människor när de håller på och gör 

bort sig? [...] Så ibland kan det komma att man diskuterar saker men man 

diskuterar ju aldrig [...] dokumentärer eller [...] människans utveckling, [...] 

såna där saker. Utan det blir ju liksom Big Brother och såna saker, om man 

ska diskutera nåt. 

[Vår fråga] Vad brukade du göra när dina kompisar diskuterade Big 

Brother då? 

[Ida] Nej jag satt väl och fokuserade på maten [skratt]. 

[Vår fråga] Hur kändes det att inte kunna bidra något till diskussionen 

då? 

[Ida] Det är väl klart att man känner sig lite utanför, att man tänker 'jamen, 

jag kanske tittar på den jävla skiten då, så jag vet vad det handlar om' 

liksom. Men, nej, sen kände jag bara 'nej, om de tycker att det är intressant 

att sitta och diskutera så får väl dem göra de då'. För jag tycker inte, nej, 

jag ska inte påverkas av det här, jag tycker inte det är roligt. Jag tycker bara 

det är ointressant, nej. 

Ida berättar här att hon, vid den tiden då alla hennes klasskompisar tittade på Big Brother, till 

och med reflekterade över att den utanförkänslan hon hade skulle försvinna om hon bara 
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tittade på Big Brother. De andra hade något gemensamt - även om det inte var med om 

händelsen tillsammans, så hade de på olika håll upplevt ungefär samma sak som de sedan 

diskuterade. Ida hade inte tagit del av Big Brother-avsnitten och hade därför inte något 

gemensamt med de hon åt lunch med. 

Sen har inte all ungdomar ambitionen att passa in, Ida väljer här att det inte är värt 

uppoffringen att börja kolla på ett program hon avskyr bara för att passa in. Det som 

klasskompisarna är intresserade av, men som hon inte tycker om, är inget hon anser värt att 

lägga tid på. 

För det flesta i studien verkar det ändå som att ”hänga med” och därmed passa in, även när 

det kommer till mediekonsumtion, är viktigt och anledningen är, framför allt, konsekvenserna 

av att inte gör det. 

[Vår fråga] Varför vill man passa in i mängden? 

[Martin] Ja, alltså, man vill ju inte vara, [...] man är väl lite rädd för 

att sticka ut. [...] De som sticker ut blir ofta mer ut... Ja, skulle kunna 

bli mer utsatta [...]. Gör man någonting som är helt annorlunda så är 

det sånt folk lägger märke till och på det sättet är man ju mer utsatt, 

men... 

[Vår fråga] Utsatt som att? 

[Martin] Ja alltså, utsatt, det skulle kunna vara många grejer, alltså 

bli mobbad till och med för att man pluggar för mycket eller om 

man, ja, lyssnar på världens konstigaste musik så kanske [...] folk får 

förutfattade meningar....  Alltså, det är ju en trygghet av att vara en i 

mängden, så, ja. 

På samma sätt som Ellinor tror att en person som bara lyssnar på Mozart och kollar på 

Rapport skulle ha svårt att få vänner, så tror Martin att folk skulle ha förutfattade meningar en 

person med exempelvis ”världens konstigaste musiksmak” - personen riskerar till och med att 

bli mobbad. Påpekas bör att vi enbart tittar på mediekonsumtion och inte andra faktorer som 

är involverade i identitetsskapande och att huruvida individens mediekonsumtion passar in 

inte ska överskattas när det kommer till relationer med andra. Men som intervjupersonerna 

uttrycker det så påverkar det ändå. 

6.6.1. Gömma och lyfta fram 

När Giddens (1997) beskriver identitet talar han bland annat om självets berättelse. Den 

innebär att en individ konstruerar sin identitet genom historier som förstås reflexivt av 

individen men också av andra runt omkring. Därför är det intressant att se hur 
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intervjupersonerna använder sig av medier för att skapa den synliga historien om sig själva 

och därmed sin identitet. Vi har kallat temat "gömma och lyfta fram". Av vilka anledningar 

väljer ungdomar att dölja de medier de konsumerar och av vilka anledningar väljer de att lyfta 

fram den egna mediekonsumtionen? 

Hur handlingsrutinerna för ungdomarnas i vår studie, i fråga om mediekonsumtion, ser ut 

är intressant att förstå när det skapar berättelsen om självet, och därigenom hur de själva och 

andra uppfattar dem. Vilka mönster som följer livsstilen delas av de som individen umgås 

med vilket gör att uppfattningen om dem förstärks. Det behöver alltså inte vara likadant 

utanför individens umgängeskrets. 

Mediekonsumtion påverkar människors självberättelse, och allra tydligast blir detta när  en 

personen, inför andra, lyfter fram sin mediekonsumtionen, eller döljer den. 

[Vår fråga] Vi pratar om karaktärsdrag kopplade till 

medieanvändning, tror du att andras mediekonsumtion sänder ut 

signaler om dem själva? 

[Kostas] Som sagt, konsumtion vet jag inte, det är om dem visar att 

de konsumerar det, ja. 

Precis som Kostas säger så handlar det om de medier som man visar upp för andra att man tar 

del av. I hans uttalande döljer sig också det faktum att det finns en möjlighet att dölja det man 

konsumerar, oavsett om det är en medveten strategi eller ett omedvetet agerande; med eller 

utan uppsåt att dölja. 

[Vår fråga] Går det att förställa sin person genom att framhäva ett 

visst mediekonsumtionsmönster? Tror du att man kan låtsas vara 

nån annan? 

[Ida] Ja, absolut, absolut, du ser bara mig, jag lägger inte ut att jag 

kollar på ekorrar på tvn. Nej men, till exempel, jag håller kanske [...] 

fram en person som, [...] jag försöker alltid anpassa mig, det gör man 

alltid. Man försöker alltid anpassa sig inför de människor man har 

runt omkring sig. Skulle jag gå en naturklass med en massa andra 

ekorremänniskor så skulle vi prata om det, då kanske jag hade funnit 

mig mer till rätta liksom, men när jag går i min klass som jag gör nu, 

som pratar Big Brother och allt det här, då nämner ju inte jag [att jag 

kollar på naturfilmer], [---] det är jätte ointressant tycker alla andra, 

så jag framhäver ju inte det. Så det är ju klart att man framhäver de 

sidorna som man känner passar in liksom, i omgivningen, tror jag. 

[Vår fråga] De sidor som andra uppskattar? 
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[Ida] Ja, precis. 

[Vår fråga] Tror du andra människor gör så? 

[Ida] Ja, det tror jag. Jag tror det är väldigt mycket, överhuvudtaget 

så tror jag det är väldigt många som gömmer mycket av sig själva 

liksom, som inte säger vissa saker för att vara [använder en fånig 

röst] 'coola'. 

Här handlar det både om att passa in och att bli uppskattad. Ida förställer sin 

mediekonsumtion inför andra, det vill säga, ändrar berättelsen om självet inför dem som hon 

inte tror skulle uppskatta den versionen som hon har av sig själv. I detta fallet gör hon det 

genom att gömma de delarna som de runt omkring henne inte är intresserade av. I exemplet 

handlar det om dokumentärer om djur, för vilka "ekorrar" är en metonym. I hennes värld är 

hon inte heller ensam med detta beteende. Det finns en uppfattning om att vissa saker är 

"coolare" än andra och vill man vara "cool" kan man inte gå alltför lång utanför den livsstilen. 

Vad som ingår i livsstilen är olika i olika sammanhang, eller som Giddens (1997) uttrycker 

sig, de påverkas av människor i närheten, synliga förebilder och grupptrycket. 

När det handlar om livsstil är det inget som gå i arv, utan snarare något som ”man 

lägger sig till med”. Det gör att det går att påverka den egna livsstilen genom olika 

beteenden och val, detta med olika syften, där ett kan vara att helt enkelt passa in: 

[Vår fråga] Kan man [passa in med hjälp av] "rätt" 

mediekonsumtion? 

[Martin] Ja, alltså, medier, jag... tror [...] om man kollar på såhär 

mainstreamsaker, man vill passa in i mängden, kollar [på] Solsidan, 

det tycker jag är mainstream, kolla på X-factor, tror jag är 

mainstream, ehm, lyssna på house, mainstream [...]. Det är sådana 

allmänna populära saker, [...] många vill passa in i mängden, det 

finns ju vissa som inte alls gillar house, som lyssnar på det ändå 

[som] lär sig att gilla det. 

För att passa in kan man helt enkelt lyfta fram den mediekonsumtion som är uppskattade av 

mängden. På så sätt skapar man en livsstil som är lik andras med resultatet att man bättre 

passar in när andra ser att de har likande mediekonsumtion. 

På detta sätt kan mediekonsumtion göra att man passar in, eller sticker ut, med olika 

konsekvenser och syften. Detta påverkar den egna identiteten, både den inför andra och den 

personen har inför sig själv. Om personen, som Ida, inte har samma mediekonsumtion som 

dennas omgivning så kan personen ge avkall på sina egna intressen och passa in, om personen 

förstår vad som krävs av henne eller honom för att göra det. Eller så väljer personen att inte 
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göra det, med resultatet att hon eller han känner sig utanför. Ida anpassar sig däremot och 

lyfter inte fram det medieinnehåll hon konsumerar som hon vet inte uppskattas av de 

närvarande. 

Genom att antingen lyfta fram eller gömma undan den egna mediekonsumtionen går det att 

påverka hur andra uppfattar den egna livsstilen och därmed hur de uppfattar individens 

identitet. 

6.6.2. Genus 

En del i ungdomars uppfattning om deras identitet är genusrelaterad. "Vilket genus tillhör 

jag?" och följdfrågan "vilken mediekonsumtion är förknippad med det genus som är kopplad 

till den egna identiteten?" belyser vi här.  

I resultatet av enkäterna i de olika klasserna visade det sig att mediekonsumtionen hos 

killar och tjejer skiljde sig åt. På frågan om vilket medieinnehåll som diskuterades mest i 

klassen skiljde det sig mer mellan killar och tjejer, än vad det skiljde sig mellan klasserna. En 

av tjejerna i Ekonomi-ekonomi skrev i enkäten att det mest diskuterade var sport, om hon 

själv deltar diskussionen framgår däremot inte: ”Eftersom jag går i klass där majoriteten är 

killar [så] diskuteras fotboll, mycket [Champions League][…]” 

Fotboll och sport framträder i ungdomarnas svar som ett medieinnehåll tydligt kopplat till 

killar och därmed maskulinitet. Däremot var det, av killarna i klassen Samhäll-media, enbart 

tre personer som uppgav att de tittade på sportsändningar (elva killar svarade), att jämföra 

med de tre killar i Ekonomi-ekonomi som uppgav att de inte tittade på sportsändningar (tjugo 

killar svarade i den klassen). Ändå tyckte åtta av de elva killarna i Samhäll-media att en 

person som har koll på sportnyheter är en intressant person. En av killarna svarade att det var 

en tråkig person, men menade ändå den personen var populär. 

Föreställningarna om en person som tittar på sport skulle kunna förklara varför åtta av de 

elva killarna i Samhäll-media ändå vill bli förknippade med sportnyheter, och varför ingen av 

dessa killarna svarade att de inte ville bli förknippade med sportmedier. I samtalsintervjun 

med Kostas från Samhäll-media frågade vi om detta: 

[Vår fråga] Av killarna i din klass så var det mest populära att 

förknippas med Aftonbladet och sport. Vad tänker du om det? 

[Kostas] Att det är lögn. [skratt] Alla i min klass är så 

osportsintresserade, de kollar ingenting, de [spelar bara] Wow 

[World of Worcraft - dataspel] och CS [Counter Stirke - dataspel] i 

min klass, det där är lögn, alla ljög. 

[Vår fråga] Varför tror du de ljög då? 



 

  49 (57) 
 

[Kostas] Därför jag känner dem, ingen utav dem kollar sport. 

[Vår fråga] Eller att de helst ville förknippas med det, [en] 

önskedröm...? 

[Kostas] Ja, kanske, men sport vet jag, kanske en kille i vår klass, 

förutom jag [konsumerar det]. 

Killar som inte tar del av sportmedier vill ändå bli associerade med just sportmedier. En 

intressant del i det som Kostas säger är också att han menar att alla andra killar i hans klass 

ljög, medan han själv faktiskt konsumerar sportmedier. Tidigare i intervjun så frågade vi om 

han blev förvånad över att vår enkät visat att ett av de mest diskuterade medieinnehållen var 

sportmedier: 

[Kostas] Eh, sport, det kan jag, [var] det alla killar som svarat det 

också? Jag är också sportintresserad, men inte i den mängden, att jag 

konsumerar sportmedier varje dag. 

Fast Kostas inte tittar mycket på sport, så är det ändå viktigt för honom att påpeka att han är 

sportintresserad själv. Även om hans klasskamrater inte är intresserad av sport, så tittar i alla 

fall han på det. Han har inga problem med att "avmaskulinisera" sina manliga klasskompisar, 

genom att säga att de ljög, men däremot sig själv. Det är antagligen för att den maskulina 

identiteten som sportmedier medför är viktig för honom. Att sportmedier har en positiv klang 

hos killar, men inte nödvändigtvis hos tjejer, syntes även i enkätundersökningen:  
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När eleverna i enkäten skulle koppla ihop karaktärsdrag med en person som var uppdaterad på 

sportnyheter kryssade killarna alltså nästan uteslutande i positiva karaktärsdrag. Tre killar 

fyllde i "korkad", men två av dessa valde även att beskriva en sådan person som "populär", 

och den tredje valde "intressant" som komplement till "korkad". Bland tjejerna fanns också en 

tendens att beskriva en sportintresserad person med positiva karaktärsdrag, men inte i samma 

utsträckning som hos killarna. Exempelvis tyckte elva av de 28 tjejerna att det är en intressant 

person, medan sex tjejer tycker att den är en tråkig person. 

[Vår fråga] Varför tror du att [killarna] helst vill förknippas med 

sport, även om de inte kollar på sport? 

[Leo] Ehm. Jaa... Jag tror att det kan ha att göra med att för att man, 

ehm, ända sen man var lite så har det alltid funnits filmer där, typ 

collegefilmer, där det är sportkillarna som är de populära och det är 

dem som har fina kroppar liksom, och det kanske är det man vill 

förknippas med om man kanske inte är den här sportmänniskan då. 

[Vår fråga] Är det status att gilla sport? 

[Leo] Personligen tycker jag inte det, men om jag ska tala för... 

[Vår fråga] Generellt? 

[Leo]  ...ja, så tror jag det, absolut. 
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Sportmedier är helt enkelt något, framför allt bland killar, som personer vill bli förknippade 

med, eftersom det inger positiva föreställningar om personen. Det är däremot inte en 

föreställning som helhjärtat delas av tjejerna i studien, som redovisat ovan. 

Om viss medieanvändning är kopplad till genus, vilket stöds av resultaten i enkäterna där 

skillnaderna mellan tjejers och killars medieanvändning är märkbar, funderade vi över vilka 

medier som 18-åringarna i studien talade med det motsatta könet om.  Om 

medieanvändningen stödjer och förstärker genusidentiteten borde det finnas ett glapp mellan 

killar och tjejer där de inte har så mycket mediekonsumtion gemensam. När vi frågade om 

detta hade intervjupersonerna ibland svårt att svara på vad de talade om med det motsatta 

könet. Det kan tänkas att det antingen är för att det inte reflekterar över det, eller för att de inte 

talar så mycket om medier med det motsatta könet. 

[Martin] [lång paus] Musik... alltså serier snackar ju inte om med 

tjejer egentligen, för dom kollar inte lika mycket, dom kollar inte på 

samma grejer. [---] Det skulle vara om det är något gemensamt, som 

man har, som man snackar om i sådana fall. Ja, kan ju vara nyheter 

också, men det är väl inte, ja, jo, kanske lite. Äh, jag vet inte, svår 

fråga... 

[Vår fråga] Men, skulle du säga att tjejerna i din klass har lik 

mediekonsumtion som killarna har? 

[Martin] [---] alla har Facebook, alla har Instagram och de flesta har 

väl Twitter så det är ju [lång paus] Man har ju i alla fall de 

grundläggande sakerna, som finns tillgängligt i medierna 

[Vår fråga] Är det mycket gemensamt utöver det grundläggande, 

Facebook, Twitter, eller är det mycket olika? 

[Martin] [paus] Jag tror det är mycket olika faktiskt, för man har ju 

olika intressen, man följer olika grejer. Vissa prenumererar på 

tjejtidningar [---]. Eftersom man inte har samma smak så använder 

man inte samma medier egentligen. 

Det finns en grundläggande mediekonsumtion mellan könen, för dessa ungdomar, som 

framför allt rör sociala medier, film och musik. I svaren från enkäten var det lätt att uttyda 

sociala medier som det överlägset mest omdiskuterade mediet (uppdelat på Facebook, 

Instagram och Twitter). Utöver detta grundläggande verkar det däremot vara svårt för 

eleverna att diskutera medieinnehåll med det motsatta könet. 

[Ida] Jag kanske inte pratar med killar överhuvudtaget, känns det 

som, nej, jag vet inte. 
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[Vår fråga] Varför inte? 

[Ida] Nej men jag vet inte, nej, alltså de killarna som är runt 

omkring mig är så himla små och, förlåt, men jobbiga, så jag känner 

bara [med eftertryck] 'nej'. Jag vet inte riktigt vad de pratar om, de 

pratar väl om fotboll [gör grimas] 'ja, vad hände i den förra matchen'. 

Så de tittar väl på fotboll och pratar fotboll. Så jag, nej, jag pratar 

inte mycket med killar någonting, överhuvudtaget faktiskt. 

[Vår fråga] Är du intresserad av fotboll? 

[Ida] Nej, verkligen inte. 

Tjejer och killar har helt enkelt olika intressen och det avspeglar sig i deras medieanvändning 

som Martin uttrycker det. Ida resonerar liknande, om killar som bara är intresserade av att tala 

om fotboll, en diskussion hon inte har speciellt stort intresse av att delta i. Men så enkelt 

behöver det inte vara. Som nämnt tidigare finns det en kulturell uppmuntran i klasserna, 

antagligen något som skapats innanför skolans väggar, där eleverna (framför allt killarna) 

kopplar sport till positiva egenskaper. 

[Vår fråga] Bland killarna i din klass [Ekonomi-ekonomi] så ville 

flest förknippa sig med sport och sitcoms, och minst antal ville 

förknippa sig med Elle, Klick och DI. Vad tänker du om det? 

[Leo] Ja, Elle och Klick, det är väl tjejtidningar va? Och sen, ja, som 

jag sa innan, sport är väl väldigt populärt, i alla fall här på [min 

skola]. Sen tror jag att ni får ett helt annat svar om ni går till [en av 

de andra kommunala skolorna i kommunen]. 

Här, förutom att Leo menar att värderingen av sportmedier framför allt är beroende av skolan, 

tar han också direkt avstånd från det han kallar tjejtidningar. Han tycker att det är ett 

tillräckligt svar att killarna i hans klass inte vill förknippa sig med de tidningarna för 

tidningarna är förknippade med tjejer. Elle är en modetidning för tjejer, medan Klick mer är 

en nöjestidning men Leo tycker inte att han behöver förklara utförligare varför killarna tar 

avstånd från dessa tidningar än att säga att de är tjejtidningar. 

Då tidningarna upplevs riktade till tjejer konnoterar de femininitet – motsatsen till killars 

identitet som manliga och det skulle ifrågasätt killarnas maskulinitet om de skulle läsa dem. 

Mediekonsumtionen kan alltså uttrycka konsumentens genusidentitet. Kostas är ganska tydligt 

med den uppfattningen: 

[Vår fråga] Tror du att andras mediekonsumtion sänder ut signaler 

om dem själva? 
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[Kostas] […] det är om dem visar att dem konsumerar det, ja. Ja, 

skulle man kolla på ett feminint program på tv skulle man säga att 

den personen var, fan vad sexistisk jag låter, men den skulle vara lite 

feminin kanske. 

Visst medieinnehåll är kopplad till olika genusidentiteter och konsumtionen av dessa 

reflekterar tillbaka på konsumentens identitet. Det genus man identifierar sig med har medier 

kopplade till sig. Går mediekonsumtionen utanför det som räknas in under det genuset 

personen identifierar sig med, så kan andra ifrågasätta personens genusidentitet. Men 

svängrum med genusidentiteten har ungdomarna så klart. Mycket är också gemensamt för 

både killarna och tjejerna i studien. Film, musik och sociala medier uttrycks av dem som 

mediala samtalsämnen mellan könen. Ungefär så säger också Leo på frågan om vad han talar 

med tjejer om: 

[Leo] [paus] Eh... Jag skulle nog nästan säga film där också, eh, men 

sen alltså, ja, men det skulle jag nog säga, film, det är väl mest 

lättsamt att prata med någon om, om man pratar medier så. Sen 

pratar man ju med alla sina kompisar, även kvinnliga kompisar, om 

någon har skrivit någonting på Facebook och ja,' han gjorde det, hon 

gjorde det', men det är ju saker som händer runt om oss också, 

liksom. 

7. Slutsatser och diskussion 
Vår hypotes innan vi inledde undersökningen var att ifall ungdomar använder sig av 

mediekonsumtion för att skapa en bild av sig själva, så skulle målet för dem vara att utmärka 

sig och vinna aktning, genom att konsumera medieinnehåll som skulle få dem att framstå som 

exempelvis smarta, intelligenta eller intressanta. Men det visade sig att aktning och 

uppskattning snarare nåddes genom att passa in, till skillnad från att sticka ut, när det kommer 

till mediekonsumtion för våra intervjupersoner. Att inte utmärka sig som avvikande eller med 

udda mediekonsumtion verkade vara betydligt mer angeläget än att utmärka sig med hjälp av 

mediekonsumtionen, om ens på ett positivt sätt.   

Enligt Giddens (1997) teorier om livsstil, som säger att det krävs reflexivitet och 

konsekvent handlande för att upprätthålla en sådan, för att inte skilja sig från sin närmaste 

omgivning, så är vi ändå inte förvånade över att våra resultat ser ut som de gör. Anledningen 

till att vi däremot hade förväntat oss ett lite annorlunda resultat är på grund av de tendenser av 

självcentrering som syns i dagens samhälle, bland annat i personliga bloggar, sociala medier 
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och andra internetforum där människor publicerar alltifrån närgångna ansiktsbilder på sig 

själva till personliga tankar, på daglig basis.  

Något som syntes tydligt var även vilken omfattande roll mediekonsumtionen spelar i 

interaktionen ungdomar emellan. Rollen den spelar är främst som katalysator till diskussioner, 

snarare än i form av gemensamma aktiviteter. Att exempelvis titta på film med vännerna är 

alltså ovanligt i förhållande till hur ofta medieinnehåll diskuteras - det senare sker dagligen, 

enligt våra intervjupersoner. I och med att mediekonsumtionen är högst bidragande till att 

skapa gemensamma diskussionsämnen ungdomar emellan, innebär det att ungdomarna måste 

hålla sig uppdaterade för att kunna bidra till diskussioner och vara en aktiv del i sitt sociala 

umgänge.  

Återigen handlar det om att passa in: att "hänga med". Strävan efter att passa in, när det 

kommer till mediekonsumtion, är det normala för de ungdomar som har deltagit i vår studie, 

och en stor del av detta innebär att man håller sig uppdaterad på populärt medieinnehåll. Att 

inte veta det senaste som hänt, exempelvis på Instagram, i gårdagens Champions League-

match eller i finalen av X-factor3  är det avvikande beteendet, som kan resultera i utanförskap, 

nedsättande kommentarer och, enligt en intervjuperson, draget till sin spets, mobbning. Vilket 

medieinnehåll som är viktigt beror på vilken grupp en person vill identifiera sig med, 

exempelvis "killar som tittar på sport" eller "tjejer som läser Veckorevyn". Livsstilsvalen, till 

vilka mediekonsumtionen hör, är val som görs för att behålla sin plats i gruppen, och därmed 

sin gruppidentitet. Vid samtalsintervjuerna så var det flera intervjupersoner som talade om att 

"gömma undan" eller "lyfta fram" mediekonsumtion. Att gömma undan mediekonsumtion 

fungerar som ett alternativ om man inte vill sticka ut för mycket från den övriga ur gruppen, 

men ändå vill ta del av medieinnehåll som man vet inte uppskattas av de övriga i gruppen. Att 

lyfta fram mediekonsumtion man vet är uppskattad av resten av gruppen man tillhör, fungerar 

för att stärka den egna identiteten som medlem i gruppen, eftersom det skapar gemensamma 

diskussioner och samtalsämnen.   

Att passa in i gruppen kan vara så pass angeläget att det leder till överkonsumtion, vilket 

flertalet av våra intervjupersoner upplevt. Att alltid hålla sig uppdaterad och därmed 

överkonsumera, kan skapa en känsla av stress, vilket framför allt gäller sociala medier, som 

Facebook, Instagram och Twitter. Men känslan av stress delades inte av alla intervjupersoner 

- en del tyckte inte att överkonsumtion är något negativt eller stressande, utan tvärtom en 

naturlig del av det dagliga livet. Det mest talande exemplet på hur åsikterna skiljde sig åt var 

                                                
3 Sociala medier, sport och X-factor var de mest populära samtalsämnena när vi utförde vår enkätundersökning. 
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när det gällde medieanvändning via mobiltelefonen samtidigt som man umgås med andra. 

Detta är något intervjupersonerna hade starka åsikter om: Ida tyckte att "det är det värsta jag 

vet"; Ellinor sa att det var "hemskt", men att hon själv ofta gjorde så; medan Leo och Kostas 

säger att man visst är social, även om man använder mobiltelefonerna tillsammans med 

kompisar, och att det till och med främjar umgänget om man exempelvis läser en spännande 

nyhet som man sedan direkt kan diskutera.  

När det gäller synen på den egna mediekonsumtionen är personerna vi intervjuat 

övertygade om att andra har föreställningar om deras identitet på grund av deras 

mediekonsumtion. Detta syntes tydligt bland annat när det kom till genusidentitet. Åsikterna 

om vilken grad just mediekonsumtion påverkar i jämförelse med andra livsstilsval varierar 

däremot. Mediekonsumtionen speglar personens identitet, men det gör också andra delar av 

personens livsstil, och de vi intervjuat reflekterar över indentitetens komplexitet och menar 

alla att en person är mer än sin mediekonsumtion - även om den spelar roll. 

När det sen kommer till synen på andras mediekonsumtion var intervjupersonerna tämligen 

restriktiva med att uttala sig, och framför allt att uttrycka negativa åsikter om vad andra 

konsumerar. I enkätundersökningen fann vi liknande resultat. Men eftersom 

intervjupersonerna inte hade lika stora problem att uttala sig, vare sig gällande den egna 

mediekonsumtionen och speciellt inte rörande synen på medier över lag, så ser vi på oviljan 

att döma andras mediekonsumtion som något de undviker för att just dömandet inte är socialt 

accepterat. När vi var lite påstridiga så framkom det att de visst bildade  föreställningar om 

andra baserat på deras mediekonsumtion, så åsikter i frågan saknade de inte.  

Intervjupersonerna gav också flera gånger uttryck för att det inte bara är 

mediekonsumtionen i sig som påverkar bilden av människor, utan också hur man konsumerar 

medierna och i vilken mängd det sker är också beståndsdelar i den bedömningen.  

7.1. Förslag på vidare forskning 

Det finns många uppslag på vidare forskning att hämta från vår studie. Vår studie är utförd i 

en mindre stad i Sverige, med ungdomar. Förslag på vidare studier är att undersökna hur 

andra människor i andra åldersgrupper använder sig av mediekonsumtion för att påverka 

bilden av sig själva. Det skulle även vara intressant att ta reda på hur det ser ut i större städer, 

eller på mindre orter.  

Att vidare undersöka hur människor använder sig av mediekonsumtion för att just passa in 

skulle vara intressant.  I och med att det var det resultat vi fick på vår studie, trots att vi hade 
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en annan utgångspunkt, skulle en studie med den utgångspunkten kunna ge betydligt 

utförligare svar på den frågan.  

En teori som vi har till varför intervjupersonerna hade svårt att tala om eventuella 

anpassningar gällande mediekonsumtion, kan vara att medier idag är en så integrerad del i 

deras liv att de ibland har svårt att särskilja medieanvändningen som en handling, skild från 

deras egen identitet - medieanvändningen och den egna identiteten blir samma sak, speciellt i 

och med (överkonsumtionen av) sociala medier. Då kan det tänkas att de, inför oss, inte ville 

framstå som att de försöker vara någon annan - att deras identitet är förljugen - vilket de 

kanske känner att den i längden skulle vara om de framställer sin mediekonsumtion på ett 

annat sätt än den verkligen är. Det vore intressant att undersöka vidare huruvida denna teori 

stämmer.  
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Bilaga 1 - Enkäten 
	  

Enkät rörande ungdomars mediekonsumtion och 
identitetsskapande genom medier 
 
Dina svar i denna enkät kommer att vara helt anonyma, med eventuellt undantag för oss två 
som utför den. Det enda som vi kommer att redovisa är vilken klass du går i och om du är 
kille eller tjej. Inget du svarar kommer att kunna knytas till din person.  
I slutet av enkäten kan du – om du vill – fylla i namn och telefonnummer, om du vill vara med 
på en mer djupgående samtalsintervju med oss nästa vecka.  
Oavsett om du vill det och lämnar ditt namn och telefonnummer, så kommer ingen förutom 
oss två som utför enkäten att veta att det var din enkät.  
 
På de flesta frågor i enkäten kan du kryssa i ett eller flera alternativ. Känner du att det inte är 
något du kan svara på så får du hoppa över frågan, men försök svara så gott du kan.  
 
Hur många timmar tror du att du lägger på medier varje dag? (Medier är lika med 
radio, tv, tidningar, social medier, tv-spel, film, internet, etc). 
________timmar. 
 
Hur mycket av den tiden tror du att du, på ett ungefär, lägger på radio, tv och 
tidningar? 
____________timmar. 
 
Följande frågor inkluderar även nätupplagor/nätsändningar. Om du använder flera medier 
så  kryssa i flera alternativ 
 
Läser du svenska dagstidningar regelbundet (minst fyra gånger i veckan)? 
 
m Nej,	  jag	  läser	  inte	  någon	  svensk	  dagstidning.	  
m Ja,	  kvällstidningar	  –	  exempelvis:	  Aftonbladet,	  Expressen,	  Kvällsposten	  
m Ja,	  rikstäckande	  morgontidningar	  –	  exempelvis	  Dagens	  Nyheter,	  Svenska	  Dagbladet,	  

Metro.	  
m Ja,	  lokala	  morgontidningar	  –	  exempelvis	  Östran,	  Barometern.	  
m Ja,	  dagstidningar	  med	  särskilt	  innehåll	  –	  exempelvis	  Dagens	  Industri,	  Dagen.	  

	  
Läser du svenska magasin regelbundet (minst varannat nummer)? 
 
m Nej,	  jag	  läser	  inte	  något	  magasin.	  
m Ja,	  nyhetsmagasin	  –	  exempelvis	  Fokus.	  
m Ja,	  politiska	  magasin	  –	  exempelvis	  Neo,	  Ordfront.	  
m Ja,	  damtidningar	  –	  exempelvis	  Veckorevyn,	  Amelia,	  Frida.	  
m Ja,	  herrtidningar	  –	  exempelvis	  Café,	  Slitz.	  
m Ja,	  modemagasin	  –	  exempelvis	  Elle,	  King,	  Vouge.	  
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m Ja,	  magasin	  för	  specialintressen	  –	  exempelvis	  fiske-‐,	  tränings-‐,	  foto-‐,	  dator-‐,	  matmagasin.	  
m Ja,	  vetenskapliga	  magasin	  –	  exempelvis	  Allt	  om	  Historia,	  Illustrerad	  Vetenskap.	  
 
Lyssnar du på radio (minst en timme i veckan)?  
Alla alternativ är inklusive podsändningar från respektive kanal. 
 
m Nej,	  jag	  lyssnar	  inte	  på	  radio.	  
m Ja,	  på	  P1.	  	  
m Ja,	  på	  P2.	  	  
m Ja,	  på	  P3.	  	  
m Ja,	  på	  P4.	  	  
m Ja,	  på	  reklamfinansierad	  musikradio	  –	  exempelvis	  Rix	  FM,	  Mix	  Megapol,	  NRJ,	  

Rockklassiker,	  Lugna	  Favorieter,	  etc.	  	  
m Ja,	  på	  övriga	  svenska	  radiokanaler	  –	  exempelvis	  Radio	  1.	  
m Ja,	  på	  övriga	  svenska	  podsändningar	  (ej	  från	  Sveriges	  Radio	  eller	  reklamfinansierade	  

stationer,	  som	  Rix	  FM)	  –	  exempelvis	  Filip	  och	  Fredrik.	  
m Ja,	  på	  utländska	  radiokanaler	  och	  podsändningar,	  exempelvis	  BBC,	  ESPN,	  The	  Economist.	  
 
Tittar du på tv (minst en timme i veckan)? Alla alternativ är inklusive 
nätsändningar/streaming. 
 
m Nej,	  jag	  tittar	  inte	  på	  tv	  
m Ja,	  på	  nyhetssändningar,	  som	  Aktuellt,	  Rapport,	  TV4-‐nyheterna.	  
m Ja,	  på	  samhällsprogram,	  som	  Agenda,	  Debatt,	  Uppdrag	  Granskning,	  Kalla	  Fakta,	  

dokumentärer.	  
m Ja,	  på	  sportsändningar-‐	  och	  program,	  som	  Champions	  League,	  Sportspegeln,	  speedway.	  
m Ja,	  på	  tävlingsprogram,	  som	  Vem	  vill	  bli	  miljonär,	  Biggest	  Loser,	  X-‐factor.	  
m Ja,	  på	  svenska	  underhållningsprogram,	  som	  Så	  mycket	  bättre,	  SOS	  Gute,	  Bonde	  söker	  

fru.	  
m Ja,	  på	  sitcoms,	  som	  The	  big	  bang	  theory,	  Solsidan,	  Two	  and	  a	  half	  men.	  
m Ja,	  på	  filmer.	  
m Ja,	  på	  dramaserier,	  som	  Game	  of	  thrones,	  House,	  Sex	  and	  the	  city.	  
 
Om det skett något stort i världen, som exempelvis kärnkraftsolyckan i Japan 2011, från 
vilka medier hämtar du din huvudsakliga information om händelsen?  
 
m Svenska	  rikstäckande	  morgontidningar	  (ex.	  Dagens	  Nyheter,	  Svenska	  Dagbladet).	  
m Svenska	  kvällstidningar	  (ex.	  Aftonbladet,	  Expressen).	  
m Lokaltidningar	  (ex.	  Östran,	  Barometern).	  
m Utländska	  dagstidningar	  (ex.	  New	  York	  Times,	  The	  Times	  (UK)).	  
m Svenska	  public-‐servicemedier	  (Sveriges	  Radio	  och	  Sveriges	  Television).	  
m TV4	  och	  reklamradio.	  
m Utländska	  nyhetssändningar	  på	  teve/radio.	  
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Diskuterar du medieinnehållet du tar del av med andra? Fyll i ett alternativ. 
 
m Ja,	  ofta.	  
m Ibland.	  
m Bara	  om	  det	  skett	  något	  extra	  stort/intressant.	  
m Nej,	  aldrig.	  
 
Finns det medier du känner att du måste ha koll på för att hänga med i samtal med 
kompisar/personer i din omgivning?  
 
m Ja.	  
m Nej.	  
 
Om ja vilket/vilka? 
 
m Kvällstidningar	  (Aftonbladet,	  Expressen,	  etc.)	  
m Dagstidningar	  med	  rikstäckning	  (Dagens	  Nyheter,	  Svenska	  Dagbladet,	  etc.)	  
m Lokaltidningar	  (Östran,	  Barometern)	  
m Radioprogram,	  vilket/vilka?	  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________	  

m Tv-‐program,	  vilket/vilka?	  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________	  

m Andra	  medier	  (sociala	  medier,	  tv-‐spel,	  musik),	  vilket/vilka?	  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________	  

m Magasinstidning,	  vilket/vilka?	  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________	  

 
 
Vilka medier diskuteras mest i klassen? 
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Hur tror du att din mediekonsumtion påverkar dig? ”Jag blir…” 
m ….	  mer	  allmänbildad.	  
m …	  mer	  korkad.	  
m …	  mer	  social.	  
m …	  mer	  tillbakadraganden.	  
m …	  mer	  intressant	  i	  andras	  ögon.	  
m …	  insnöad	  på	  ett	  ämne.	  
m …	  mer	  avslappnad.	  
m …	  mer	  stressad.	  
m …	  glad.	  
m annat,	  nämligen:	  

_____________________________________________________________________
___________	  

 
Vad tänker du om en person som har koll på de senaste… (Kryssa ett eller flera alternativ 
per mediekategori, exempelvis de som håller koll på ekonominyheterna blir korkade och 
populära).  
 
Obs! Om du svarar "annat", fyll då i vad!  
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Vad för typ av media önskar du att du konsumerade mer av? Du kan välja flera 
alternativ på alla frågor. 
Dagstidningar: 
 
m Kvällstidningar	  –	  exempelvis:	  Aftonbladet,	  Expressen,	  Kvällsposten	  
m Rikstäckande	  morgontidningar	  –	  exempelvis	  Dagens	  Nyheter,	  Svenska	  Dagbladet,	  

Metro.	  
m Lokala	  morgontidningar	  –	  exempelvis	  Östran,	  Barometern.	  
m Dagstidning	  med	  särskilt	  innehåll	  –	  exempelvis	  Dagens	  Industri,	  Dagen.	  

	  
Jag önskar detta för att jag tror att jag skulle...:  
 
m ...kunna	  bidra	  mer	  i	  diskussioner.	  
m ...visa	  att	  jag	  förstår	  samhällsdebatter	  bättre.	  
m ...visa	  att	  jag	  är	  allmänbildad/smart.	  
m ...bli	  mer	  populär.	  	  
m ...uppfattas	  mer	  positivt	  av	  andra	  människor.	  
m ...kunna	  visa	  att	  jag	  kan	  mer	  om	  ett	  specifikt	  ämne.	  
m Annat,	  nämligen:	  

_____________________________________________________________________
_______________________________________________	  

 
Magasin: 
 
m Nyhetsmagasin	  –	  exempelvis	  Fokus.	  
m Politiska	  magasin	  –	  exempelvis	  Neo,	  Ordfront.	  
m Damtidningar	  –	  exempelvis	  Veckorevyn,	  Amelia,	  Frida.	  
m Herrtidningar	  –	  exempelvis	  Café,	  Slitz.	  
m Modemagasin	  –	  exempelvis	  Elle,	  King,	  Vouge.	  
m Magasin	  för	  specialintressen	  –	  exempelvis	  fiske-‐,	  tränings-‐,	  foto-‐,	  dator-‐,	  matmagasin.	  
m Vetenskapliga	  magasin	  –	  exempelvis	  Allt	  om	  Historia,	  Illustrerad	  Vetenskap.	  
 
Jag önskar detta för att jag tror att jag skulle...:  
 
m ...kunna	  bidra	  mer	  i	  diskussioner.	  
m ...visa	  att	  jag	  förstår	  samhällsdebatter	  bättre.	  
m ...visa	  att	  jag	  är	  allmänbildad/smart.	  
m ...bli	  mer	  populär.	  	  
m ...uppfattas	  mer	  positivt	  av	  andra	  människor.	  
m ...kunna	  visa	  att	  jag	  kan	  mer	  om	  ett	  specifikt	  ämne.	  
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m Annat,	  nämligen:	  
_____________________________________________________________________
_______________________________________________	  

 
Radio: 
 
m P1	  (inklusive	  podsändningar)	  
m P2	  (inklusive	  podsändningar)	  
m P3	  (inklusive	  podsändningar)	  
m P4	  (inklusive	  podsändningar)	  
m Reklamfinansierad	  musikradio	  –	  exempelvis	  Rix	  FM,	  Mix	  Megapol,	  NRJ,	  Rockklassiker,	  

Lugna	  Favorieter,	  etc.	  (inklusive	  podsändningar)	  
m Övriga	  svenska	  radiokanaler	  –	  exempelvis	  Radio	  1.	  (inklusive	  podsändningar)	  
m Övriga	  svenska	  podsändningar	  (ej	  från	  Sveriges	  Radio	  eller	  reklamfinansierade	  stationer,	  

som	  Rix	  FM)	  –	  exempelvis	  Filip	  och	  Fredrik.	  
m Utländska	  radiokanaler	  och	  podsändningar,	  exempelvis	  BBC,	  ESPN,	  The	  Economist.	  
 
Jag önskar detta för att jag tror att jag skulle...:  
 
m ...kunna	  bidra	  mer	  i	  diskussioner.	  
m ...visa	  att	  jag	  förstår	  samhällsdebatter	  bättre.	  
m ...visa	  att	  jag	  är	  allmänbildad/smart.	  
m ...bli	  mer	  populär.	  	  
m ...uppfattas	  mer	  positivt	  av	  andra	  människor.	  
m ...kunna	  visa	  att	  jag	  kan	  mer	  om	  ett	  specifikt	  ämne.	  
m Annat,	  nämligen:	  

_____________________________________________________________________
_______________________________________________	  

 
Tv: 
 
m Nyhetssändningar,	  som	  Aktuellt,	  Rapport,	  TV4-‐nyheterna.	  
m Samhällsprogram,	  som	  Agenda,	  Debatt,	  Uppdrag	  Granskning,	  Kalla	  Fakta,	  

dokumentärer.	  
m Sportsändningar-‐	  och	  program,	  som	  Champions	  League,	  Sportspegeln,	  speedway.	  
m Tävlingsprogram,	  som	  Vem	  vill	  bli	  miljonär,	  Biggest	  Loser,	  X-‐factor.	  
m Svenska	  underhållningsprogram,	  som	  Så	  mycket	  bättre,	  SOS	  Gute,	  Bonde	  söker	  fru	  
m Sitcoms,	  som	  The	  big	  bang	  theory,	  Solsidan,	  Two	  and	  a	  half	  men	  
m Filmer	  
m Dramaserier,	  som	  Game	  of	  thrones,	  House,	  Sex	  and	  the	  city	  
 
Jag önskar detta för att jag tror att jag skulle...:  
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m ...kunna	  bidra	  mer	  i	  diskussioner.	  
m ...visa	  att	  jag	  förstår	  samhällsdebatter	  bättre.	  
m ...visa	  att	  jag	  är	  allmänbildad/smart.	  
m ...bli	  mer	  populär.	  	  
m ...uppfattas	  mer	  positivt	  av	  andra	  människor.	  
m ...kunna	  visa	  att	  jag	  kan	  mer	  om	  ett	  specifikt	  ämne.	  
m Annat,	  nämligen:	  

_____________________________________________________________________
_______________________________________________	  

 
Av de följande, vilka tre medier förknippas du helst med? 
m Aftonbladet,	  Expressen	  
m Dagens	  nyheter,	  Svenska	  Dagbladet	  
m Dagens	  industri,	  Veckans	  Affärer	  
m TV4-‐sporten,	  Sportbladet	  
m Elle,	  Vouge	  
m Hänt	  Extra,	  Klick	  
m X-‐factor,	  Idol	  
m Ensam	  mamma	  söker,	  Big	  Brother	  
m Two	  and	  a	  half	  men,	  Våra	  värsta	  år	  
m Det	  okända,	  Wipe	  Out	  
m Aktuellt,	  Uppdrag	  granskning	  
m På	  spåret,	  Solsidan	  

Annat, nämligen: 
___________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
Av de följande, vilka tre medier förknippas du helst INTE med? 
m Aftonbladet,	  Expressen	  
m Dagens	  nyheter,	  Svenska	  Dagbladet	  
m Dagens	  industri,	  Veckans	  Affärer	  
m TV4-‐sporten,	  Sportbladet	  
m Elle,	  Vouge	  
m Hänt	  Extra,	  Klick	  
m X-‐factor,	  Idol	  
m Ensam	  mamma	  söker,	  Big	  Brother	  
m Two	  and	  a	  half	  men,	  Våra	  värsta	  år	  
m Det	  okända,	  Wipe	  Out	  
m Aktuellt,	  Uppdrag	  granskning	  
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m På	  spåret,	  Solsidan	  

Annat, nämligen: 
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
Finns det medier inom radio, tv, tidningar och/eller magasin som det ger mer status att 
följa? Om ja, vilket/vilka? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Varför? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Gillar du något medium inom radio, tv och/eller tidningar och magasin på facebook? 
Om ja, vilket/vilka?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Varför? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Finns det något medium inom radio, tv, tidningar och/eller magasin som du inte direkt 
skyltar med att du läser/lyssnar/tittar på? Om ja, vilket/vilka? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Varför? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Hur gammal är du? _____________ 
Är du tjej eller kille? 
mTjej  
mKille 
Om du skulle vilja vara med på en samtalsintervju där vi mer djupgående diskuterar frågor 
som de ovan får du gärna fylla i namn och telefonnummer nedan. Även om du gör det så 
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förblir den här enkäten helt anonym för alla utom oss två som utför den och den kommer vare 
sig bli publicerad eller läst av någon annan utan att ditt namn tas bort.  
Samtalintervjuerna kommer att ske under nästa vecka, eller senast veckan efter det.  
Namn: 
___________________________________Telefonnummer:___________________________
___ 

 
Tusen tack för hjälpen! 
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Bilaga 2 - Kodbok till den kvantitativa undersökningen 
 
(1) Hur många timmar tror du att du lägger på medier varje dag? (Medier är lika med 
radio, tv, tidningar, social medier, tv-spel, film, internet, etc). 
 
1. 1 timme 
2. 2 timmar 
3. 3 timmar 
4. 4 timmar 
5. 5 timmar 
6. 6 timmar 
7. 7 timmar 
8. 8 timmar 
9. 9 timmar 
10. 10 timmar 
11. Mer än 10 timmar 
  
(2) Hur mycket av den tiden tror du att du, på ett ungefär, lägger på radio, tv och 
tidningar? 
 
1. 1 timme 
2. 2 timmar 
3. 3 timmar 
4. 4 timmar 
5. 5 timmar 
6. 6 timmar 
7. 7 timmar 
8. 8 timmar 
9. 9 timmar 
10. 10 timmar 
11. Mer än 10 timmar  
 
Läser du svenska dagstidningar regelbundet (minst fyra gånger i veckan)? 
 
(3) Nej, jag läser inte någon svensk dagstidning. 
1. Ja 
2. Nej 
 
(4) Ja, kvällstidningar – exempelvis: Aftonbladet, Expressen, Kvällsposten 
1. Ja 
2. Nej 
 
(5) Ja, rikstäckande morgontidningar – exempelvis Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 
Metro. 
1. Ja 
2. Nej 
 
(6) Ja, lokala morgontidningar – exempelvis Östran, Barometern. 



 

  68 (57) 
 

1. Ja 
2. Nej 
 
(7) Ja, dagstidningar med särskilt innehåll – exempelvis Dagens Industri, Dagen. 
1. Ja 
2. Nej 
	  
Läser du svenska magasin regelbundet (minst varannat nummer)? 
 
(8) Nej, jag läser inte något magasin. 
1. Ja 
2. Nej 
 
(9) Ja, nyhetsmagasin – exempelvis Fokus. 
1. Ja 
2. Nej 
 
(10) Ja, politiska magasin – exempelvis Neo, Ordfront. 
1. Ja 
2. Nej 
 
(11) Ja, damtidningar – exempelvis Veckorevyn, Amelia, Frida. 
1. Ja 
2. Nej 
 
(12) Ja, herrtidningar – exempelvis Café, Slitz. 
1. Ja 
2. Nej  
 
(13) Ja, modemagasin – exempelvis Elle, King, Vouge. 
1. Ja 
2. Nej  
 
(14) Ja, magasin för specialintressen – exempelvis fiske-, tränings-, foto-, dator-, matmagasin. 
1. Ja 
2. Nej  
 
(15) Ja, vetenskapliga magasin – exempelvis Allt om Historia, Illustrerad Vetenskap. 
1. Ja 
2. Nej 
 
Lyssnar du på radio (minst en timme i veckan)?  
 
(16) Nej, jag lyssnar inte på radio. 
1. Ja 
2. Nej 
 
(17) Ja, på P1. 
1. Ja 
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2. Nej 
  
(18) Ja, på P2.  
1. Ja 
2. Nej 
  
(19) Ja, på P3.  
1. Ja 
2. Nej 
  
(20) Ja, på P4. 
1. Ja 
2. Nej  
 
(21) Ja, på reklamfinansierad musikradio – exempelvis Rix FM, Mix Megapol, NRJ, 
Rockklassiker, Lugna Favorieter, etc. 
1. Ja 
2. Nej 
  
(22) Ja, på övriga svenska radiokanaler – exempelvis Radio 1. 
1. Ja 
2. Nej  
 
(23) Ja, på övriga svenska podsändningar (ej från Sveriges Radio eller reklamfinansierade 
stationer, som Rix FM) – exempelvis Filip och Fredrik. 
1. Ja 
2. Nej  
 
(24) Ja, på utländska radiokanaler och podsändningar, exempelvis BBC, ESPN, The 
Economist. 
1. Ja 
2. Nej 
 
Tittar du på tv (minst en timme i veckan)?  
 
(25) Nej, jag tittar inte på tv 
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(26)	  Ja,	  på	  nyhetssändningar,	  som	  Aktuellt,	  Rapport,	  TV4-‐nyheterna.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  	  
	  
(27)	  Ja,	  på	  samhällsprogram,	  som	  Agenda,	  Debatt,	  Uppdrag	  Granskning,	  Kalla	  Fakta,	  
dokumentärer.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  	  
	  
(28)	  Ja,	  på	  sportsändningar-‐	  och	  program,	  som	  Champions	  League,	  Sportspegeln,	  speedway.	  
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1.	  Ja	  
2.	  Nej	  	  
	  
(29)	  Ja,	  på	  tävlingsprogram,	  som	  Vem	  vill	  bli	  miljonär,	  Biggest	  Loser,	  X-‐factor.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  	  
	  
(30)	  Ja,	  på	  svenska	  underhållningsprogram,	  som	  Så	  mycket	  bättre,	  SOS	  Gute,	  Bonde	  söker	  
fru.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  	  
	  
(31)	  Ja,	  på	  sitcoms,	  som	  The	  big	  bang	  theory,	  Solsidan,	  Two	  and	  a	  half	  men.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  	  
	  
(32)	  Ja,	  på	  filmer.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  	  
	  
(33)	  Ja,	  på	  dramaserier,	  som	  Game	  of	  thrones,	  House,	  Sex	  and	  the	  city.	  
1. Ja 
2. Nej 
 
Om det skett något stort i världen, som exempelvis kärnkraftsolyckan i Japan 2011, från 
vilka medier hämtar du din huvudsakliga information om händelsen?  
 
(34)	  Svenska	  rikstäckande	  morgontidningar	  (ex.	  Dagens	  Nyheter,	  Svenska	  Dagbladet).	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  	  
	  
(35)	  Svenska	  kvällstidningar	  (ex.	  Aftonbladet,	  Expressen).	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  	  
	  
(36)	  Lokaltidningar	  (ex.	  Östran,	  Barometern).	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  	  
	  
(37)	  Utländska	  dagstidningar	  (ex.	  New	  York	  Times,	  The	  Times	  (UK)).	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  	  
	  
(38)	  Svenska	  public-‐servicemedier	  (Sveriges	  Radio	  och	  Sveriges	  Television).	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  	  
	  
(39)	  TV4	  och	  reklamradio.	  
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1.	  Ja	  
2.	  Nej	  	  
	  
(40)Utländska	  nyhetssändningar	  på	  teve/radio.	  
1. Ja 
2. Nej 
(41) Diskuterar du medieinnehållet du tar del av med andra? 
 
1.	  Ja,	  ofta.	  
2.	  Ibland.	  
3.	  Bara	  om	  det	  skett	  något	  extra	  stort/intressant.	  
4.	  Nej,	  aldrig.	  
 
(42) Finns det medier du känner att du måste ha koll på för att hänga med i samtal med 
kompisar/personer i din omgivning?  
1. Ja 
2. Nej 
 
Om ja vilket/vilka? 
 
(43)	  Kvällstidningar	  (Aftonbladet,	  Expressen,	  etc.)	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  	  
	  
(44)	  Dagstidningar	  med	  rikstäckning	  (Dagens	  Nyheter,	  Svenska	  Dagbladet,	  etc.)	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  	  
	  
(45)	  Lokaltidningar	  (Östran,	  Barometern)	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  	  
	  
(46)	  Radioprogram,	  vilket/vilka?	  	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  	  
	  
(47)	  Tv-‐program,	  vilket/vilka?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  	  
	  
(48)	  Andra	  medier	  (sociala	  medier,	  tv-‐spel,	  musik),	  vilket/vilka?	  	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  	  
	  
(49)Magasinstidning,	  vilket/vilka?	  	  
1. Ja 
2. Nej 
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(50) Vilka medier diskuteras mest i klassen? 
 
Hur tror du att din mediekonsumtion påverkar dig? ”Jag blir…” 
(51) …. mer allmänbildad. 
1. Ja 
2. Nej 
(52)… mer korkad. 
1. Ja 
2. Nej 
(53)… mer social. 
1. Ja 
2. Nej 
(54)	  …	  mer	  tillbakadraganden.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(55)	  …	  mer	  intressant	  i	  andras	  ögon.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  	  
(56)	  …	  insnöad	  på	  ett	  ämne.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(57)…	  mer	  avslappnad.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(58)	  …	  mer	  stressad.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(59)	  …	  glad.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(60)	  annat,	  nämligen:	  _________________	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

Vad tänker du om en person som har koll på de senaste…  
 
Ekonominyheterna 
 
(61)	  Allmänbildad	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
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(62)	  Tråkig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(63)	  Intressant	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(64)	  Sjävupptagen	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(65)	  Intelligent	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(66)	  Korkad	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(67)	  Trevlig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(68)	  Otrevlig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(69)	  Populär	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(70)	  Enstöring	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(71)	  Konstig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(72)	  Annat:	  ________________________________________	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
Sportnyheterna	  
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(73)	  Allmänbildad	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(74)	  Tråkig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(75)	  Intressant	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(76)	  Sjävupptagen	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(77)	  Intelligent	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(78)	  Korkad	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(79)	  Trevlig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(80)	  Otrevlig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(81)	  Populär	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(82)	  Enstöring	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(83)	  Konstig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(84)	  Annat:	  ________________________________________	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
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Modetrenderna	  
	  
(85)	  Allmänbildad	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(86)	  Tråkig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(87)	  Intressant	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(88)	  Sjävupptagen	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(89)	  Intelligent	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(90)	  Korkad	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(91)	  Trevlig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(92)	  Otrevlig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(93)	  Populär	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(94)	  Enstöring	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(95)	  Konstig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
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(96)	  Annat:	  ________________________________________	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
Inrikes-‐/utrikesnyheterna	  
	  
(97)	  Allmänbildad	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(98)	  Tråkig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(99)	  Intressant	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(100)	  Sjävupptagen	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(101)	  Intelligent	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(102)	  Korkad	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(103)	  Trevlig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(104)	  Otrevlig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(105)	  Populär	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(106)	  Enstöring	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
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(107)	  Konstig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(108)	  Annat:	  ________________________________________	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  	  
	  Nöjes-‐/kändisnyheterna	  
	  
(109)	  Allmänbildad	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(110)	  Tråkig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(111)	  Intressant	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(112)	  Sjävupptagen	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(113)	  Intelligent	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(114)	  Korkad	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(115)	  Trevlig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(116)	  Otrevlig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(117)	  Populär	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
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(118)	  Enstöring	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(119)	  Konstig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(120)	  Annat:	  ________________________________________	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	   	   	  
Teveprogrammen	  
	  
(121)	  Allmänbildad	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(122)	  Tråkig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(123)	  Intressant	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(124)	  Sjävupptagen	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(125)	  Intelligent	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(126)	  Korkad	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(127)	  Trevlig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(128)	  Otrevlig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
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(129)	  Populär	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(130)	  Enstöring	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(131)	  Konstig	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(132)	  Annat:	  ________________________________________	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

                  
Vad för typ av media önskar du att du konsumerade mer av? 
Dagstidningar: 
 
(133) Kvällstidningar – exempelvis: Aftonbladet, Expressen, Kvällsposten 
1. Ja 
2. Nej 
 
(134) Rikstäckande morgontidningar – exempelvis Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 
Metro. 
1. Ja 
2. Nej 
 
(135) Lokala morgontidningar – exempelvis Östran, Barometern. 
1. Ja 
2. Nej 
 
(136) Dagstidning med särskilt innehåll – exempelvis Dagens Industri, Dagen. 
1. Ja 
2. Nej 
	  
Jag önskar detta för att jag tror att jag skulle...:  
 
(137)...kunna	  bidra	  mer	  i	  diskussioner.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(138)...visa	  att	  jag	  förstår	  samhällsdebatter	  bättre.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(139)...visa	  att	  jag	  är	  allmänbildad/smart.	  
1.	  Ja	  
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2.	  Nej	  
	  
(140)...bli	  mer	  populär.	  	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(141)...uppfattas	  mer	  positivt	  av	  andra	  människor.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(142)...kunna	  visa	  att	  jag	  kan	  mer	  om	  ett	  specifikt	  ämne.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(143)Annat,	  nämligen:___________________________________	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

 
 Magasin: 
 
(144)Nyhetsmagasin	  –	  exempelvis	  Fokus.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(145)Politiska	  magasin	  –	  exempelvis	  Neo,	  Ordfront.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(146)Damtidningar	  –	  exempelvis	  Veckorevyn,	  Amelia,	  Frida.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(147)Herrtidningar	  –	  exempelvis	  Café,	  Slitz.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(148)Modemagasin	  –	  exempelvis	  Elle,	  King,	  Vouge.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(149)Magasin	  för	  specialintressen	  –	  exempelvis	  fiske-‐,	  tränings-‐,	  foto-‐,	  dator-‐,	  matmagasin.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(150)Vetenskapliga	  magasin	  –	  exempelvis	  Allt	  om	  Historia,	  Illustrerad	  Vetenskap.	  
1.	  Ja	  
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2.	  Nej	  
	  
Jag önskar detta för att jag tror att jag skulle...:  
 
(151)...kunna	  bidra	  mer	  i	  diskussioner.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(152)...visa	  att	  jag	  förstår	  samhällsdebatter	  bättre.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(153)...visa	  att	  jag	  är	  allmänbildad/smart.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(154)...bli	  mer	  populär.	  	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(155)...uppfattas	  mer	  positivt	  av	  andra	  människor.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(156)...kunna	  visa	  att	  jag	  kan	  mer	  om	  ett	  specifikt	  ämne.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(157)Annat,	  nämligen:___________________________________	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

 
Radio: 
 
(158)P1	  (inklusive	  podsändningar)	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(159)P2	  (inklusive	  podsändningar)	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(160)P3	  (inklusive	  podsändningar)	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
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(161)P4	  (inklusive	  podsändningar)	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(162)Reklamfinansierad	  musikradio	  –	  exempelvis	  Rix	  FM,	  Mix	  Megapol,	  NRJ,	  Rockklassiker,	  
Lugna	  Favorieter,etc.	  (inklusive	  podsändningar)	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(163)Övriga	  svenska	  radiokanaler	  –	  exempelvis	  Radio	  1.	  (inklusive	  podsändningar)	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(164)Övriga	  svenska	  podsändningar	  (ej	  från	  Sveriges	  Radio	  eller	  reklamfinansierade	  
stationer,	  som	  Rix	  FM)	  –	  exempelvis	  Filip	  och	  Fredrik.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(165)Utländska	  radiokanaler	  och	  podsändningar,	  exempelvis	  BBC,	  ESPN,	  The	  Economist.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
 
Jag önskar detta för att jag tror att jag skulle...:  
(166)...kunna	  bidra	  mer	  i	  diskussioner.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(167)...visa	  att	  jag	  förstår	  samhällsdebatter	  bättre.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(168)...visa	  att	  jag	  är	  allmänbildad/smart.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(169)...bli	  mer	  populär.	  	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(170)...uppfattas	  mer	  positivt	  av	  andra	  människor.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(171)...kunna	  visa	  att	  jag	  kan	  mer	  om	  ett	  specifikt	  ämne.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
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(172)Annat,	  nämligen:___________________________________	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

 
Tv: 
 
(173)Nyhetssändningar,	  som	  Aktuellt,	  Rapport,	  TV4-‐nyheterna.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(174)Samhällsprogram,	  som	  Agenda,	  Debatt,	  Uppdrag	  Granskning,	  Kalla	  Fakta,	  
dokumentärer.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(175)Sportsändningar-‐	  och	  program,	  som	  Champions	  League,	  Sportspegeln,	  speedway.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(176)Tävlingsprogram,	  som	  Vem	  vill	  bli	  miljonär,	  Biggest	  Loser,	  X-‐factor.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(177)Svenska	  underhållningsprogram,	  som	  Så	  mycket	  bättre,	  SOS	  Gute,	  Bonde	  söker	  fru	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(178)Sitcoms,	  som	  The	  big	  bang	  theory,	  Solsidan,	  Two	  and	  a	  half	  men	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(179)Filmer	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(180)Dramaserier,	  som	  Game	  of	  thrones,	  House,	  Sex	  and	  the	  city	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
Jag önskar detta för att jag tror att jag skulle...:  
 
(181)...kunna	  bidra	  mer	  i	  diskussioner.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(182)...visa	  att	  jag	  förstår	  samhällsdebatter	  bättre.	  
1.	  Ja	  
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2.	  Nej	  
	  
(183)...visa	  att	  jag	  är	  allmänbildad/smart.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(184)...bli	  mer	  populär.	  	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(185)...uppfattas	  mer	  positivt	  av	  andra	  människor.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(186)...kunna	  visa	  att	  jag	  kan	  mer	  om	  ett	  specifikt	  ämne.	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(187)Annat,	  nämligen:___________________________________	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

 
Av de följande, vilka tre medier förknippas du helst med? 
(188)Aftonbladet,	  Expressen	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(189)Dagens	  nyheter,	  Svenska	  Dagbladet	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(190)Dagens	  industri,	  Veckans	  Affärer	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(191)TV4-‐sporten,	  Sportbladet	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(192)Elle,	  Vouge	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(193)Hänt	  Extra,	  Klick	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
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(194)X-‐factor,	  Idol	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(195)Ensam	  mamma	  söker,	  Big	  Brother	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(196)Two	  and	  a	  half	  men,	  Våra	  värsta	  år	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(197)Det	  okända,	  Wipe	  Out	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(198)Aktuellt,	  Uppdrag	  granskning	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(199)På	  spåret,	  Solsidan	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(200)Annat,	  nämligen:	  ____________	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

Av de följande, vilka tre medier förknippas du helst INTE med? 
(201)Aftonbladet,	  Expressen	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(202)Dagens	  nyheter,	  Svenska	  Dagbladet	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(203)Dagens	  industri,	  Veckans	  Affärer	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(204)TV4-‐sporten,	  Sportbladet	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(205)Elle,	  Vouge	  
1.	  Ja	  
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2.	  Nej	  
	  
(206)Hänt	  Extra,	  Klick	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(207)X-‐factor,	  Idol	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(208)Ensam	  mamma	  söker,	  Big	  Brother	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(209)Two	  and	  a	  half	  men,	  Våra	  värsta	  år	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(210)Det	  okända,	  Wipe	  Out	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(211)Aktuellt,	  Uppdrag	  granskning	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(212)På	  spåret,	  Solsidan	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
(213)Annat,	  nämligen:	  ____________	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

 (214) Finns det medier inom radio, tv, tidningar och/eller magasin som det ger mer 
status att följa? Om ja, vilket/vilka? 
 
(215) Varför? 
(216) Gillar du något medium inom radio, tv och/eller tidningar och magasin på 
facebook? Om ja, vilket/vilka?  
 
(217) Varför? 
(218) Finns det något medium inom radio, tv, tidningar och/eller magasin som du inte 
direkt skyltar med att du läser/lyssnar/tittar på? Om ja, vilket/vilka? 
 
(219) Varför? 
(220) Hur gammal är du?  
1.	  17	  år	  
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2.	  18	  år	  
3.	  19	  år	  

(221) Är du tjej eller kille? 
1.	  Tjej	  
2.	  Kille	  
	  
(222)	  Klass	  
1.	  Ekonomi-‐ekonomi	  	  
2.	  Samhäll-‐media	  
3.	  Samhäll-‐idrott	  
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Bilaga 3 - Intervjumallen 
 
 
MEDIEKONSUMTION 

Kan du beskriva hur du använder dig av medier en vanlig dag? Du kan börja på morgonen.  

Hur många timmar uppskattar du att du lägger på medier? Aktivit och passivt 

FAMILJ 

Vad har ni för medievanor i din familj? *Tillsammans 

(Brukar ni titta på tv tillsammans? Diskutera nyheter kring köksbordet? etc.) 

Hur pratar ni medieinnehåll i din familj? 

Hur mycket av din medieanvändning påverkas av din familj? 

(Tidningsprenumeration, radio i köket, "pappa äger fjärrkontrollen") 

Vem bestämmer i familjen? 

 

LIVSSTIL 

Vad har du för fritidsintressen? 

Skulle du kunna beskriva din livsstil med tre ord? 

(Exempelvis Adidas, Red Bull, ekologisk mat, hipster) 

Är du tillsammans med någon? 

Brukar du prata om medieinehåll med dina kompisar?  

Vet du hur dina närmsta vänners medieanvändning ser ut?  

Skiljer sig eran användning mycket åt?  

Umgås du med någon som inte alls har samma medievanor som du? Vad gör ni då? 

I era gemensamma aktiviteter, hur stor roll spelar medieanvändning? 

(Tittar matcher ihop, går på bio, spelar tevespel) 

Är det roligare att konsumera medier tillsammans än själv? 

Brukar du lägga upp saker du sett eller läst på exempelvis facebook?  

Varför gör du det? 

Gillar du media medier på fb? 

Du skickar inte vad som helst till vem som helst? 

Vad tycker du om att prata om mediainnehåll? 

Om du lät bli att använda radio, teve och tidningar på en vecka, hur skulle dina relationer 

påverkas? 

Vad för medier pratar du mest om? 
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Vad för medier pratar du mest med personer från det motsatta könet? 

 

SYN PÅ ANDRA MÄNNISKORS MEDIEANVÄNDNING 

Vilka är de viktigaste medierna för dig en vanlig dag? 

Vilket medium skulle du inte klara dig utan? 

Vilket medieinnehåll skulle du inte ta del av? 

Vad tänker du om någon som aldrig tar del av de medierna?  

Vad har du för fördommar mot en person som du inte har någon mediekonsumption 

gemensamt med? 

När vi gjorde enkätundersökningen så var de mest omtalade medierna sociala medier, sport 

och X-factor. Blir du förvånad över det? 

Vad är det man pratar när man pratar om de medierna? 

Varför tror du de är så intressanta? 

Bland tjejerna i din klass (EE) var det flest som ville förknippa sig med ELLE och minst antal 

ville förknippas med Dagens Industri. Vad tänker du om det? 

Blev du förvånad? 

Varför tror du det är så? 

Bland killarna i din klass ville flest förknippa sig med sport och sitcoms, medan det som var 

minst populärt var Elle, Klick och Dagens Industri. Vad tänker du om det? 

Blev du förvånad? 

Varför tror du det är så? 

Om du får en rekomendation om exempelvis ett program, som visar sig vara jätte dåligt, vad 

tänker du om personen då? 

 

SJÄLVET 

Tror du att din mediekonsumtion påverkar andras syn på dig? På vilket sätt? 

Vilket medieinnehåll skulle du säga är mest du?  

Varför? 

Använder du medier som du inte alls tycker om? 

(Kanske följer en sport eller teveserie du egentligen inte tycker om) Finns det medieinnehåll 

som du tar del av för att någon annan är intresserad av det? 

Varför/varför inte? 

Vad tycker du att din medieanvändning säger om dig? Med vilka karaktärsdrag skulle du 

beskriva personen?  
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Brukar du fundera på det? 

Sänder andras mediekonsumption ut signaler om dom själva? 

 

ELLE - populärast bland tjejerna i EE. Minst populärt bland tjejerna i EE var DI. 

Populärast killarna EE: sport och 2 and a half med. Minst poppis ELLE, Klick och DI. 

SM-killar: Aftonbladet och sport mest poppis. Hatar ELLE och Klick mest. 

SM-tjejer: X-factor populärast, mest hatat Ensam mamma söker och DI.  
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Bilaga 4 - exempel på transkribering 
 
Kursiverad text är våra frågor och den ickekursiverade texten är Idas svar. Vi är medvetna om 
att vissa ord är felstavade och väldigt långa meingar, men det var för att underlätta 
traskriberingsprocessen för oss själva. Handrörelser och ljud som inte är tal är skrivna inom 
hakparanteser. I detta läge har vi inte sållat bort något utan [...] samt [---] har vi använt när vi 
inte hört vad intervjupersonen sagt beroende på hur mycket som fattas. 
 
Exempel på transkribering från samtalsintervju med Ida från samhäll-idrott, från och 
med sidan 4/16: 
Brukar du prata om medieinnehåll med dina kompisar? 

Hmm, hur menar du då? 

Brukar ni diskutera och prata om serier eller nyheter eller..? 

Mmm, det brukar vi. Sen känner väl jag att jag tittat kanske inte, typ Big brother och när allt 

sånt där gick, då var ju det den största snackisen liksom, när man satt och åt, och det tycker 

jag är pisstråkigt, för jag tycker såna program är så, nej, förlåt, men jag tycker att varför ska 

man titta på sånt där skit, varför titta på människor när de håller på och gör bort sig, alltså jag 

kan tycka att mycket av det som sänds på teve är bara såhär [gestikulerar att det övergår 

hennes förstånd], och så elakt också, det är så mycket av det, man ska såhär, vad heter det, 

inte narr, heter det narr? Narr av folk. Mmm, liksom tittar på människor när det håller på, nej, 

jag vet inte, nej. jag tittat hellre på saker som, okej, Bonde söker fru kanske också är en sån 

narrgrej, men jag tycker ändå det känns lite mer mysigt på nåt sätt, det känns som att de är 

lyckliga liksom, lyckligt fint slut och så, ja. Så ibland kan det komma att man diskuterar saker 

men man diskuterar ju aldrtig sånt här dokumentärer eller typ, ja, människans utveckling, nej, 

jag vet inte, såna där saker, utan det blir ju liksom Big brither och såna saker, om man ska 

diskutera nåt.  

Vad brukade du göra när dina kompisar diskuterade Big brother då?  

Nej jag satt väl och fokuserade på maten [skratt]. 

Hur kändes det att inte kunna bidra något till diskussionen då? 

Det är väl klart att man känner sig  lite utanför, att man tänker "jamen, jag kanske tittar på den 

jävla skiten då, så jag vet vad det handlar om" liksom, men, nej, sen kände jag bara, nej, om 

nån tycker att det är intressant att sitta och diskutera så får väl dem göra det då, för jag tycker 

inte, nej, jag ska inte påverkas av det här, jag tycker inte det är orligt, jag tycker bara det äe 

ointressant, nej. 

Vet du hur dina närmaste vänners mediaanvändnign ser ut? 

Ja, dem är nog, jag tror att väldigt många använder facebook och instagram väldigt, väldigt 

mycket, extremt mycket, och många tittar nog väldigt ycket på teve också, tror jag.  
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Skiljer sig eran användning mycket åt? 

[paus] Jag vet itne, alltså, det beror ju på, eller såhär, vänner, man har ju lite olika typer av 

vänner, eller såhär, de som går i min klass, de är väl helt jätteinvolverade i alla olika typer av 

konstiga teveserier och, jamen, använder facebook och instragm jättemycket, men, sen har jag 

andra kompisar som inte tittar på teve alls [...] alltså verkligen skiter i allt liksom, så det är 

jätteolika, verkligen, eller såhär, men om man ska ska säga generellt, så använder vi väl typ 

lika mycket.  

Är det samma medier också? 

Ja, det tror jag. Alltså, det största är ju typ facebook och instagram. Det är ju inte så många 

som sitter och tittar på morgonteve på tv4, det tror jag inte [...], jag vet inte, det var svårt det 

där. Man använder olika grejer, jag är väldigt konstig, jag är väl en gammalmodig person, jag 

tycker det är trevligt att titta på en dokumentär om djur [...], så om jag nu sitter och dumglor 

så tänker jag om jag ska sitta och dumglo så sätter jag på ånting som jag kan lära mig nånting 

av, det kommer alltid upp på tal om en fasan nånstans, man vet aldrig. 

Umgås du med någon som inte alls har samma medievanor som du? 

Nej, jag tror faktiskt inte det. Eller gör jag det, det kanske jag gör... [paus] Jo, men det gör jag, 

det var det jag sa innan, att det var nån som inte tittade eller brydde sig om nånting alls, ja. 

Umgås du nära med såna människor? 

[paus] Alltså, min pappa bryr ju inte så mycket, om nånting alls. [---] 

Men nån som du har valt att umgås med? 

[skratt] Ehm... [paus] En killkompis till mig, han tycker inte om facebook, han tycker inte om 

instagram, det är min barndomskompis, och han är såhär, han tycker jag jättemycket om att 

umgås med och han är väldigt såhär, vad ska man säga, påläst, när han tittar på nånting då 

tittar han verkligen på nåt sånt här, dokumentärer eller, han pluggar väldigt mycekt, så han, 

nej, han h¨ller inte så himla mycekt på med varken facebook eller instagram eller tittar på 

godmogronteve eller nåt sånt där, han tittar knappt på nyheter heller tror jag, men han är 

väldigt påläst på andra ställern, typ på internet kanske, eller att han läser väldigt ycket genom 

skolan och såna saker. 

Var brukar ni göra när ni umgås då?Eller vad brukar ni prata om? 

Alltså, jag älskar ju att umgås med honom, för att han är ju liksom så himla "såhär", han kan 

så himla mycket, och det är inte sånt här skitsnack, utan det är liksom såhär verbala saker, det 

lät fint. 

Hur stor roll spelar medieanvändning när du umgås med dina kompisar? Tittar ni på film 

tillsammans [---]? 
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Alltså, jag älskar ju att sitta och äta middag och diskutera saker, det tycker jag jättemycket 

om, och det kan ju vara att sikustera allt mellan himmel och jord liksom, men det bästa jag 

vet, det är ju att umgås med mnniskor som jag lär mig saker av, så jag kan ju ibland känna att 

jag ibland hellre vill umgås med läraren än att sitta och umgås med ina klasskpmpisar, för 

mina klasskompisar är verkligen såhär "big brother, paradise hotel!", och man bara "okej, jag 

bryr mig inte om sånt", så kan man sitta hellre och prata med läraren bara "okej, människans 

utveckling, hur har det gått till", jag men du vet, såhär. 

Är det nån skillnad på att konsumera medier själv eller att göra det tillsammans med någon? 

Titta på en dokumentärfilm tillsammans med någon eller göra det själv? 

Alltså, egentligen skulle man kunna sitta och titta på en film helt ensam, det behöver man ju 

inte egentligen ha sällskap för, att ha en dejt på en bio, det är egentligen det värsta man kan 

göra, [---]Nej men jag tror media, det behöver man inte ha, nej, det gör nog ingen skillnad, 

kanske då att, det är klart att tittat man på en film så kanske man vill diskutera filmen efteråt, 

det är klart. [...] för annars har man allt inom sig och "okej, vem ska jag prata med, jag får 

prata med mig själv", liksom såhär, jättetråkigt, för amn diskuterar ju rätt mycket saker som 

man får höra och se, det sitter man ju ofta och diskuterar, det är ju egentligen ett väldigt bra 

sätt att starta igång ett samtalsämne med nån, om vi säger att du och jag tittat på samma film 

och bara "wow, har du också sett den" så kan man starta igång en diskussion om den [...], så 

ja. 

Är det viktigt för dig att siskutera det du har sett?Eller hört eller? 

Alltså viktigt, jag tycka det är intressant att höra andras åsikter, alltså om saker och ting, få ett 

annat perspektiv på det tycker jag är jätteintressant, så om man säger att man tittat på en film 

"jaha, vad tror du att buskapet om det här filmen är?" till exempel, det värsta är om man får en 

person som bara "vadå budskap" och man bara "nähä, okej, [...] då kan vi inte diskutera mer", 

men såna som verkligen går in i filmenoch försöker hitta ett budskap, då är det jätteintressant 

att sittao ch diskuter om olika saker,vad ajg la märke till och vad den här personen la märke 

till och att man sikuterar det, det tycker jag är jätteintressant. Så ja, det ät´r nog rätt viktigt, det 

är skönt att diskutera saker, istället för att hålla dem inne, för sig själv. 

Vad tror du skulle hända om du höll det inne? 

[paus] Ja... Det vet jag faktiskt inte. Jag älskar att prata om saker och ting, jag vet att vissa ha 

allting inom sig, de kanske sitter och skriver en dagbok eller bara liksom lägger locket på, 

men nej, jag har aldrig testat hur dt känns att bara lägga locket på, så jag tror jag skulle tycka, 

jag tror det skulla vara väldigt jobbigt, jag hade blicit knäpp tror jag, eller nåt, jag vet inte, jag 

skulle inte lära mig nånting, jag skulle bara gå in i min lilla egna tunnel såhär och bara 



 

  94 (57) 
 

"nejmen, såhär är det", och det är ingen annans åsikt som är liksom, nej, jag tror man blir 

bväldigt tunelseende då, om man inte diksutera saker och ting.  

Brukar du lägga upp saker som du läst, som artiklar eller saker som du sett, videor på 

youtube eller på Expressen eller var det nu är, på facebook eller på twitter? 

Nej, det brukar jag inte.  

Varför inte det? 

Om jag skulle lägga upp en massa, jag kan säga såhär, jag måste nästan visa er det, bara för 

att vi pratar om det [plockar upp sin mobiltelefon och tar upp en bild på en artikel från Kupé, 

om människans utveckling]. Jag la upp en liten grej på instagram, som jag satt och läste på 

tåget i Kupétidningen som finns där, ehm... Här är den "en ny art", jag fick inte så jättemånga 

gillnaingar på den om man säger så, och då har folk bara "vad är detta?" och min kompis bara 

"Sofia, vad sitter du och läser på tåget?", man bara, "jaa". Jag tyckte det var jätteintressant och 

bara shit alltså. Som du ser här då så är det åtta personen som har gilat detta, och sen skrev 

min kompis "haha, vad läser du egentligen på tåget?" och jag bara "ja, jag läser en artikel som 

gör mig lite smartare" tänkte jag då, men sånt uppskattas ju inte, då uppskattas ju hellre en sån 

bild som jag la upp idag, på en muffins, det är mycket trevligare att gilla och man känner igen 

sig mycket mer i det, så att det, jag tror att om jag skulle lägga upp alla såna saker så skulle 

man ju, nej, jag vet inte, det är jättehemskt och säga det, men såna människor uppfattas ju 

lite... konstiga, får man säga så? Och jag bara känner så, jamen, jag orkar liksom inte, jag 

håller fram en männsika såhär och så kan folk tro att jag är så, men de som kommer närmre 

som lär känna mig lite mer, de kan ju fatta då att jag är lite konstig, det känns lite mer bättre, 

så jag behöver liksom inte såhär "Ja, såhär är jag och alla ska läsa det här!", utan vill dem läsa 

om Paradise hotel och Big brother så får de väl göra det då, och om alla läggr upp det då, jag 

känner att lite vill jag ha för mig själv liksom, saker som jag tycker är intressant, man behöver 

inte visa upp det för alla. Fast det kanske beror på vad det är, som till exempel när jag var med 

i Lucian liksom, då la jag upp en liten video om typ Rädda barnen, för det tyckte jag ändå var 

en fin sak liksom, att det här skänker ni era pengar till, men det var ju typ ingen som hade 

fattat nånting typ, och bara "vadå, rädda barnen, vad är det här för något?", ja, så att det, nej, 

jag lägger inte upp så mycket överhuvudtaget, jag använder typ inte facebook alls, jag lägger 

inte upp nånting där överhuvudtaget.  
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Bilaga 5 - Intervjupersonerna  
 

Samtliga namn är fingerade, men kön, ålder och inriktning på elevens program stämmer.  

 

Samhäll-media 

Kostas, 18 år, man. 

Ellinor, 18 år, kvinna. 

Ekonomi-ekonomi 

Leo, 18 år, man. 

Martin, 18 år, man. 

Samhäll-idrott 

Ida, 18 år, kvinna.  
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