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Abstract 
Online social networks are a natural part of the lives of today’s western youth. Media 
and information literacy is a central part of research in Library and Information science 
and until now there has always been more focus on these subjects in a learning context 
rather than in an every day life context. 
    The aim of this study is to further examine how adolescent boys value and trust the 
information they receive via Twitter in their personal lives, and how this effects their 
view of their environment. The study was done with a qualitative method, where we 
conducted interviews with six boys who were all born in 1997. The results showed that 
they knew how to react critically to information on Twitter. Although none of the 
participants valued information on Twitter too seriously, they did feel that it kept them 
more updated than if they had not been using the social network.  
 
 
Nyckelord 
Twitter, Källkritik, Kognitiv Auktoritet, Ramteori, Trovärdighet, Tillit, Sociala medier, 
Gatekeeping, Second hand guessing, MIK, Medie- och Informationskunnighet, 
Användarstudie 
 
Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som lät oss kliva in i deras värld för 
en stund och delade med sig av dagens klimat på sociala medier, samt kloka tankar och 
funderingar. Vi vill också tacka de som har hjälpt oss på vägen, oavsett om det har 
handlat om korrekturläsning (tack Ylva och Paulize), sökhjälp (tack Tove), eller en 
klapp på ryggen när det har känts tungt.  
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1 Inledning 
För snart 20 år sedan hade internet sitt genombrott i mitten av 90-talet (Stiftelsen för 
internetinfrastruktur (.SE), 2011). Då nådde det ut och började användas av 
privatpersoner, istället för av endast företag, myndigheter och forskarvärlden (Diaz, 
2012, s. 29, Selg, 2010, s. 7). Idag är de personliga syftena, som exempelvis att betala 
räkningar och läsa tidningar, minst lika viktiga som att delta i sociala nätverk, tack vare 
webb 2.0 som gör interaktion möjlig. Innan webb 2.0 fanns webb 1.0 som bestod av 
envägskommunikation, det vill säga färdigproducerad information på olika sidor som 
användaren kunde söka upp och ta del av (Diaz, 2012, s. 30). Internet idag skiljer sig 
mycket från andra typer av masskommunikation, som radio, tidningar och TV (då 
informationen kom från en källa och nådde många), samt personlig kommunikation, 
som telegram och telefon (då en person kommunicerade till en annan) eftersom internet 
har alla de nämnda funktionerna (Chadwick, 2006, s. 4f). 
 
Bergström, Karlsson och Parmenvik (2009) menar att internet idag främst har tre 
egenskaper: 

1. Det är globalt, vilket bland annat innebär att en som bor i Sverige kan läsa 
tidningar från hela världen, inte bara lokala. 

2. Det är öppet. Så länge en sida inte är skyddad av lösenord, kan vem som helst 
komma in på den. Det innebär att tillgången till material som är publicerade på 
internet inte bara är tillgängligt nationellt, utan även internationellt. 

3. Det är aktuellt, vilket innebär att det är ett ständigt flöde av nya publikationer 
och nya röster som gör sig hörda. 

 
Detta är inte helt problemfritt, då en informationskälla på webben skiljer sig från våra 
mer traditionella medier och tryckta källor. Det blir svårare och svårare att definiera 
vem som är den ursprungliga avsändaren och ett kritiskt tänkande är av stort värde, 
kanske större än någonsin, i dagens digitala medielandskap. 
 
Många av de nya kommunikationskanalerna, exempelvis sociala medier som Facebook, 
som till en början enbart haft ett privat syfte för sina användare, har nu introducerats i 
yrkeslivet. Selg (2010) menar att detta är tvärtemot vad vi är vana vid. När till exempel 
e-posten kom användes den först i yrkeslivet innan den nådde den privata sfären, och 
detsamma gällde mobiltelefonerna. Många arbetsplatser är idag tveksamma till om till 
exempel företaget eller kommunen skall använda sig av dessa kanaler för att nå ut till 
kunder respektive medborgare. Selg menar att ifrågasättandet förmodligen beror på de 
sociala mönster som utvecklas inom ett socialt medie som från början är avsett för 
privat bruk, och hur detta sedan anammas i yrkeslivet. 
 
En stor del av den generation som nu växer upp har alltid haft datorer i hemmet och 
sociala medier har varit ett naturligt sätt att kommunicera under deras uppväxt. Studien 
Svenskarna och internet, visar att 92% av ungdomar mellan 16-25 år använde internet 
dagligen 2013. 94 % av ungdomarna i samma åldersspann hade en smartmobil,vilket 
ökar tillgängligheten för att komma ut på internet (Findahl, 2013). När det virtuella 
mötet för ungdomarna ses som något självklart, blir det en krock när vuxna har en 
föreställning om att det är viktigare att mötas och träffas i det fysiska rummet. Det som 
sker i det virtuella rummet jämförs mot detta och anses inte vara lika mycket värt. 
Dunkels (2007, s. 60) skriver att det i början av 2000-talet var vuxna som definierade 
problem kring internetanvändandet, samt hade lösningarna på dessa problem. Detta trots 
att många vuxna uttryckte att de hade svårt att hänga med i tekniken. Dunkels kritiserar 
också de kvantitativa undersökningar som gjorts på barn, där frågornas karaktär ur ett 
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vuxenperspektiv befäste det som redan antagits om ett medie, istället för att fråga barn 
om hur mediet används och vilka problem de upplevde. Undersökningar har med andra 
ord gjorts med goda intentioner, men hela tiden enbart ur vuxnas perspektiv och på 
deras villkor. Samma sak, som med det fysiska kontra det virtuella mötet, gäller 
trovärdigheten i det som skrivs och sägs. Det traditionellt kritiska värderandet utgår till 
exempel från att en tryckt källa är mer trovärdig än en otryckt källa, men kommer vi i 
framtiden behöva tala om begrepp som tryckt och otryckt? Går de verktyg vi använder 
till att kritiskt värdera fysiska källor att applicera på de nya medierna, eller behöver vi 
skapa helt nya verktyg? Det är naturligt för vuxna, som har upplevt en icke-digital värld, 
att jämföra de nya teknikerna med hur det var förr och hur problemen hanterades då. 
Men hur ser dagens verklighet ut för dem som inte har en icke-digital verklighet att 
jämföra med, de som har växt upp med dator, internet och allt därtill? Den här 
uppsatsen har för avsikt att närmare undersöka hur trovärdigheten och det kritiska 
värderandet förändras i takt med det digitala, och vem som sätter reglerna om källkritik 
i en allt mer komplex verklighet, där de självklara riktlinjerna suddas ut mer och mer. 
 
1.1 Bakgrund: Sociala medier från början fram till nu 
boyd1 och Ellison (2008) definierar begreppet sociala nätverkssidor som att det är en 
webbaserad tjänst där människor kan skapa sig en egen profil inom bestämda ramar, 
förenas med andra användare som de delar en koppling med och att kunna se andras 
nätverk. Många sociala medier hjälper till med att upprätthålla redan existerande 
relationer, medan andra hjälper främlingar att hitta varandra, baserade på gemensamma 
intressen, politiska åsikter och/eller aktiviteter. boyd och Ellison fortsätter med att det 
som gör sociala medier unika är inte att de tillåter främlingar att träffas, utan att de 
möjliggör för användarna att göra sina sociala nätverk offentliga.  
 
De senaste decennierna har det funnits en rad mötesplatser online för ungdomar att 
kommunicera och interagera med sina jämnåriga och likasinnade. Bland de första fanns 
Lunarstorm som grundades 1996, med namnet Stajlplejs. Lunarstorm var den äldsta 
onlinecommunityn i Sverige, där man kunde registrera sig, skapa kontakt med nya och 
gamla vänner, vara med i tävlingar och skriva dagböcker (Jonsson, 2011, s. 194). 
Liknande sidor fanns även i andra länder, till exempel det danska Arto, koreanska 
Cyworld och det franska Skyblog (Dunkels et al., 2011 s.20f). Efter Lunarstorm kom 
sedan Bilddagboken och tog över populariteten från Lunarstorm. På Bilddagboken 
kunde den registrerade användaren ladda upp bilder och skriva om vad de ville, i 
samband med bilduppladdningen (Sundström, 2011, s. 173). Bilddagboken bytte 
sedermera namn till Dayviews. 
 
År 2003 startades MySpace i USA för att konkurrera med redan existerande sociala 
nätverk, men det var först ett år senare som tonåringar började dras till MySpace och 
istället för att avvisa personer som var för unga, välkomnade hemsidan dem. Precis som 
på många andra sociala medier, blev många medlemmar för att deras vänner 
rekommenderade det, medan andra ville skapa kontakt med deras favoritband. MySpace 
var från början inte tänkt att vara inriktat på musik, men när indieband började skapa 
konton där tog MySpace tillfället i akt att hjälpa sig själva och artisterna. Bandet som 
skapades mellan fans och artisterna hjälpte MySpace att bli etablerade som ett socialt 
medie. MySpace var olik de andra sociala medierna, eftersom de hela tiden lade till nya 
funktioner baserat på efterfrågan från användarna (boyd & Ellison, 2008). År 2007 
lanserades en svensk version av Facebook. Facebook var från början endast riktat mot 
                                                
1 Författaren föredrar att stava sitt namn med liten bokstav. 
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studenter på Harvarduniversitetet, men är nu en etablerad plats för människor från hela 
världen att nätverka på. Den största skillnaden mellan Facebook och Lunarstorm är att 
syftet med Facebook just är att skapa ett socialt nätverk, medan man på Lunarstorm och 
liknande hemsidor, även kunde skriva dagbok (Jonsson, 2011, s. 194).  
 
Twitter lanserades i juli 2006 med sitt huvudkontor i San Fransisco, USA. 2012 fanns 
500 miljoner registrerade användare. Till en början dominerades det svenska Twitter av 
politiker och mediefolk men den senaste trenden är att de unga ökar i användandet och 
är den största gruppen (Löndal Jonsson, 2014). Instagram lanserades 2010 och är ett 
socialt nätverk där du delar bilder, som även kan redigeras  med diverse filter och andra 
effekter. Efter att ha laddat upp bilder på Instagram finns möjligheten att dela dem 
vidare till andra sociala medier som Facebook eller Twitter. Precis som på Twitter kan 
du följa andra användare, och det är dessa användares bilder som hamnar i ditt flöde 
(Instagram, 2014). 
 
 
1.2 Problemformulering 
Med bakgrund mot att undersökningar de senaste åren har visat att ungdomars (13-18 
år) mest vanliga nätaktivitet är användning av sociala medier (Statens medieråd, 2013), 
är det här informationsbeteendet nödvändigt att göra studier i, och då framförallt i den 
privata sfären, fri från skolan och lärandekontexten. Detta bland annat för att se om det 
finns ett behov av att utmana det normativa perspektivet på källkritiken. Vi vill ställa 
skolans norm om den källkritik de förespråkar, gentemot ungdomarnas praktik på 
sociala medier för att se hur dessa skiljer sig, och om ett nytt sätt att se på källkritiken är 
nödvändigt. Thurén & Strachal (2011) menar att sociala medier är viktiga “men 
huvudsakligen av andra skäl än som källor till information” (ibid, s. 6). Det är här vi tror 
oss ha hittat en lucka inom forskningen, eftersom det är just den källkritik som tillämpas 
på de informationskällor som återvinns via sociala medier som vi vill undersöka 
närmare. 
 
I en enkätundersökning, som görs var tredje år av Skolverket, kom det fram att en 
sjättedel av eleverna på gymnasiet ansåg sig vara mycket bra på att bedöma 
trovärdigheten av information på internet (Pålsson, 2013). I den litteratur vi har stött på 
gällande ungdomar och användning av sociala medier har det varit ett tydligt fokus på 
hur skolan kan arbeta i relation till sociala medier (se exempelvis Alexandersson & 
Hansson, red., 2011 och Diaz, 2012). I och med det tydliga fokuset på skolan är det 
sällan ungdomarna själva som har fått uttala sig i frågan. Kvalitativa undersökningar 
görs ofta med auktoriteter som lärare eller bibliotekarier och användarnas åsikter 
kommer i skymundan. I vår undersökning vill vi flytta fokuset från auktoritet till 
användare, från skolkontext till ungdomarnas fritid och hur mötet med informationen 
sker där och hur de uppfattar och påverkas av detta.  
 
 
1.3 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka hur ungdomar i ett mottagarperspektiv uppfattar och värderar 
delad information på Twitter, och hur detta påverkar deras föreställningar om sin 
omvärld. Frågorna vi har valt att ställa oss är 
 
● Hur stor tillit har ungdomar för den information som förmedlas via Twitter? 
● Vilket värde tillskriver ungdomar den information som förmedlas via Twitter? 
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● Hur påverkar ungdomars användning av Twitter deras föreställningar om sin 
omvärld? 

 
 
1.4 Avgränsning 
Vi insåg att vi behövde begränsa oss från begreppet sociala medier till ett socialt medie. 
Det självklara valet, utifrån våra egna erfarenheter, var från början Facebook, men efter 
att vi hittat undersökningen Svenskarna och internet (Findahl, 2013) och andra 
nyhetsartiklar som menar att de unga sakta men säkert tar över Twitter (Löndal Jonsson, 
2014) valde vi istället att avgränsa oss till Twitter, eftersom det är aktuellt just nu. Vi är 
dock medvetna om att Twitter förmodligen kommer att ersättas av andra sociala medier, 
precis som Lunarstorm och Bilddagboken blev när deras tid var över. I många av de 
uppsatser vi stött på, gällande ungdomar och sociala medier, har Facebook varit i 
centrum, men eftersom vi nu ser en skiftning från Facebook till Twitter (Findal, 2013), 
har vi därför valt att fokusera på det sistnämnda, i den informella kontexten. Från 
termen “ungdomar” har vi valt att avgränsa oss till killar födda 1997 som går första året 
på gymnasiet. Det finns en skillnad bland killar och tjejer i deras nätkulturer, till 
exempel att tjejer till skillnad från killar upplever att de använder sociala medier för 
mycket, och bland killar spenderas mycket mer tid åt spel än hos tjejer, som i högre 
utsträckning följer bloggar (se exempelvis Forsman, 2014). Detta är en av 
anledningarna till att vi har valt att endast studera utifrån ett kön då vi vill ha ett så 
homogent urval som möjligt. Varför vi valde just killar var för att det var den mest 
outforskade gruppen för oss, och kändes därför mest spännande. 
 
1.4.1 Vad är Twitter? 
Twitter är en “webbaserad tjänst för socialt nätverkande” (Twitter, 2014a) som utgörs 
av användarnas så kallade mikrobloggar. Man har som användare en profilsida där man 
skriver korta meddelanden, “tweets”, på max 140 tecken. Användare kan följa varandra, 
och på sätt prenumerera på varandras uppdateringar. Användare på Twitter kan “tagga” 
sina inlägg så att andra som är intresserade av samma sak lättare kan hitta dem, detta 
kallas hashtag och syftar till #-symbolen som sätts framför det ordet diskussioner 
samlas under, exempelvis “#premierleague” eller “#melfest”. Detta bidrar till att man 
kan ta del av åsikter och delta i diskussioner som tidigare inte varit möjligt. Saker som 
kan diskuteras och kommenteras är till exempel tv-program, fotbollsmatcher och 
nyhetsartiklar. Twitter öppnar upp för möjligheten att kunna nå andra som är på Twitter 
och som man möjligtvis inte känner/följer. Genom att skriva ett “@” innan en annan 
användares användarnamn, kan den personen och alla andra se ditt meddelande till 
denna. Det går också att skicka ett privat direktmeddelande, men den här funktionen är 
endast tillgänglig om båda följer varandra. Det finns naturligtvis möjligheter att hålla 
sin Twitter privat, då endast de som fått tillåtelse att följa en, får se ens uppdateringar 
(Twitter Help Center, 2014). 
 
1.4.2 Varför Twitter? 
Sedan 2010 genomförs årligen undersökningen Svenskarna och Internet av Stiftelsen 
för internetinfrastruktur (.SE). Vi har tittat på den senaste, som har undersökt 
svenskarnas internetanvändning under 2013. Från 2012 till 2013 har andelen av 
internetanvändare i Sverige som använder Twitter ökat, både bland de som använder det 
någon gång, och de som använder det dagligen. Det är mer vanligt att man följer 
användare på Twitter än att man skriver meddelanden själv. 21% följer någon gång vad 
som händer på Twitter, medan 10% skriver någon gång, och 2% skriver dagligen 
(Findahl, 2013).  
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Även om det i undersökningen visar att 92% av de tillfrågade ungdomarna mellan 16-25 
år besökte Facebook dagligen, kombinerar de detta med att även vara medlem på andra 
sociala medier som Twitter och Instagram. Att besöka Facebook betyder nödvändigtvis 
inte att man använder det, vilket vi även fått bekräftat av våra respondenter. Varför vi 
har valt att avgränsa oss till Twitter är på grund av att den andelen av 
internetanvändarna i Sverige som befinner sig mest på Twitter, är ungdomar mellan 12-
25 år, en tredjedel av dessa besöker ibland Twitter och 15% är där dagligen. I den 
tidigare nämnda undersökningen, har man också frågat i vilket syfte Twitter används 
och delat in dem i fyra kategorier: Upprätthålla kontakter, informera om arbetet, om 
hobby och intressen och att uttrycka åsikter. De flesta uppger att de använder Twitter i 
syftet att upprätthålla kontakter (Findahl, 2013). Detta stärks även av en undersökning 
som Intellecta Corporate2 har gjort. Undersökningen kallas Twittercensus och har gjorts 
i syftet att ge en bild av Twitters användning och bredd i Sverige. Enligt denna 
undersökning framkommer att ungdomar främst följer andra ungdomars aktivitet på 
Twitter. Denna aktivitet återkommer också i andra användargrupper som exempelvis 
sportintresserade som följer andra sportintresserade (Löndal Jonsson, 2014). I den 
tidigare nämnda undersökningen (Findahl, 2013) framkom det också att det är vanligare 
att man följer och läser vad som delas på Twitter än att man själv skriver, vilket också 
passar bra in, eftersom vi vill undersöka hur användare uppfattar det som delas och hur 
de värderar källor som exponeras för dem, i de twitterflöden som de prenumererar på. 
 
En annan av anledningarna till varför vi inte har valt att undersöka 
facebookanvändningen bland unga, är för att vi anser att det är ett mer privat socialt 
medie, för personliga kontakter och information som inte ska nå rampljuset utan snarare 
finnas i den privata sfären, medan Twitter är mer av en offentlig spelplan, där alla kan 
använda mediet på lika villkor. Man behöver oftast inte ens följa en annan twittrare för 
att kunna se vad den har skrivit eller för att påbörja en konversation med denna. Det är 
märkbart lättare att få kontakt med till exempel etablerade politiker och lättare att föra 
en öppen diskussion kring diverse ämnen, vilket inte alltid är möjligt på Facebook. 
Twitter är en plattform där nyheter sprids snabbt. Det faktum att det tidigare har gjorts 
fler studier om Facebook, bidrog också till att vi istället valde Twitter. 
 
2 Tidigare forskning 
I följande stycke presenterar vi den tidigare forskning vi har funnit relevant. Det gäller 
media- och informationskunnighet, ungas medievanor, källkritik samt forskning kring 
Twitter. 
 
2.1 Medie- och informationskunnighet (MIK) 
Att vara media- och informationskunnig inkluderar att vara digitalt kompetent eller 
informationskompetent, vilket i sin tur innebär att kunna söka, finna, kritiskt granska 
och använda information i olika sammanhang och syften. Allt detta för att kunna utföra 
våra demokratiska rättigheter i det digitala samhälle vi lever i idag (Eckerdal & Sundin, 
2014). International Federation of Library Association (IFLA, 2011) beskriver MIK och 
de färdigheter begreppet innefattar på följande vis:  
 

In order to survive and develop, make decisions, and solve problems in every 
facet of life - personal, social, educational, and professional, individuals, 

                                                
2 En del av kommunikationskoncernen Intellecta. 
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communities, and nations need information about themselves as well as their 
physical and their social environments. This information is available via three 
processes: observation and experimentation, conversation (with other persons), 
and consultation (with memory institutions). The competence to do this 
effectively and efficiently is called Media and Information Literacy. 
 

Forskning inom MIK och sociala medier har tidigare främst ägt rum inom skolan och en 
lärandekontext. I april (2014) kom Svensk Biblioteksförening ut med Medie- och 
Informationskunnighet - en forskningsantologi under redaktion av Johanna Rivano 
Eckerdal och Olof Sundin. Antologins syfte är att visa på forskningens (då främst inom 
Biblioteks- och Informationsvetenskap) relation till MIK-begreppet vilket den gör 
genom att presentera 9 olika forskningsprojekt som delar med sig av sina perspektiv på 
MIK i relation till biblioteksverksamheten (Eckerdal & Sundin, 2014). Helena Francke 
och Fredrik Hanell skriver i sitt bidrag till antologin om “användning och värdering av 
sociala medier i skola och högre utbildning” (ibid., s.51). De presenterar två 
forskningsprojekt varav det första fokuserar på sociala mediers roll som 
informationskälla, och det andra på sociala mediers roll som en teknisk plattform. 
 
2.2 Forskning kring ungas medievanor 
Projektet Digital Youth Project pågick under tre år (mellan 2005 och 2008) och gick ut 
på att undersöka hur “nya medier” integreras i ungdomars praktiker och agendor, samt 
hur dessa nya medier förändrar deras sätt att förhålla sig till kunskap (literacitet), 
lärande och auktoritativ kunskap. Studien var väldigt omfattande och samlade bland 
annat mer än 650 semistrukturerade intervjuer, fokusgruppsintervjuer med totalt 67 
deltagare, samt 367 enkätsvar från människor under 25 år. Termen “ny medie” användes 
istället för exempelvis “digital medie” eller “interaktiv medie”, för att medierna i 
undersökningen inte kunde karakteriseras med en enda teknisk definition (Ito et al, 2008 
s. 8). De medier som kom fram i undersökningen var bland annat sociala nätverk, 
mobiltelefoner och spelsidor, där ungdomarna kunde utvidga sina intressen och umgås 
med personer de redan kände. Orsakerna till varför de använde sig av medierna, var 
antingen av vänskapsdriven eller intressedriven karaktär. Resultatet delades in i tre 
delar, “hanging out”, “messing around” och “geeking out”, vilket sammanfattar 
ungdomars sätt att använda sig av nya medier.  
 
Med “hanging out” menades att de är med varandra online, men kan också innebära att 
de interagerar med varandra i samma fysiska rum och samtidigt är på internet. Vuxna 
som intervjuades angående det här umgängessättet, sade att det var slöseri med tid och 
att ungdomarna istället borde ägna sig åt skolarbete och många ungdomar rapporterade 
att “hanging out”-aktiviteter, begränsades av restriktioner både på skolan och hemifrån, 
men att de fann sätt att komma runt dem (Ibid. s. 13). “Messing around” kan grovt 
översättas till att ungdomarna leker och mixtrar med ny teknik, för att förstå den och 
skapa egna kreationer. Med hjälp av internet, kan de dela med sig av det de har lärt sig 
och på samma gång få hjälp av andra som vet. Det som är mest drivande med “messing 
around” är ungdomarnas personliga intresse. Ito, et al (2008, s. 20ff) nämner bland 
annat att ungdomar som hade MySpace, lärde sig ändra i HTML-koder, för att skapa en 
personlig profil, men att det mest var på skoj. De kom fram till att ungdomar som leker 
med nya medier på det här sättet, är omslutna i en social kontext, där de delar det här 
intresset med sina vänner. Den tredje delen, “geeking out” är likt “messing around”, 
men när ungdomar gör det här, går de ännu djupare i ämnen som de är intresserade av. 
Medan “messing around” endast var lek som fanns i en redan etablerad social kontext, 
går ungdomar med “geeking out” ett steg längre, och söker sig utanför sina ramar för att 
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få hjälp av experter i andra nätverk. De kan till exempel gå till specialinriktade 
spelforum för att få och ge tips av och till andra (ibid. s, 28f).  
 
I den nya formen av umgänge, visade det sig att ungdomarna bland annat lärde sig 
sociala normer för hur man exempelvis uppförde sig på internet, av varandra. De kunde 
också lära sig saker som intresserade dem, som till exempel kodning av hemsidor och 
hur man kom vidare till nästa nivå på ett svårt spel. Synen på dessa ungdomars 
fritidsvanor som de vuxna i omgivningen hade var generellt sett negativ, men detta 
berodde förmodligen på ett generationsglapp liksom en digital klyfta mellan de yngre 
och de äldre. Å ena sidan tyckte ungdomar att vuxnas, i det här fallet främlingars, 
närvaro på sidor som de ansåg vara för dem, var läskigt och konstigt, medan om det å 
andra sidan var vuxna som de kände, till exempel föräldrar, kändes det kontrollerande 
och respektlöst. Dock hade de inte samma inställning till vuxna som deltog i onlinespel 
eller som helt enkelt visste mer om det de var intresserade av, utan fann dem likvärdiga 
de själva och/eller respekterade dem (ibid. s, 19f). 
 
2.3 Forskning kring Twitter 
Bastos, et al publicerade 2013 en artikel i tidskriften Media Culture Society där de 
utförde en statistisk analys av politiska hashtags på Twitter och undersökte huruvida det 
fanns en korrelation mellan upprepning av ett meddelande under politiska hashtags och 
Twitters nätverkstypologi. Resultatet visade att användare med relativt få “anslutningar” 
kan generera meddelanden som i hög utsträckning blir virala på hashtags som når 
“Trending Topics” utan någon koppling till användare med ett stort antal följare, som 
tidigare setts som givna gatekeepers (mer om gatekeeping-teorin i vårt teori-kapitel) och 
de största orsakerna till spridning av information på Twitter. Vidare påpekar de också 
det faktum att gatekeepers på Twitter har fragmenterats och finfördelats mer och mer, i 
och med att användare tar del av samt retweetar information utan medlingen av större 
medier (Bastos, et al, 2013). 
 
Selektiv exponering (Selective exposure) innebär att du aktivt söker information du 
sympatiserar med, samt aktivt undviker information du inte sympatiserar med (selective 
avoidance). Forskare tycks tro att det kan finnas en baksida till trovärdigheten på 
internet, att “uppfattningar om trovärdigheten hos en källa leder till selektiv exponering 
och selektivt undvikande, och båda leder till en ökad splittring och polarisering av 
sociala och politiska åsikter [min översättning]” (Johnson & Kaye, 2013, s.1). Med 
bakgrund i detta undersökte Johnson och Kaye (2013) influerandet av trovärdighet på 
selektiv exponering och undvikande genom en webbaserad enkätundersökning som 
distribuerades till politiskt intresserade internetanvändare. Resultatet de fick fram visade 
på att den rådande normen som forskarna stod för inte stämde. De respondenter som 
uppgav att de till exempel bedömer bloggar som trovärdiga källor, var också de som 

letade efter information som både bekräftade deras tidigare åsikter samt utmanade 
dem. 
 
2.4 Normativa perspektiv på “källkritik” 
Källkritik är en färdighet som innefattas i begreppet medie- och Informationskunnighet. 
En källa är lika med ursprunget till vår kunskap, och källkritik är en samling 
metodregler för att kunna ta reda på vad som är sant (Thurén, 2013, s. 4). Att vara 
källkritisk innebär att ha ett kritiskt förhållningssätt till källor, och att kunna bedöma hur 
pålitlig en källa är. När man bedömer en källa, ser man oftast till fyra kriterier: äkthet, 
tid, beroende (varifrån källan kommer, huruvida den är primär eller sekundär och så 
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vidare) och tendens (det vill säga eventuell partiskhet) (Leth & Thurén, 2000, s. 18). 
Thurén och Strachal kom 2011 ut med boken Källa: internet - att bedöma information 
utifrån källkritiska principer. Problem som påvisas med källkritiskt tänkande på internet 
gentemot traditionella medier, som fysiska dokument, är bland annat den otroliga 
mängd information som återfinns på nätet. Det faktum att internet är jämlikt och det 
därför blir viktigt att fokusera på avsändaren av informationen, samt att auktoriteter 
saknas innebär att det blir en saknad av kvalitetsgaranti. Eftersom källkritikens 
urpsprung finns i historieämnet, är källkritikens principer utformade för att granska 
fakta. Ett ytterligare problem är att på internet finns inte enbart information i form av 
fakta, utan vi stöter också på förklaringar och åsikter. Beroende på vilken typ av 
information som vi kritiskt granskar krävs olika förhållningssätt (Thurén & Strachal, 
2011, s. 9ff). Författarna uttrycker i inledningen av sin bok att det är en bok om 
informationssökning och att de därför ej berör sociala medier såsom bloggar, Facebook 
och Twitter i just den här boken.  
 
Som vi tidigare nämnt i vår problemformulering skriver de att de anser sociala medier 
som viktiga “men huvudsakligen av andra skäl än som källor till information” (ibid, s. 
6). Vi har också stött på definitioner och förhållningssätt som vi tolkar som kritik mot 
ett normativt perspektiv på källkritik. Leth och Thurén (2000) skriver om en ny 
källsituation, där internet har skapat ett nytt förhållningssätt till källkritiken. De menar 
att information på internet, förutom de fyra ovanstående kriterierna (äkthet, tid, 
beroende och tendens) också bör bedömas efter ytterligare tre kriterier:  
 
1. Världsbild och kunskap som tendens - om man kollar efter vad källan har för 
världsbild kan den tala om hur den ser på saker och ting, exempelvis finns skillnader 
mellan österländsk kultur och västerländsk 
2. Trovärdighet - här ser man hur kunnig källan är och tittar efter till exempel 
författarens utbildning och status på området  
3. Källans förutsättningar och världsbild - här ser man efter hur begränsad källan kan 
vara samt vilka svagheter och osäkerhetsmarginaler den har (ibid. s. 30ff). 
 
2.5 Källkritik och kognitiv auktoritet  
Erik Boström skrev 2005 en magisteruppsats på ämnet källkritik, i vilken han jämför tre 
perspektiv på hur man bedömer trovärdighet, där bland annat kognitiv auktoritet togs 
upp som ett av dem. I uppsatsen undersöker Boström hur källkritiken har förändrats från 
1900-talet fram till idag och försöker se om det finns några likheter mellan de tre 
perspektiven i hur de menar att bedömningen ska gå till, främst inom idé- och 
lärdomshistoria, för att det är där han har sin bakgrund. I början av 1900-talet var det 
viktigt med en empirisk förankring, för att uppgifter skulle klassificeras som vetenskap, 
och man hade en uppfattning om att det fanns en lista med metodkrav för att säkerställa 
det här. Då analyserade man först och främst innehållet i texten och tittade mer på vad 
som redan var känt i det historiska sammanhanget, än om källan var trovärdig. Dagens 
källkritik inom historia måste fortfarande uppfylla vissa krav, men innefattar också att 
man har en teoretisk medvetenhet, som innebär att man också tänker på att tolkningen 
av källan är beroende av hur man förstår “källans uppkomstsituation och det vidare 
sammanhang den ingick i” (Boström, 2005 s. 35), vilket i sin tur innebär att det inte går 
att hävda att någonting är absolut sant respektive falskt. Wilson är ett framstående namn 
inom forskning kring kognitiv auktoritet, mer om Wilson nedan i kapitel 3 Teori, under 
rubriken 3.4 Kognitiv auktoritet. 
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2.6 Läroplanen 
Eftersom våra intervjupersoner går i gymnasiet har vi tittat på de färdigheter de enligt 
den nya läroplanen skall ha anskaffat sig genom skolan. Läroplanen för gymnasieskolan 
nämner i sina övergripande mål och riktlinjer att eleverna efter avslutad 
gymnasieutbildning bör kunna använda sina kunskaper som redskap för att “(...) kritiskt 
granska och värdera påståenden och förhållanden”. De bör också kunna “(…) använda 
bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 2011a). I övrigt nämns källkritik 
endast i kursplanerna för svenska, svenska som andraspråk och samhällskunskap. I 
andra ämnen benämns det som att söka och kritiskt värdera källor alternativt kritiskt 
granska information. I läroplanen för grundskolan har källkritik och värdering av källor 
en tydlig plats i varje ämne. Till och med sociala medier nämns i kursplanen för 
svenska: “Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper 
(…) om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier” 
(Skolverket, 2011b). 
 
3 Teori 
I följande stycke redogör vi för de begrepp och teoretiska förhållningssätt vi hittat i 
tidigare forskning och senare kommer att använda oss av i analyseringen av vår data. 
Eftersom vi inte har hittat en teori som passar för allt vi ämnat undersöka, har vi fått 
använda oss av flera olika. 
 
3.1 Ramteorin 
Inom sociologin används begreppen frame/framing som grundar sig i Goffmans 
sociologiska perspektiv att människan alltid delar en social situation med andra och att 
hon aldrig vet säkert vilka individer hon har i sin omvärld (Persson, 2012, s. 14). 
Genom detta begrepp, vill Goffman visa att det kan finnas många parallella 
verklighetsuppfattningar, för vad ett sammanhang är, beror helt på vad det är för 
situation och vilka tidiga erfarenheter en har och det är därför nödvändigt att det finns 
“gemensamma situationsdefinitioner” (Persson, 2012, s. 288) vid sociala interaktioner, 
där de deltagande kan “avläsa och definiera varandra” (ibid, ibid). Som exempel ger 
Persson en situation där föräldrar upplever att det våldsamma datorspelet skulle göra 
skada på deras barn, medan barnen å andra sidan inte tar datorspelet på allvar eftersom 
det är inom en spelram som inte går utanför verkligheten (ibid. s. 289). Ett annat 
exempel är en tom tavelram på en annars vit vägg, vilket gör att det vita innanför och 
utanför får olika betydelse, trots att båda egentligen ser likadant ut (ibid. s. 291). 
 
3.2 Gatekeeping-teorin 
Gatekeeping-teorin (Gatekeeping Theory) har sitt ursprung inom massmedian och är en 
nyckelterm för forskningen inom området. David Manning White var den som 
utvecklade konceptet när han beskrev tidningsredaktören Mr Gates, som var väldigt 
subjektiv och selektiv i sitt val av nyhetsartiklar och tog stor hänsyn till sina personliga 
känslor inför vilka av artiklarna som skulle publiceras. Studien upprepades också 17 år 
senare av Snider som upptäckte att Mr Gates fortfarande avvisade flertalet artiklar på 
personliga grunder. Begreppet “gatekeeping” kom ursprungligen från Kurt Lewin för att 
beskriva kvinnans roll som den som slutgiltigt bestämde vilken mat som hamnade på 
middagsbordet (Shoemaker & Vos, 2009, s.11ff). Begreppet har, som tidigare nämnts, 
främst använts i studier kring massmedier, men också i mellanmänskliga relationer som 
gruppkommunikation. Studier har bland annat gjorts i organisationer där vissa personer 
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fungerar som gatekeepers av information som flödar in och ut i en organisation eller ett 
företag. Undersökningar har också genomförts av spridningen av information som också 
går att koppla till gatekeeping, då gatekeepers kan förenkla eller begränsa spridningen 
av information genom att bestämma vilken information som ska och inte ska passera. 
Gatekeepers i den traditionella meningen, exempelvis redaktörer, är välrepresenterade 
på Twitter i form av deras privata konton, men även tidningarnas konton som 
distribuerar nyheter i mikroformat. Deras meddelanden täcker långt, men bara en liten 
del av de tweets som privata användare tar del av kommer från större medier (Bastos et 
al, 2013). Idag är vi alla vår egen gatekeeper, då vi själva via exempelvis vårt 
twitterflöde bestämmer vilken information som skall komma till oss, liksom vi även blir 
andras gatekeeper (och de blir våra) i och med följar-funktionen. Alla individer är dock 
inte lika mäktiga gatekeepers, beroende på diverse faktorer, till exempel hur många 
följare en användare har, eller vilken auktoritet en användare har. Massmedia, eller de 
som representerar massmedia, har till exempel fortfarande stor kontroll och makt 
(Shoemaker & Vos, 2009, s. 21). När vi talar om gatekeeping på Twitter talar vi inte om 
själva nätverksstrukturen, utan tweet-frekvensen. Det är alltså själva innehållet på 
Twitter som kan sållas av twitteranvändaren (Bastos et al, 2013). Analyserande med 
hjälp av gatekeeping-teorin kan ske på flera olika nivåer, bland annat individuell vilken 
är den nivå vi befinner oss på i och med den här undersökningen.  
 
3.2.1 Andrahandsgissning 
På den individuella analysnivån inom gatekeeping-teorin finns bland annat 
andrahandsgissning (Second guessing). Det är ett teoretiskt tillvägagångssätt vilket 
används för att utröna huruvida individer värderar och tolkar meddelanden i förhållande 
till deras behov av tillförlitlig information. Shoemaker och Vos (2009) skriver att det är 
en kognitiv process som innefattar en individs försök att omtolka ett meddelandes 
innehåll med hjälp av tidigare kunskap från minnet. I den inledande fasen tar personen 
del av innehållet (vilket sker när personen får information från en källa). Innehållet 
tolkas sedan, och därefter kan olika skeenden äga rum enligt listan nedan: 
 

1. Informationen tolkas som trovärdig, och personen accepterar den första 
tolkningen. 

2. Informationen tolkas som tvivelaktig, men det finns väldigt lite eller inget behov 
alls att veta om informationen stämmer eller inte. Meddelandet blir avvisat. 

3. Informationen tolkas som tvivelaktig, och det finns ett behov av att veta om den 
stämmer. Här uppstår andrahandsgissning, eller omtolkning. 

 
Ju viktigare det är att få ett svar på att informationen stämmer eller ej, desto mer 
anstränger sig individen att hitta en mer sannolik eller alternativ tolkning. Processen kan 
gå flera varv, med flera omtolkningar, tills personen är tillfredsställd, och då avslutas 
andrahandsgissningen. Om ingen av ens tidigare kunskap tillfredsställer behovet kan 
personen gå in i en ytterligare fas vilken innebär att ytterligare information, söks för att 
verifiera eller dementera någon eller några av de tidigare tolkningarna (Shoemaker & 
Vos, 2009, s. 35ff).  
 
3.3 Konfirmeringsbias 
Konfirmeringsbias (confirmation bias) innebär att man omedvetet är selektiv i den 
information man tar till sig för att få sina egna tankar och åsikter bekräftade i så stor 
utsträckning som möjligt. Termen används framförallt inom psykologin, och har gjorts 
länge. Francis Bacon formulerade tankar kring fenomenet redan 1620. Det har också 
varit ett problem som diskuterats (och görs än idag) inom vetenskapen, då forskare 



  
 

11 

måste vara noga med att deras resultat inte är beroende av deras förutfattade hypoteser 
och åsikter (Nickerson, 1998). Konfirmeringsbias kan ses som en motsats till ett kritiskt 
värderande förhållningssätt. 
 
3.4 Kognitiv auktoritet 
Patrick Wilson är ett av de mest framstående namnen inom forskningen om kognitiv 
auktoritet, som försöker mäta hur människan uppfattar vissa personer som mer 
trovärdiga än andra. Wilson kom 1983 ut med en bok om andrahandskunskap (Second-
hand knowledge: An inquiry into cognitive authority) som har fått mycket 
uppmärksamhet på området. Eftersom mycket av informationen vi får är 
andrahandskunskap, det vill säga kunskap som kommer från andra, är det utifrån den 
informationen som vi tolkar våra egna erfarenheter och information som vi har fått 
utanför dessa erfarenheter. Begreppet “kognitiv auktoritet” har en nära relation till 
trovärdighet, som Wilson anser baseras i kompetens och tillit. Enligt Wilson, finns det 
inga självklara personer som kan sägas inneha en kognitiv auktoritet, eftersom de är 
beroende av hur olika grupper värderar dem (Boström, 2005 s. 38ff). När man värderar 
andrahandskunskap, är det subjektiva uppfattningar om intellektuell kunskap och 
världsbilder, som är avgörande faktorer, eftersom man är beroende av hur andra har 
tolkat samma information (ibid. s. 50). Boström (2005) skriver att det inte går att avläsa 
något definitivt om texten eller dess författare, genom att endast se på texten, eftersom 
man också ta med yttre fakta, som författarens utbildning och liknande, och denna 
värdering sker intuitivt (s. 40). Eftersom källkritik i första hand handlar om “empirisk 
prövbarhet” (ibid, s. 68), får man ta den kognitiva auktoriteten i beaktning först när 
prövbarheten är begränsad.  
 
4 Metod 
I följande avsnitt förklarar vi vilken metod vi har valt och varför. Vi diskuterar även 
etiska problem, samt hur vi ska bearbeta, analysera och presentera den data vi har 
samlat in.  
 
4.1 Beskrivning av metod 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning, där vi gjorde en “halvstrukturerad 
livsvärldsintervju” (Kvale, 2009, s. 43) med 6 personer. Den första intervjun gjorde vi 
tillsammans och sedan två, respektive tre var. I användningen av en halvstrukturerad 
livsvärldsintervju var målet att ta del av hur intervjupersonen beskrev sin livsvärld och 
sedan med hjälp av dessa erfarenheter “tolka innebörden av de beskrivna fenomenen” 
(ibid., s. 19). Fenomenen i detta fall var användandet av Twitter och det förhållningssätt 
(värderingen och tilliten) som intervjupersonerna hade till sitt användande av Twitter. 
Vi utgår från ett fenomenologiskt förhållningssätt där vi antar att den verklighet som 
uppfattas av våra intervjupersoner är den verklighet som är relevant. Vi utgick från en 
intervjuguide indelad i teman med öppna frågor, för att vi, när vi inte gjorde 
intervjuerna tillsammans, skulle få likvärdiga resultat att analysera. Intervjufrågorna var 
utformade så att de skulle besvara våra frågeställningar, som i sin tur ämnade att 
besvara syftet med hela undersökningen.  
 
Nackdelen med en kvalitativ metod för ett projekt som detta, är att det är svårt att uppnå 
en extern validitet enbart på ett fåtal intervjuer. Å andra sidan hade den mängd resultat 
vi fått in via en kvantitativ undersökning blivit kraftigt begränsad också, i och med de 
ramar vi har för studien. Den här undersökningen gör heller inte anspråk på att hävda 
hur alla förstaårsgymnasister uppfattar sittt twitteranvändande, utan vill snarare ge en 
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bild, som förhoppningsvis kan öppna ögon samt väcka idéer till vidare forskning. 
Twitter i sig är kanske ett socialt medie vi snart har glömt, just därför är det också en 
viktig dokumentation av vår samtid och hur den upplevs av de som befinner sig i den 
just nu.  
 
Vi lever i förhoppningen om att våra intervjupersoner upplevde intervjuerna som 
lärorika för dem själva då de teman som berördes handlar om något de gör på fritiden, 
ett intresse. Karaktären på intervjun är självreflekterande vilket tordes vara berikande 
för våra intervjupersoner, liksom för oss. I kontaktandet av intervjupersonerna 
informerade vi om att det är en undersökning om twitteranvändande, och att vi ville 
intervjua dem om deras twitteranvändning. Vi nämnde inte orden “värdering” och 
“tillit”, eller hur Twitter påverkar deras syn på omvärlden specifikt. Detta var ett 
medvetet val då vi inte ville att de skulle hinna förbereda sig på denna typen av frågor 
och ordval, utan svara så direkt från sina uppfattningar utan att ha förberett några svar, 
på vad de kanske tror är de “rätta” svaren. Under intervjuernas gång försökte vi också 
att inte nämna ord som “källkritik” som ofta är förankrade i en skolkontext, utan istället 
använda orden “värdering” och “tillit”. När ordet “källkritik” förts på tal, har det varit 
intervjupersonerna själva som har tagit initiativ, och då har vi fortsatt på det spåret.  
 
Ett orosmoment är hur vi kan vara säkra på att våra respondenter har talat sanning när 
intervjuerna genomförts och givetvis kan vi självklart inte vara helt säkra på detta. 
Twitter är, till skillnad från till exempel Facebook, ett väldigt öppet och offentligt 
socialt medie. Våra intervjupersoner skulle kunna ha fått uppfattningen om att det fanns 
ett “rätt” sätt att svara på våra frågor, därför har vi varit noga med att informera innan 
intervjuerna börjat att det inte finns några rätt eller fel svar, utan att vi endast är 
intresserade av deras uppfattningar. Vi har heller inte, som tidigare nämnt, uttryckt att vi 
vill undersöka ungdomars källkritik på sociala medier, då detta skulle kunnat uppfattas 
som att vi var ute efter att sätta dit dem och missbevisa deras källkritiska förmåga, 
vilket inte är fallet. Det vi har delgett våra respondenter innan intervjun är att vi vill 
intervjua dem angående deras twitteranvändning. En annan tanke är att våra 
respondenter, på vissa av våra frågor, skulle kunna svara på ett sätt som är bekvämt för 
dem själva för att upprätthålla sina ideal om vilka de själva är. Detta är väldigt svårt för 
oss att påverka eftersom det enbart är deras uppfattningar och upplevda livsvärld vi kan 
ta del av. 
 
4.2 Motivering till val av metod 
Då det var ungdomarnas uppfattningar om deras egen aktivitet och hur den påverkar 
dem i ett större perspektiv som vi ville komma åt, ansåg vi att en kvalitativ metod skulle 
besvara vårt syfte och de frågeställningar vi har på ett tillfredsställande sätt. Vi ville 
ställa öppna frågor och inte låta de föreställningar vi hade sedan tidigare påverka våra 
intervjupersoners svar, vilket kan vara lätt hänt i exempelvis en enkät. Inga förbestämda 
svar skulle finnas, utan våra respondenter skulle själva få berätta och reflektera över de 
frågor vi ställde utan att behöva förhålla sig till begränsade svarsalternativ. Som tidigare 
nämnts har forskningen inom internetanvändandet bland barn och ungdomar dominerats 
av kvantitativa undersökningar där förbestämda svar erbjudits, utan att låta 
respondenterna tala fritt från sina egna upplevelser av fenomenet (Dunkels, 2007). Vi 
ansåg därför att det var av stor vikt att låta våra respondenter resonera relativt fritt om 
sitt twitteranvändande, utan att vi gav förbestämda svarsalternativ och därmed 
manifesterade våra fördomar. Vi ville inte sätta agendan i större utsträckning än 
nödvändigt. 
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4.3 Urval 
För att hinna genomföra, bearbeta och analysera intervjuerna och sedan kunna 
presentera och diskutera ett resultat var en homogen grupp att föredra, för att vi 
överhuvudtaget skall kunna säga någonting av värde. Att fråga vilka killar som 
använder sig av Twitter i en skolklass hade varit ett alternativ att få tag i 
intervjupersoner, men då vi ville komma ifrån skolkontexten och den bild av kritiskt 
värderande av källor som kan tänkas att man som elev har med sig därifrån, så valde vi 
en mer informell väg. Via en bekant, som är aktiv på Twitter och har arbetat inom 
fritidsverksamhet, fick vi tips om en 16-årig kille vi skulle kunna kontakta angående en 
intervju. Vi tog kontakt med honom genom Twitter, där vi skrev en tweet (öppet 
meddelande) och taggade honom, och bad honom att skriva ett DM (Direktmeddelande, 
det vill säga ett privat meddelande) till oss, där vi sedan skötte kontakten vidare. Sedan 
följde ett så kallat snöbollsurval (Esaiasson et al, 2012, s. 189), där vi frågade våra 
intervjupersoner om de kände till någon som kunde tänka sig att ställa upp på intervju. 
De personer vi har fått genom det här sättet har inte alltid varit nära vänner med den 
första tillfrågade, utan kunde vara sådana de följde på Twitter och hade en distanserad 
relation till dem. Vi anser inte att denna urvalsmetod är negativ i vår undersökning, då 
vi eftersträvar en homogen grupp. Vår urvalsgrupp jämfört med populationen är 
förmodligen inte särskilt representativt då alla våra intervjupersoner är av samma 
etniska ursprung, det vill säga födda och uppvuxna i Sverige, med minst en svensk 
förälder. Våra intervjupersoner är därför ganska lika varandra, men det intressanta 
kommer att vara de skillnader vi kommer att se dem emellan. Vår undersökning är inte 
representativ för alla killar som går första året på gymnasiet samt använder Twitter, och 
det hade den förmodligen inte varit om vi hade gått till en skolklass och hittat 
intervjupersoner där heller, då vi har genomfört så pass få intervjuer. Det kan dock ge 
en bild av hur killar födda 1997 tänker och resonerar om Twitter, och framförallt lägga 
grunden samt väcka intresse för vidare, mer omfattande, studier. 
 
4.4 Insamling och bearbetning av data 
Hälften av våra intervjupersoner träffade vi enskilt på en offentlig plats, medan vi 
pratade med den andra hälften i telefon (på grund av logistiska komplikationer) även då 
var för sig. Vi frågade samtliga om vi kunde spela in intervjuerna (vilket godkändes av 
alla), detta för att senare kunna transkribera dem och ha intervjuerna i skriftlig form. 
Vid intervjun utgick vi från en intervjuguide som innehöll förslag till frågor (bilaga 1). 
Det kan hända att frågorna har omformulerats beroende på situationen, då vi inte på 
förhand visste hur våra frågor skulle tolkas eller besvaras, eller hur intervjun skulle 
fortlöpa. Vi har transkriberat samtliga intervjuer vi har gjort, för att effektivt få en tydlig 
överblick och kunna jämföra likheter och skillnader mellan de olika intervjuerna, 
eftersom vi har gjort några intervjuer var för sig. Intervjuernas längd varierar, den 
kortaste var på tio minuter, och den längsta uppåt fyrtio. Detta kan eventuellt synas i 
resultatdelen, då vi fick mer material från en del intervjupersoner än andra. 
 
Resultatvaliditeten upplever vi som god, eftersom vi utformade vår intervjuguide efter 
våra frågeställningar och det är dessa frågor som intervjupersonerna har fått besvara. 
Vid några tillfällen fick vi förklara frågan ytterligare, för att de inte riktigt förstod vad vi 
menade. Några av frågorna var tolkningsbara, till exempel den om hur det hade varit om 
de inte hade haft Twitter, vilken kan tolkas som om hur deras liv i stort hade varit 
och/eller hur mycket mer eller mindre de hade fått information om. Precis som tidigare 
nämnt, skiljde det sig markant mellan den kortaste och den längsta, vilket gjorde det 
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svårt för oss att dra likadana slutsatser om samtligas svar, men vi fann ändå att det vi 
fick fram av intervjuerna var av god kvalitet och relevant för den här undersökningen. 
 
4.5 Diskussion om etik 
I följande stycke kommer vi att redogöra för de etiska aspekterna i vår undersökning. Vi 
har utgått från Kvales etiska riktlinjer (2009, s. 84f). 
 
Det är viktigt att intervjupersonernas identitet skyddas. Vi anser att risken att de, efter 
publicering av uppsatsen, skulle vara identifierbara är mycket liten då det enda som 
uppges är ålder och kön, och det faktum att de använder sig av Twitter. Om 
intervjupersonerna har uttryckt information angående deras aktivitet på Twitter, 
eventuella situationer eller användare de följer har vi i presentationen av datan 
anonymiserat och istället kategoriserat dessa användare eller skeenden. Då vi heller inte 
har genomfört någon undersökning som är beroende av plats eller lokalisering kommer 
det inte bli något problem att hålla våra intervjupersoners uppgifter konfidentiella. Den 
information intervjupersonerna har delat med sig av är relativt kontroversiell, då den är 
av en mer självreflekterande grad. Bara författarna till uppsatsen kommer att ha tillgång 
till intervjuerna. 
 
4.6 Presentation och analys av data 
Vi kommer först av allt att beskriva våra intervjupersoner med fingerade namn. Därefter 
kommer presentationen av datan att ske utefter de teman vi använt oss av i 
intervjuguiden, som i sig är utformad efter våra frågeställningar för att man tydligt skall 
kunna se en resultatsvaliditet. I vår presentation kommer vår röst att märkas, men vi 
kommer inte att lägga någon större värdering på det resultat vi har fått fram. Vi kommer 
att redovisa intervjupersonernas svar, när vi finner att detta är relevant för vår text.  
 
När samtliga intervjuer har presenterats enligt ovan, ämnar vi att analysera och jämföra 
svaren med varandra för att hitta så många likheter och olikheter vi kan. Som vi ovan 
nämnt kan inte denna undersökning ge en generell bild av hur killar födda 1997 
uppfattar sitt twitteranvändande, och det är svårt att dra en egentlig slutsats. Vi har dock 
beprövat de teorier vi har funnit intressanta och relevanta i dessa avseenden, vilka är 
ramteorin, grindvaktsteorin och kognitiv auktoritet, för att se hur väl våra 
intervjupersoner passar in eller visar tecken på dessa beteenden. 
 
4.7 Forskarens roll  
Vi inser att vi har en maktposition inför intervjun, då vi innehar vetenskaplig 
kompetens. Det är vi som ställer frågorna och det är också vi som sedan har 
tolkningsföreträde. Därför är det viktigt att informera om att vi vill ha deras bild, och 
inte “rätt” bild av verkligheten. Det är också viktigt att i analysprocessen tänka på att 
inte missbruka vår tolkningsförmån på ett sätt som kan skada intervjupersonerna. Våra 
egna erfarenheter av sociala medier är befintliga, då vi själva är bekanta med och har 
använt sociala medier sedan Lunarstorms tid. Vi menar att det är en fördel att vi innehar 
en så pass ung ålder då det gör att våra respondenter inte behöver känna att de ständigt 
måste förklara diverse begrepp eller funktionaliteter kring Twitter eller de andra sociala 
medier som nämns i intervjuerna. Vi har dock märkt att det redan finns ett 
generationsglapp, mellan oss och de vi intervjuade, då vi från början var inställda på att 
undersökningen skulle fokusera på Facebook och inte Twitter, just för att det är 
Facebook vi själva använder i störst utsträckning. Detta glapp kan dock ses som en 
fördel, då de inte behöver upprätthålla någon fasad eftersom vi omöjligt kan ha 
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personliga erfarenheter av de sociala konventioner som råder i deras twitterkontext. Det 
är deras hemmaarena och spelplan vi gästar. Man skulle kunna uttrycka det som att vi, 
som forskare, är tillräckligt unga för att förstå, samtidigt som vi är tillräckligt gamla för 
att inte veta allt. 
 
5 Resultat 
I följande avsnitt kommer vi att först ge en kort presentation av våra respondenter, som 
vi har givit fiktiva namn. Detta för att det skall underlätta i läsandet, ge en tydlig bild av 
vårt resultat, samt vara lätt att gå tillbaka till dem i läsandet av analysen. Vi kommer 
sedan att presentera våra respondenters svar indelat i teman efter våra frågeställningar 
för att enkelt kunna mäta resultatvaliditeten. När vi skriver “twittra” innebär det samma 
sak som att skriva en tweet. Likaså innebär “retweeta” samma sak som att dela en 
tidigare tweet, skriven av någon annan, till sina följare. 
 
5.1 Presentation av respondenterna 
Philip 
Philip läser ekonomiprogrammet. På fritiden spelar han innebandy. Han är uppvuxen i 
en villa tillsammans med mamma, pappa, två syskon och en hund. Mamma är lärare, 
och pappa är egenföretagare med gymnaiseutbildning. Philip började använda Twitter 
för att många av hans vänner gjorde det. Han tror att han kollar Twitter fyra till fem 
gånger om dagen, och när han är inne så läser han mest vad andra har skrivit eller delat. 
Ibland tweetar han själv, oftast om det har hänt något roligt. Han uppger också att han 
retweetar en hel del, då också om det är någonting roligt någon skrivit. Han använder 
mest Twitter i underhållningssyfte. Philip har ungefär 110 följare och följer ungefär lika 
många själv. Philip ser sällan på nyheter på tv. Det har hänt att han läst tidningar på 
webben.  
 
Emil  
Emil läser estetprogrammet med inriktning musik. Han bor tillsammans med sina 
föräldrar och sin syster i ett mindre samhälle, men är på väg att flytta in till en central 
del av staden. Hans pappa har en musiklärarutbildning från Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm och arbetar som musiker. Hans mamma studerade till musiker på en annan 
skola, och jobbar med produktion på Kulturhuset i staden. Emil är politiskt intresserad, 
men inte engagerad. Han började använda Twitter för att hans kompisar 
rekommenderade det. I början följde han mest kompisar, men nu använder han det för 
att hålla sig uppdaterad om politik och andra samhällsfrågor. Han är inne på Twitter 
flera gånger om dagen, men skriver inte så mycket längre utan kollar mest flödet. Han 
följer ungefär 130 stycken användare. De han följer sträcker sig inte så långt utanför 
Sverige. Han använder sig av andra informationskällor också, som TV, radio och 
tidningar. 
 
Didrik 
Didrik läser samhällsprogrammet. Han är uppvuxen i en mellanstor stad som enda 
barnet. Hans mamma har en gymnasieliknande utbildning från Chile, och arbetar som 
lokalvårdare. Hans pappa har folkhögskoleutbildning och arbetar som samordnare på ett 
permanent kommunalt projekt. Han är politiskt intresserad och engagerad. Didrik kollar 
Twitter flera gånger om dagen när han har tid. Han skaffade Twitter efter att ha varit 
politiskt aktiv i några månader och märkte att andra använde det. Nu följer han 378 
konton, och har 138 följare. I början följde han mest politiker, men började använda det 
mer när hans kompisar gjorde det. När Didrik är inne på Twitter kollar han främst vad 
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andra har skrivit, men skriver också själv, kommenterar något någon skrivit eller 
retweetar. När han själv twittrar är det mest om politiska händelser, men även småsaker 
som händer honom. Didrik läser Dagens Nyheter, Aftonbladet och Dagens Industri på 
webben varje dag. 
 
Mårten  
Mårten läser ekonomiprogrammet. Han har bott i en medelstor stad sedan sju års ålder. 
Mårtens familj består av mamma, pappa och syster. Mamma jobbar som sekreterare på 
Tingsrätten och pappa är kriminalkommissarie. Själv är han intresserad av teknik, och 
vill gärna starta eget företag när han blir stor. Mårten började använda Twitter när hans 
kompisar  rekommenderade honom att använda det istället för Facebook. Han går rätt 
ofta in på Twitter, mest genom mobilen, när han har tid och/eller när han inte har 
någonting att göra, som när han sitter i bilen eller bussen. Först läste han mest andras 
tweets och retweetade, sedan började han också själv twittra. Han menar att han skriver 
mer oseriösa än seriösa saker på Twitter. I dagsläget följer han 223 konton på Twitter, 
och har 248 följare. Han följer Aftonbladet på Twitter, och får därigenom 
nyhetsuppdateringar. 
 
Fabian  
Fabian läser estetprogrammet med inriktning musik. Han är uppvuxen i villa i en 
medelstor stad och hans familj består av mamma, pappa och två storasystrar. Han är 
intresserad av sport och musik. Fabian skaffade Twitter när en kompis tipsade honom 
om att testa det, sedan började han använda det mer och mer. Idag följer han 172 
konton, och har 113 följare. Han är inne på Twitter nästan hela tiden, ofta när han väntar 
på någonting annat. Då kollar han sitt flöde, favoritmarkerar tweets eller retweetar. För 
det mesta skriver han inget själv. Han följer vänner, men också kändisar som han tycker 
är roliga, samt en del företag. Det är inte bara nationellt utan mycket internationellt. 
Utöver sociala medier är han inne på aftonbladets hemsida och reddit.com ganska ofta. 
 
Frans 
Frans läser naturvetenskapsprogrammet med inriktning idrott. Han kommer från en 
medelstor stad i Sverige som äldsta barnet i en skara av totalt tre, med en mamma och 
en pappa. Hans mamma jobbar som samordnare på ett studieförbund, och hans pappa 
som lärare. Han är nästan alltid på Twitter genom datorn, han kollar minst två gånger i 
timman. Frans började använda Twitter på grund av sitt intresse till fotbollen, då han 
tyckte att han lättare kunde följa matcher när han inte kunde se dem själv. Det händer att 
han tweetar när han ser på en fotbollsmatch och någonting speciellt händer, men inte 
ofta. Genom Twitter försöker han också hålla lite koll på den politiska världen, då han 
säger sig vara politiskt intresserad. Han följer lite vänner, men mestadelen har 
kopplingar till hans favoritfotbollslag. Förutom Twitter, använder han också Facebook 
och Instagram.  
 
5.2 Världsbilden 
I följande stycke presenterar vi varför våra intervjupersoner började använda Twitter, 
vad de gör på Twitter samt hur vägen till att börja följa en ny användare ser ut. 
 
5.2.1 Varför de började använda Twitter 
När våra intervjupersoner fick frågan om varför de började använda Twitter, har 
samtliga liknande upplevelser. Philip, Emil, Fabian och Mårten började alla använda 
Twitter för att någon kompis rekommenderade det, eller för att alla kompisar redan 
använde det. “Det var någon kompis, tror jag, som tipsade om det istället för Facebook, 
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så man bytte till Twitter”, säger Mårten. Didrik började använda det när han blev 
politiskt aktiv, men började använda det mer på allvar när hans kompisar (utanför det 
politiska ungdomsförbundet) också började. Den enda som skiljer sig är Frans, som 
började använda Twitter på grund av sitt fotbollsintresse. Didrik beskriver Twitter som 
“Roligt. Kort. Intensivt. Snabbt” samt ett forum där det förs “ett helt annat samtal 
mellan de som typ jag som är hobbypolitiker som fortfarande läser, fortfarande är ung 
och de etablerade riksdagsledamöter”. Han tycker att det är bra, ”för det skapar 
kontakt”. Emil menar också att Twitter är “ett socialt medie ganska inriktat på nyheter, 
just eftersom det finns så många, till exempel politiker som är engagerade i det, så är det 
lätt att vara uppdaterad på såna samhällsfrågor.” Både Philip och Mårten ser Twitter 
som ett sätt att förmedla tankar på, och få ut sina åsikter. “[J]ag tycker det är kul att bara 
liksom skriva roliga saker. Det är samtidigt väldigt praktiskt på många sätt. Man både 
får ut sina åsikter, både politiskt och massa olika så här... det är rätt bra”, säger Mårten. 
Fabian uttrycker det som att Twitter “är som en vägg där man kan skriva... Ja, skriva 
vad man vill egentligen, det kan handla om vad som helst”. Frans beskriver Twitter som 
“ett enkelt och snabbt sätt att ta del och dela med sig av information”. 
 
5.2.2 Vad som läses, skrivs och delas på Twitter  
Emils användande av Twitter har skiftat, sedan han skaffade sitt konto. Förut följde han 
bara sina kompisar, men nu försöker han hålla sig uppdaterad om vad det är som händer 
inom politik och andra samhällsfrågor, “eftersom det är så lättillgängligt på Twitter”. 
Fabian är för det mesta passiv på Twitter, han kollar mest sitt flöde. “Man orkar ju inte 
liksom… gå in och skriva på allting. För det mesta så har man ju ingenting att skriva 
direkt”, säger han. För den fotbollsintresserade Frans, säger han att han använder 
Twitter för att hålla sig uppdaterad på vad som händer inom fotbollsvärlden. Didrik 
säger att det är mer seriöst på Twitter, i jämförelse med andra sociala medier, “Jag följer 
politiker, kända namn och skriver vad jag tycker”. Mårten säger att han använder 
Twitter för att hålla sig uppdaterad på vad som händer i staden han bor i, eftersom han 
mest följer vänner.  
 
Fyra av de sex intervjupersonerna säger att det de själv skriver om är mest oseriösa 
tweets, som till exempel om det händer något roligt, men också om vad de tycker och 
tänker på, medan Frans är den enda som säger att han inte tweetar så mycket. Fabian 
säger att han inte twittrar om något speciellt: “Det är ju sjukt blandat. Jag kan inte säga 
bara sådär ‘det här twittrar jag om’”, som många andra nischade konton3 på Twitter gör. 
Didrik å andra sidan säger att han brukar kommentera något som har hänt, eller delar 
artiklar han tycker är intressanta från nättidningar. “Mycket politik. Men också ‘det här 
har hänt’, om jag missar bussen...”, säger han. De flesta säger att de oftare “retweetar”, 
än skriver något själv. Mårten säger att när han började använda Twitter, retweetade han 
mest, innan han upptäckte att det var kul att tweeta också.  
 
Hur intervjupersonernas respektive flöde ser ut, är beroende av deras huvudsakliga 
intressen. Didrik, som är politiskt intresserad, säger att han följer mestadels politiker 
(både de som sitter i riksdagen och de på lokalnivå), men även journalister som bevakar 
politiker och en del konton som skriver om sport. Vidare följer han också en del 
humoristiska twitterkonton, för att han vill kunna “släppa allt och tramsa lite”. Didrik 
beskriver sitt flöde som “väldigt brokigt” eftersom han följer så många konton av olika 
kategorier. Liksom Didrik är Emil politiskt intresserad, och försöker få ett så “stort 
perspektiv som möjligt” genom att “hålla det så blandat som möjligt” bland de politiker 

                                                
3 Det finns till exempel ett konto som endast skriver inlägg om ledsna katter. 
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han följer. Frans däremot är väldigt intresserad av fotboll, och följer till större delen 
twitterkonton som har kopplingar till hans favoritlag, så att han kan läsa om vad som 
händer kring dem. Sedan har vi Mårten som säger att han följer konton som skriver 
uppdateringar om de tv-serier han tycker om att titta på, “saker man gillar typ”. Philip 
säger att han mest följer vänner, vilket samtliga säger att de gör. Fabian, likt Philip, 
följer även kända personer som han tycker är roliga. Några av intervjupersonerna, 
exempelvis Mårten, följer även tidningars konton på Twitter, och deras uppdateringar 
hamnar så småningom i hans flöde. Sammanfattningsvis kan man säga att de följer 
konton för att hålla sig uppdaterade kring vad som händer inom politiken, i världen och 
deras vänskapskretsar. På frågan hur det känns när Franstittar igenom sitt flöde, svarar 
han att “[d]et känns roligt ofta”, för han blir glad.  
 
Ser man till deras flöde geografiskt sett, är det mestadels inom Sveriges gränser som 
aktiviteterna sker ifrån, men intervjupersonerna följer även konton i utlandet. “Jag 
brukade följa lite artister och sånt där, men det slutade jag med för jag märkte att jag 
ändå aldrig läste det”, säger Emil. På frågan hur Frans’ världsbild hade sett ut, utifrån 
hans Twitterflöde, svarar han följande: “Jag hade inte haft så mycket omvärldskänsla. 
Det är typ bara Arsenal... Det handlar om känsla kring klubben”.  
 
5.2.3 Vägen till att börja följa en användare 
Samtliga intervjupersoner uppger att de hittar nya användare att följa när någon de 
redan följer retweetar någon annans tweet. Det händer också att de börjar följa nya 
användare genom de rekommendationer Twitter ger en, baserat på de användare man 
redan följer, och vilka de i sin tur följer. Fabian säger även att när han träffat någon IRL 
(In real life) kollar han om den personen har Twitter, och börjar följa den om så är 
fallet. Emil menar att det kan bero på situationen hur han börjar följa någon ny: 
 

Ibland så kan det vara så att det är någon man känner och då tänker man "aha, 
har den här personen Twitter? Klart jag ska följa den" och ibland så är det någon 
offentlig person man känner igen och då tänker man "kul att den har twitter", 
följer den, eller ibland händer det så att någon retweetar en person väldigt ofta 
och då märker man det kanske att "ah, men då har jag sett många tweets av den 
här personen och det kanske är någonting värt att följa ett tag". 

 
De faktorer som avgör om Didrik börjar följa någon är om han reagerar starkt på det 
som användaren skriver, “antingen att jag håller med den eller den här personen är ju 
helt dum i huvudet”, säger han. Han säger också att det ibland kan vara för att någon är 
rolig eller intressant, eller att den helt enkelt bara känns viktig att följa. Fabian menar att 
de faktorer som avgör när han börjar följa någon ny användare är om han ”tycker det är 
intressant” och om det är information som han vill ta del av från första början. ”Ja, om 
jag tycker den är rolig, den twittrar roligt eller intressant”, säger han vidare. Precis som 
de andra respondenterna säger också Frans att det är om någon är intressant eller rolig 
som gör att han börjar följa någon. Han uppger också att, för att avgöra om han ska 
börja följa någon, går han in och kollar på de senaste tweetsen i användarens flöde. 
 
Vi frågade även i samtliga intervjuer varför de tror att deras följare följer dem. De flesta 
hade inget direkt svar på detta, Frans resonerade såhär: 
 

Ingen aning… jag vet typ inte... Många följare följer nog mig för att jag följer 
dem, tror jag. Follow me, and I follow back. Och så har jag tittat om de jag följer 
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skriver nåt intressant. Alltså jag vet typ inte, jag har massa skumma följare som 
jag inte har någon aning om hur de har hittat mig, sitter och funderar på det… 
 

Fabian svarar liknande: “Ibland kan det ju vara att om jag följer han, så följer han mig. 
Jag vet inte riktigt, det är väl samma som jag typ, att man känner någon lite, så följer 
man den.” Mårten menar att det nog finns olika anledningar till varför hans följare följer 
honom: “Man kanske tweetar om nånting, antingen som de personerna tycker är 
intressant att läsa om eller man tweetar nånting som är kul eller nånting som är... ja, 
men man kanske delar åsikter med den personen... då kanske man följer en för det.” 
Didrik säger också han att det kan finnas olika anledningar.  
 

De blir väl provocerade av det jag skriver (...) Ibland kan jag vara en provokativ 
jäkel. Jag tror att jag kan uppfattas utifrån, av etablerade politiker, jag är den där 
jobbiga ungdomsförbundsmedlemmen som är jobbig och provocerar och håller 
på (...) Eller att de bara tycker att det är intressant vad jag skriver om från mitt 
perspektiv kanske att de vill veta “vad tycker en ungdom om det här? 
 

Philip vet inte heller riktigt varför hans följare följer honom, men resonerar kring det: 
“Nä men jag tycker själv inte jag är så rolig på Twitter så jag vet inte riktigt varför de 
gör det men... men det, jag vet inte... Någon rolig tweet har man lagt kanske, jag vet 
inte”. Emil i sin tur menar att hans följare förmodligen följer honom av samma 
anledning som han följer dem, att de känner varandra eller är bekanta. I och med att han 
inte skriver så mycket på Twitter längre menar han att det är sällan han får följare som 
följer på grund av innehållet i hans flöde. Vissa följare han har känner han dock inte, 
och menar att de ju då borde följa honom på grund av vad han skriver eller delar. 
 
5.3 Värde och tillit  
I detta avsnitt presenterar vi det resultat vi har fått fram av intervjupersonerna gällande 
värde och tillit för information på Twitter, hur de förhåller sig till andra sociala medier 
och informationskällor förutom Twitter, samt hur livet skulle se ut om de inte hade 
använt Twitter. 
 
5.3.1 Värde och tillit för information på Twitter 
Hur intervjupersonerna upplever tillförlitligheten i informationen som delas på Twitter 
är likartade. Mårten säger att det inte går att lita på allt, “för det är ju inte så källkritiskt 
egentligen” och menar att man får ta informationen med en nypa salt, då folk 
ursprungligen kan ha fått informationen från en skvallersida. Om man vill veta 
någonting måste man vända sig till en sida som har källor, säger Mårten. Fabian säger 
att de han följer inte har mycket anledning till att ljuga, men om det skulle finnas 
tveksamheter i till exempel en retweet ska man använda sitt sunda förnuft, “med sunt 
förnuft så kan man avgöra om det är lamt, eller på skämt eller seriöst eller sådär”, säger 
han. Fabian säger vidare att det mesta på hans flöde är “nonsens”. För Frans är 
förtroendet dock lågt. Allt som inte är matchresultat, måste han kolla upp. 
Matchresultaten litar han dock på. “Ja, om det kommer typ fem tweets i rad där det står 
samma sak”, säger han. Emil ser inte Twitter som det egentliga problemet, utan 
användarna. Han säger att “det är många som vill lägga ut en bild på en artikel” men 
inte säger varifrån den kommer. Eftersom det är lätt att skriva på Twitter, menar han att 
det då blir självklart att skriva någonting som man inte har så mycket fakta om. Emil 
hanterar det här problemet, genom att “[scrolla] vidare” i sådana lägen, men om han 
någon gång får en tankeställare händer det att han söker upp informationen själv och 
“kollar om det verkligen stämmer”. Philip nämner några “facts-konton”, det vill säga 
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konton som säger sig publicera fakta, när han får frågan på hur mycket han litar på det 
som skrivs eller delas på Twitter. Han tror att rätt mycket av det som skrivs är sant, men 
att det finns saker som han inte kan vara helt hundra på. Didrik kollar först och främst 
vem det är som har skrivit inlägget, om det är en seriös journalist eller en uppdatering 
från en tidning som exempelvis Dagens Nyheter, sväljer han för det mesta 
informationen, men om det är någonting som får honom att tveka säger han att han själv 
försöker skapa sig en egen bild av det. Han kan gå in på Dagens Nyheters hemsida och 
se efter vad det är som har hänt.  
 
Det som avgör vad som är trovärdigt, för Frans, är att kontot har många följare, men 
också att han har följt kontot ett tag och sett att de inte har skrivit något felaktigt hittills. 
Att kontot har många följare är en faktor som spelar in, även hos Philip, och om det 
skriver “någonting som verkar lite smart som man inte visste om innan”, är det mer 
pålitligt för honom än om han fick informationen av en kompis. Fabian ser också efter 
vem det är som har skrivit informationen och/eller vem det är som har retweetat, men 
även om kontot har länkat till en speciell sida som han har erfarenhet av är seriös. Philip 
går sällan till originalkällan, utan läser endast det han får på Twitter. För Didrik beror 
det på vem det är som har skrivit informationen som spelar mest in på hur han värderar 
informationen som trovärdig och att det ofta handlar om källkritik. Är det skrivet av 
exempelvis ett “tramskonto” eller en politisk motståndare, förstår han direkt att ‘det där 
är ingenting’. Emil brukar tycka att informationen på Twitter i överlag inte har något 
värde i sig, “eftersom det är så små inlägg hela tiden så är det lätt att tycka att det 
kanske inte är så genomtänkta saker man skriver”. Philip värderar inte heller 
informationen på Twitter särskilt mycket. “Det är inte så att man går och tänker på det 
som man läst där”, säger han. För Emil har hans twitteranvändande skapat mervärde, i 
framförallt skolsammanhang, eftersom han blir uppdaterad på det som händer både i 
världen och på lokal nivå, men han är också medveten om att många skriver partiskt och 
“där får man ju vara beredd på att vissa fakta förvrängs lite på grund av vad man själv 
tycker”. 
 
5.3.2 Andra informationskällor 
De flesta intervjupersonerna använder sig av andra informationskällor, som tidningar, 
radio och TV. Bland annat säger Didrik att han läser tre tidningar, som han anser 
befinner sig på olika sidor av den politiska skalan, för att få ett så brett perspektiv på 
världen som möjligt. Fabian är den enda som också är inne på en annan hemsida, 
reddit.com, och beskriver det så här: 
 

Det är som en feed typ, fast med “posts” om olika grejer typ. Det finns “sub-
reddits”, typ småforum, och så sätts det ihop, typ, men där får man ju mycket 
information. Om det händer något någon annanstans, så kanske någon skriver 
där och så liksom. Det är liksom före de flesta nyhetskedjorna i princip. Det är 
till och med många nyhetsstationer som nästan tar information från reddit eller 
typ snor bilder, för att om någon skriver där, så är de oftast först på plats, eller 
att det har hänt de själva liksom. Men ja, där kan man ju ha lite koll på vad som 
händer i världen. 
 

Vidare säger Fabian att man ska vara extra källkritisk när man är inne på till exempel 
Aftonbladet, eftersom det som står där kan vara vinklat. “Att de liksom antingen 
överdriver jättemycket eller liksom bara gör en stor grej av nåt litet, bara för att det ska 
sälja”. Philip är en av de få som inte får reda på händelser i världen någon annanstans än 
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på sociala medier. Det har hänt någon gång att han har läst tidningar och sett nyheter på 
TV, men det är sällan.  
 
5.3.3 Andra sociala medier  
Förutom Twitter, har samtliga intervjupersoner konton på andra sociala medier. Didrik 
är medlem på Facebook och Instagram. Han säger att Facebook är mer privat, det är 
som ett socialt nätverk, eftersom han bara är vän med människor han känner i 
verkligheten, och att Instagram är som Twitters motsvarighet, fast med bilder. Enligt 
honom är det också mer seriöst på Facebook, därför att man där använder sitt 
fullständiga namn och säger att man anses konstig om man inte heter det man heter. 
Philip som också har Facebook och Instagram, använder dessa sociala medier för att 
“hålla kontakten och hålla koll på folk”, men att han mest använder Twitter nu för tiden. 
Samma sak är det med Emil, som tidigare också använde sig av Instagram, men tog bort 
sitt konto, då han inte hittade något syfte med det. Emils klass har grupper på Facebook, 
där de kan kommunicera med varandra angående skolan och säger: “Mer än det... vill 
jag inte använda det till”. När Emil skaffade Facebook var han lite för ung, men skrev 
dit en falsk ålder och “hade det bara”. Eftersom Emil sällan är inne, har han inte märkt 
av att Facebook har tappat gnistan, men säger att han har hört det av andra. Det han 
tycker är jobbigt på Facebook är att ingen av hans vänner längre syns på hans flöde. 
Frans använder både Facebook och Instagram, förutom Twitter och har olika syften för 
dem. Twitter har han helt dedikerat till fotbollen, medan till de två resterande har han 
för att se vad som händer i hans vänners liv. Philip vet inte varför Twitter har blivit 
större, men han upplever det som att Twitters popularitet bland ungdomar har ökat. 
Didrik menar att Facebooks misslyckande, som han ser det, är att det har blivit för stort. 
 

När det har allt så kan det inte specialisera sig lika bra på en sak, som till 
exempel Twitter, det är så bra på just det här text och Instagram har specialiserat 
sig på bilder. Facebook har allt och då blir det lite så här inte bra på någonting. 
 

Didrik tror dock inte att man kommer sluta använda Facebook. Han ser det som 
gårdagens telefonkataloger, “ett verktyg för att sköta sina sociala kontakter”. Eftersom 
Didrik skaffade Facebook innan Twitter, har tänket från Facebook stannat kvar hos 
honom och han applicerar det på nya sociala medier. Didrik tycker att den största 
skillnaden mellan Facebook och Twitter är att det går att vara anonym på Twitter och att 
de som är anonyma och hotfulla på Twitter säkert inte skulle bete sig likadant, om folk 
visste vilka de var. Det kan vara mer accepterat, enligt Didrik, att uttrycka sina egna 
åsikter på Twitter, än på Facebook, men det beror också på vilka frågor det handlar om. 
På Facebook handlar det om att man har en mer direkt relation till de vänner man har 
och att man då mer måste acceptera deras åsikter, medan att börja följa någon på Twitter 
är av en mer aktiv handling, då vet man oftast vad den andre har för åsikter.  
 
Mårten har också Facebook och Instagram. Innan Facebook hade han någonting som 
hette Dayviews4. Inte heller Mårten tycker om Facebook längre, för att det är “för 
mycket”. Han använder sig av sociala medier för att hålla koll på sina kompisar och 
följer därför mest dem. Hans klass har också en grupp på Facebook och det är den han 
vänder sig till i första hand. Mårten säger vidare att nästan alla hans lärare har Twitter 
och att “det är jättepraktiskt” eftersom han och hans skolkamrater kan vända sig till dem 
när de stöter på problem med skoluppgifter.  
 

                                                
4 Före detta Bilddagboken. Se rubriken “Sociala medier: Från början fram till nu” 
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Fabian däremot, vill inte säga att han använder sig av Facebook, även om han är 
inloggad där rätt ofta. Han säger att det inte ger honom någonting, förutom att det 
hjälper honom hålla koll på andras födelsedagar. Han säger att han väntade rätt länge 
med att skaffa Facebook. 
 

“Jag kommer ihåg att alla hade Facebook men att jag typ orkade inte ha det typ. 
Det verkade rätt jobbigt. Men jag vet inte, jag har inte fått så mycket av 
Facebook. Skulle inte börjat, nu är jag fast i ett beroende”. 
 

Förr kunde Fabian och hans vänner sitta timtals på Skype5, “istället för att typ, åka hem 
till någon och vara med dem någon timma och sen åka hem liksom”.  
 
5.3.4 Tanken på ett liv utan Twitter 
Alla respondenterna har svårt att föreställa sig hur det hade varit om de inte hade använt 
Twitter. Philip menar att det nog inte hade varit så stor skillnad, men att han nog hade 
pluggat mer och att det nog inte hade varit så kul. Emil menar att “[m]an hade väl säkert 
kanske inte varit precis lika påläst på vissa samhällsgrejer, men man hade nog.. via 
twitter får man lära sig mycket onödiga saker om offentliga personer.. så .. det hade man 
ju inte vetat om man inte hade twitter, men annars.. jag hade definitivt kunnat klara mig 
utan det”. Didrik menar att han har svårt att tänka sig hur det hade varit om han inte 
hade haft Twitter. “Jag hade väl läst nyheterna.. Jag hade väl bara... Då hade jag nog 
varit mer den gnälliga på Facebook, som skriver jobbiga kommentarer på Facebook (…) 
Jag hade haft en inre aggression inom mig. Det var det som fick mig att bli politiskt 
aktiv från första början, för jag kände att jag hade en inre aggression som jag ville få 
ut”, säger Didrik. Mårten uttrycker det som att det nog inte hade varit så stor skillnad 
om han inte hade haft Twitter. Dock tror han, och även Fabian, att de nog inte hade varit 
lika uppdaterade som de är nu. Frans menar att det nog inte hade varit så stor skillnad 
mer än att han hade varit okunnigare om sin fotbollsklubb. “Det hade varit tråkigare att 
åka tåg också!”, säger han och skrattar. 
 
6 Analys 
I följande avsnitt kommer vi att analysera resultatet och lyfta fram framstående exempel 
ur empirin för att jämföra dessa med våra teorier. Analysen kommer att vara uppdelad i 
rubriker efter de teorier vi tidigare beskrivit och kommer att använda oss av för att 
analysera vårt resultat. 
 
6.1 Ramteorin och världsbilden 
För att förstå hur Twitter påverkar ungdomarnas föreställning om deras omvärld har vi 
valt att använda oss av ramteorin. Goffman menar att varje person har en egen bild av 
verkligheten och av sociala sammanhang. Där dessa olika uppfattningar krockar med 
varandra, behöver det finnas en överenskommelse för vad det är för situation (Persson, 
2012 s. 288). Det går att applicera Goffmans ramteori på hur intervjupersonerna 
beskriver Twitter, samt hur de använder det och till vilket syfte, för att det i sig förklarar 
från vilken kontext de kommer.  
 
De flesta respondenterna skapade ett twitterkonto för att deras kompisar tipsade om det. 
Dessa personer hade alltså redan hamnat i ett sammanhang där Twitter ansågs bättre än 
Facebook, som de allihop också använder. De enda som särskiljde sig bland våra 

                                                
5 Skype är ett nätbaserat program för kommunikation (Skype, 2014) 
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intervjupersoner, var Frans och Didrik. Frans började använda Twitter tack vare sitt 
fotbollsintresse och har inte många vänner som använder Twitter. Dock skiljer sig Frans 
användande av Twitter inte från de andra, eftersom samtliga svarar att de vill hålla sig 
uppdaterade, vare sig det handlar om en tv-serie de följer eller en politisk debatt, sina 
kompisars liv eller fotbollslag de håller på. Didrik skaffade Twitter när han blev 
politiskt engagerad och märkte att de övriga i hans ungdomsförbund använde det. Det är  
intressant att jämföra deras svar på varför deras följare följer just dem, eftersom det kan 
ge indikationer om hur de uppfattar vad andra uppfattar att syftet med Twitter är. De 
flesta hade inte något definitivt svar på varför just deras följare följde dem, men säger 
att de nog gör det för att de följde dem från början, ett slags “follow me and I follow 
back”-tänk. Mårten säger att det kan ha att göra med vad han själv skriver på Twitter, att 
hans följare tycker att det är intressant eller roligt att läsa om. Didrik tror att många av 
hans följare blir provocerade av det han skriver och att det är därför de följer honom, 
vilket går i linje med att han själv följer några vars åsikter provocerar honom. Samma 
sak är det i Emils fall, att hans följare följer honom av samma anledning som han följer 
dem, det vill säga att de är vänner eller bekanta. Eftersom Emil sällan twittrar, menar 
han att han inte får så många nya följare på grund av det han själv skriver. Trots att 
Philip inte uppfattar sig själv som rolig, tror han att en av anledningarna till att hans 
följare följer honom, är att han kan ha skrivit något roligt twitterinlägg någon gång, för 
att han själv använder Twitter i humorsyfte. 
 
Hur de väljer att beskriva Twitter talar om hur de uppfattar det sociala mediet de 
använder sig av, vilket skiljer sig åt en del. En beskriver Twitter som “ett socialt medie 
ganska inriktat på nyheter”, medan en annan säger att det är ett ställe att förmedla sina 
tankar på, och en tredje säger att det är som en “vägg där man kan skriva... ja, skriva 
vad man vill egentligen, det kan handla om vad som helst”. Vidare säger de respektive 
intervjupersonernas flöde mycket om hur deras ram för Twitter sträcker sig: det mesta 
inom Sveriges gränser. Men detta är mestadels baserat på vad de själva är intresserade 
av och inte vad de tycker att de borde ta del av. Emil säger dock att han vill få ett så 
brett perspektiv som möjligt på politiken och Didrik, även han politiskt intresserad men 
också politiskt engagerad, säger att han dessutom följer personer som provocerar 
honom. Deras uppfattningar om sin världsbild på Twitter är således olika och fastän de 
allihop använder samma medie, kan man inte säga att de har “gemensamma 
situationsdefinitioner” (Persson 2012, s. 288), eftersom de ser det på olika sätt, 
beroende på vilken ram de befinner sig i, men att de kan dela dessa uppfattningar om 
Twitter med sina vänner. 
 
6.2 Gatekeeping och konfirmeringsbias 
Gatekeeping-teorin har som tidigare nämnt sitt ursprung från massmedian. I den här 
traditionella median var redaktören för en tidning gatekeepern, där informationen gick 
igenom för att sedan nå ut till tusentals mottagare. Idag handlar det istället om tusentals 
mottagare och tusentals sändare (Bastos, 2013). De användare som våra respondenter 
följer är i stor utsträckning personer de känner i det verkliga livet, eller är bekanta med. 
Övriga användare de följer kan vara idrottsklubbar, kändisar, politiker, journalister eller 
tidningars twitterkonton. Gemensamt för alla twitteranvändare är att man själv som 
användare gör ett aktivt val vilka användare man vill följa, och därefter får du dessa 
användares tweets och retweets i ditt flöde. Du är din egen gatekeeper på Twitter, och 
gatekeeping sker inte i och med varje meddelande du får, utan redan innan, när du 
bestämmer dig för att följa någon. Det innebär att värderandet av den information du 
vill ha på ditt flöde måste ske genom att värdera bäraren av den eventuellt kommande 
informationen. Gemensamt för våra respondenter är att alla hittar nya användare att 
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följa genom retweets från dem de redan följer, eller de rekommendationer som Twitter 
ger dem, baserat på de användare de redan följer.  
 
Teorin om konfirmeringsbias innebär att du omedvetet är selektivt uppmärksam på 
information som bekräftar det du redan tycker eller tänker (Nickerson, 1998). Detta kan 
ge en skev bild av verkligheten och ens omvärld. Med stöd i teorin vill vi påpeka det 
faktum att alla våra respondenter hittar nya användare att följa genom de användare de 
redan följer, eller de rekommendationer som är baserade på dem de redan följer, och 
således bygger på sin världsbild på Twitter på detta sätt. Dock stämmer detta inte helt in 
på alla våra respondenter. Som tidigare nämnt är både Didrik och Emil politiskt 
intresserade, och båda uppger att de följer ett brett spann av användare inom den 
politiska arenan för att få en så bred bild som möjligt. I Didriks fall, som har en tydligt 
politisk ståndpunkt, innebär detta att han även följer användare som tycker motsatsen 
till vad han själv gör. Trots att de, som våra andra respondenter, uppger att de oftast 
börjar följa någon enligt ovan beskrivna mönster, lider de inte av konfirmeringsbias 
eftersom de medvetet har skapat sig ett twitterflöde med meningsskiljaktigheter. 
 
Twitters uppbyggnad och struktur avgör den enorma möjligheten till spridning av 
meddelanden (Bastos, 2013). Av våra respondenters svar att döma förekommer det 
oftare att de retweetar, än att de skriver en tweet själv. Enligt gatekeeper-teorin innebär 
det att varje gång informationen delas vidare, ansluter en slags metainformation till det 
ursprungliga meddelandet. När en användare läser en retweet har den möjlighet att 
värdera informationen baserat på vem den ursprungliga avsändaren är, men även vem 
som har retweetat den. Även om Twitters struktur är väldigt gynnsam för att få 
meddelanden att spridas, är det inte i detta syfte våra respondenter använder sig av 
Twitter. Det är bara Didrik som uttrycker att det känns viktigt hur många följare han 
har, med svaret “jag skulle vilja säga nej, men ja, det är viktigt”. Dock är det också 
endast han som säger att han bland annat använder Twitter i syftet att uttrycka sina 
åsikter, mestadels politiskt, och få ut de aggressioner han har inom sig. Det är således 
naturligt att vilja ha många följare om man, som Didrik, känner ett stort behov av att 
uttrycka sina åsikter och för att de ska nå ut till så många som möjligt, eftersom det 
enligt Suh et al (2010) finns ett starkt samband mellan antalet följare och mängden 
retweets, det vill säga ju fler följare en användare har, desto större chans är det att ens 
tweet blir retweetad. Av övriga respondenter uppger samtliga att de mest läser det som 
andra skriver och retweetar, och när de väl twittrar själva är det för det mesta oseriöst 
eller i humorsyfte. De tycker heller inte att det är särskilt viktigt hur många följare de 
har. Detta går också att koppla till respondenternas olika ramar, som vi talade om i 
föregående stycke (6.1 Ramteorin och världsbilden). Didrik började använda Twitter när 
han blev politiskt aktiv och märkte att de andra i hans ungdomsförbund använde det, 
men det var först när fler av hans kompisar började använda det, började han använda 
det mer och mer. Det sammanhang som Didrik befann sig i när han skaffade Twitter var 
det politiska, vilket idag tycks spegla hans användande av mediet. Även om han började 
använda det mer när hans kompisar senare också började använda det, samt att han 
dessutom twittrar om mer vardagliga företeelser och om sport, finns fortfarande det 
politiska som en kärnram i hans twitteranvändande, eftersom det var i det syftet han 
skaffade det. 
 
6.3 Kognitiv auktoritet i samband med andrahandsgissning 
För att svara på frågan vilket värde våra intervjupersoner tillskriver informationen de får 
på Twitter, samt hur hög tillit de har till den, tänker vi använda teorin om kognitiv 
auktoritet tillsammans med andrahandsgissning, i förhållande till deras svar. 
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Andrahandsgissning är, som tidigare nämnt, ett teoretiskt tillvägagångssätt från 
gatekeeping-teorin för att se hur individer värderar och tolkar information. När 
innehållet ska tolkas kan det ske på olika vis, beroende på hur trovärdigt det känns och 
hur stort behovet är att ta reda på om informationen är sann eller ej. Vi väljer att 
återigen presentera de olika skeendena som kan inträffa vid tolkningarna, för att 
underlätta förståelsen av analysen. 
 
1. Informationen i meddelandet tolkas som trovärdig, och personen accepterar den 
första tolkningen. 
2. Informationen i meddelandet tolkas som tvivelaktig, men det finns väldigt lite eller 
inget behov alls av att veta om informationen stämmer eller inte. Meddelandet blir 
avvisat. 
3. Informationen tolkas som tvivelaktig, och det finns ett behov av att veta om den 
stämmer. Här uppstår andrahandsgissning, eller omtolkning (Shoemaker & Vos, 2009). 
 
Den information man mottar på Twitter bestäms av vilka det är man har valt att följa, 
men det kan också innehålla information som de man följer har valt att retweeta. De 
flesta av våra intervjupersoner värderar inte informationen speciellt högt och har inte 
speciellt högt förtroende för den heller. Mårten säger till exempel att det inte är speciellt 
källkritiskt, och om man vill veta någonting så ska man vända sig till andra som har 
källor. Dock säger Fabian att de han följer inte har stor anledning till att ljuga, samtidigt 
som han säger att det mesta är nonsens. När respondenterna stöter på information som 
de upplever osäkerhet kring, hanterar de det här på olika sätt. De flesta 
intervjupersonernas svar, korrelerar med punkt två på ovanstående lista, då de sällan 
letar upp källan för att få mer information. Emil säger att han mest “scrollar vidare”. 
Philip säger att han inte brukar gå vidare, utan läser det han får på Twitter. Det händer 
dock att några av dem går vidare till andra källor, för att få mer information kring 
exempelvis en viss händelse.  
 
En anledning till att respondenterna sällan behöver konsultera kompletterande källor 
utöver den information de får på Twitter, det vill säga att de sällan behöver använda sig 
av andrahandsgissning, beror ofta på att de som skriver eller delar informationen i deras 
flöde är någon de känner tillit, eller har förtroende för. Vad det är som får dem att känna 
tillit till information och/eller avsändare, går att förstå genom teorin om kognitiv 
auktoritet, som handlar om att känna förtroende till en annan källa, beroende på vad det 
är man själv värderar som trovärdigt och pålitligt. Några avgörande faktorer, för till 
exempel Frans och Filip, är att kontot har många följare. För dem förstärker det kontots 
trovärdighet. En annan avgörande faktor för Frans är att han har följt kontot ett tag och 
inte sett att de har skrivit något felaktigt under den tiden. Didrik säger att han sväljer allt 
om informationen delas av en “seriös journalist” eller till exempel Dagens Nyheter. 
Både Emil och Fabian är medvetna om att den information som delas kan vara vinklat 
efter vad de som delar själva tycker. Genom att man själv, till viss mån, väljer vad det är 
man får på sitt flöde, gör man redan då en form av selektivt urval på vilka personer man 
mer eller mindre känner förtroende för. De “tramskonton” Didrik nämner att han följer, 
är så pass uppenbart skapade i humorsyfte att de saknar legitimitet för att deras 
information ska uppfattas som sanna, men han följer dem ändå, just för att kunna släppa 
allt ett tag och bara vara. Likaså om en politisk motståndare till honom, skriver 
någonting, har han lågt förtroende för att den informationen är trovärdig. Våra 
intervjupersoner använder sig alltså av olika faktorer när de ska bedöma huruvida 
någonting är trovärdigt eller inte, och vad det beror på har vi inte något definitivt svar 
på. Det Wilson säger, är att det främst är våra egna subjektiva uppfattningar om vår 
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världsbild och vad som är intellektuell kunskap som spelar in, men att det sker intuitivt 
(Boström, 2005 s. 40). Vi kan alltså se kopplingar på hur högt förtroende de har för 
informationen på Twitter med hur de värderar, samt vad deras syfte med Twitter är, men 
inte ge några vidare förklaringar varför det är på detta viset. 
 
7 Sammanfattande diskussion 
I följande stycke kommer vi att föra en sammanfattande diskussion kring det resultat 
och den analys vi tidigare har framfört, utefter de tre frågeställningar vi har haft. Detta 
med reservation för att svaren på frågorna till stor del överlappar varandra. 
 
7.1 Hur stor tillit har ungdomar för den information som förmedlas via 
Twitter? 
Våra intervjupersoner har antingen låg eller ingen tillit till informationen som förmedlas 
via Twitter, men det beror också på vem det är som är avsändaren samt hur mycket de 
värdesätter informationen. Som vi i analysen nämnt har det med att göra vilken kognitiv 
auktoritet avsändaren har för mottagaren av informationen.Även om de flesta tycker att 
det mesta är nonsens och inte anser att twittrandet är speciellt källkritiskt, är det inte ofta 
de går vidare till en annan källa, när de stöter på någonting som de känner osäkerhet 
inför, men det händer. Vi tror att anledningarna till att de sällan går vidare, är för att de 
känner att de följer personer som de har förtroende för (kognitiva auktoriteter), men det 
kan också bero på att deras främsta syfte med Twitter inte är att bli allmänbildade, utan 
för att bli uppdaterade i en mer generell mening, till exempel socialt. De har några 
strategier för hur de bedömer ett twitterkontos trovärdighet och dessa skiljer sig åt bland 
deras svar. Det kan dock bero på att deras svar inte är tillräckligt utförliga och/eller för 
att de kommer från olika kontexter, där olika faktorer för trovärdighet är olika viktiga, 
för även om det står i exempelvis läroplanen att elever ska kunna granska kritiskt och 
värdera påståenden, finns det inga direktiv för vad det är man ska gå efter, när man är 
källkritisk. Det finns självklart kognitiva auktoriteter, även på ämnet källkritik, men likt 
Wilson, som torde anses vara den kognitiva auktoriteten på ämnet kognitiv auktoritet, 
menar, är också vad som är viktigt beroende på vilken världsbild man har (Boström, 
2005 s. 38ff).  
 
Ingen av våra intervjupersoner säger direkt att den källkritik de utövar är något de har 
lärt sig från en skolkontext, men eftersom de flesta har växt upp med internet nära till 
hands, tolkar vi det som att de har en “medfödd” erfarenhet av att handskas med olika 
typer av användare, både seriösa och nättroll, då de intuitivt känner av och märker vilka 
som skämtar och vilka som är seriösa. En av våra intervjupersoner säger att man får 
använda sitt sunda förnuft, när man stöter på någonting av tveksam karaktär. Vi menar 
att de, genom sina egna erfarenheter, har lärt sig att skilja på information som känns 
trovärdig, och som inte gör det. Det här säger dock inte så mycket om vad som händer 
när de stöter på något som känns trovärdigt, men inte är det. 
 
7.2 Vilket värde tillskriver ungdomar den information som förmedlas 
via Twitter? 
Även om informationen kan vara samhällsnyttig och skapa ett mervärde för dem i till 
exempel skolsammanhang, är det inte så att de går och tänker på vad de har läst på 
Twitter efteråt. Informationen på Twitter värderas väldigt lågt, men de flesta av 
intervjupersonerna säger trots det, att de har svårt att tänka sig att vara utan det. Enligt 
respondenterna själva menar de att det förmodligen inte hade varit så stor skillnad om 
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de inte hade haft Twitter, förutom att de kanske hade haft mer tid över till annat och att 
det hade varit tråkigt utan Twitter. Dock menar alla att Twitter bidrar till att de är mer 
uppdaterade i allmänhet, vilket motsäger deras svar om att det inte skulle varit så stor 
skillnad. Alla respondenter uppger att de använder sig av andra sociala medier utöver 
Twitter. Det kan alltså vara så att de hade varit mer aktiva på dessa om de inte hade 
använt Twitter, och att det är det som menas med att det inte hade varit så stor skillnad. 
På de andra sociala medierna kan de få information som håller dem uppdaterade i viss 
mån, men slutsatsen vi kan dra är att de känner sig mer uppdaterade av att använda 
Twitter. Hur respondenterna definierar ordet “uppdaterade” ställde vi ingen direkt fråga 
om, men vi har tolkat det som att det hänger ihop med i vilket syfte de använder 
Twitter. I Frans fall är det fotboll, i Didrik och i viss mån Emils fall handlar det om 
politik och samhällsinformation och i de övriga handlar det mest om sociala händelser, 
vilket Fabian tydligt uttrycker: “Man får ju reda på sjukt mycket av vad som händer, 
vad alla andra håller på med liksom (…) man vet lite vad alla andra gör”.  
 
Det är tydligt att det finns en social norm bland de ungdomar vi har intervjuat om att 
man bör ha Twitter, då alla (utom Frans) började använda det för att ens sociala 
umgängeskrets gjorde det, eller aktivt tipsade dem om att börja använda det. Denna 
norm i sig påverkar deras världsbild, liksom andra normer i samhället påverkar ens 
världsbild. Är någon som inte använder sig av Twitter annorlunda eftersom denne då 
avviker från normen? Om någon avviker från normen genom att inte ha Twitter, är det 
alltid på ett dåligt sätt eller kan det även uppfattas som beundransvärt och självständigt?  
 
7.3 Hur påverkar ungdomars användning av Twitter deras 
föreställningar om sin omvärld? 
Syftet som våra respektive intervjupersoner använder Twitter i, går att förstå med hjälp 
av ramteorin och det sociala sammanhang de befinner sig i genom sitt 
twitteranvändande. Det intressanta är att alla intervjupersonerna antar att deras följare 
använder Twitter i samma syfte som de själva gör, oavsett om det är i 
allmänbildningssyfte, humorsyfte eller något annat. I Johnson och Kayes (2013) studie, 
som vi nämner i tidigare forskning, visar de på att selektiv exponering inte hotar 
trovärdigheten till webbaserade källor, eftersom de som bedömer bloggar som 
trovärdiga också kompletterar sin information med både sådan information de 
sympatiserar med och som utmanar deras tidigare åsikt. Johnson och Kayes resultat 
verkar stämma bra överens på de av våra respondenter som erhåller ett politiskt intresse. 
Problemet är bara att eftersom Johnson och Kayes undersökning genomfördes med 
urvalet politiskt intresserade internetanvändare säger det främst något om att det inte 
sker en fragmentering eller polarisering i och med politisk åskådning på internet. Det 
säger dock inget om den sociala åskådning och huruvida den påverkas.  
 
Eftersom Twitter inte är det enda sociala mediet våra respondenter använder, är det 
svårt att säga hur mycket det egentligen påverkar deras världsbild. Alla 
intervjupersoner, förutom Philip, uppger till exempel att de tar del av andra 
nyhetskällor, mer eller mindre ofta. En person som inte har Twitter är inte automatiskt 
bortkopplad från verkligheten, det är inte direkt jämförbart med att exempelvis inte ha 
tillgång till internet eller inte ha en mobiltelefon i dagens samhälle. Eftersom våra 
intervjupersoner har gått från att använda ett socialt medie (Facebook) mycket till att 
byta till ett nytt, är det inte så stor skillnad som för exempelvis de som aldrig använt ett 
socialt medie och börjar använda det. Som tidigare nämnt har våra respondenter i 
princip växt upp med dator och internet, vilket har försett dem med erfarenheter kring 
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hur de hanerar olika typer av användare, och hur de kan se huruvida det är en seriös 
användare eller ej.  
 
Våra respondenter har inga problem med att vara källkritiska mot det de läser på 
Twitter, och de värderar inte informationen särskilt högt. I tidigare forskning under 
rubriken 2.4 Normativa perspektiv på ”källkritik” presenterade vi Leth och Thurén 
(2000) som skriver om en ny källsituation, där internet har skapat ett nytt 
förhållningssätt till källkritiken. Följande kriterier anser de vara väsentliga: 
 
1. Världsbild och kunskap som tendens - om man kollar efter vad källan har för 
världsbild kan den tala om hur den ser på saker och ting, exempelvis finns skillnader 
mellan österländsk kultur och västerländsk 
2. Trovärdighet - här ser man hur kunnig källan är och tittar efter till exempel 
författarens utbildning och status på området  
3. Källans förutsättningar och världsbild - här ser man efter hur begränsad källan kan 
vara samt vilka svagheter och osäkerhetsmarginaler den har (ibid. s. 30ff).  
 
Trots att detta verk publicerades år 2000 känns det fortfarande som relevanta punkter att 
ha i åtanke vid värderandet av källor, och vilket flertalet av våra respondenter har och 
känner av intuitivt när de värderar information på Twitter. Utöver att dessa tre kriterier 
bör lyftas fram mer, förespråkar vi även en ny dimension av källkritik. Med stöd i vår 
analys av ungdomarnas twitterflöde och hur deras kontaktnät och dem de följer enbart 
styrs av rekommendationer och ett omedvetet gatekeeping av sitt eget 
informationsflöde, behöver vi snarare tala om ett nytt perspektiv på källkritik, en slags 
metakällkritik - en kritik mot de källor vi har i vårt eget designade flöde och ett mer 
kritiskt förhållningssätt till de kognitiva auktoriteter vi omger oss med. Vi behöver 
kunskap om hur vårt twitterflöde ser ut i förhållande till resten av Twitter, och resten av 
världen, och att det informationsflöde som når oss bara är en bråkdel av den information 
som finns. Det behövs en kunskap och ett kritiskt förhållningssätt om hur just vårt 
informationsflöde har uppkommit och hur det hade kunnat se ut - varför ser det ut som 
det gör just nu och vad får det för konsekvenser för oss?  
 
Dunkels (2007) skriver om att den äldre generationen, som har upplevt en verklighet 
utan digital teknik och internet, kan kallas för internetinvandrare. Det kan därför te sig 
märkligt när dessa personer skall sätta reglerna för hur användandet bör gå till, i en 
värld med ramar de själva inte har växt upp inom. Det är svårt att vara en auktoritet i ett 
sammanhang där man inte är den som vet mest, utan bara har en bild av att det är 
annorlunda och farligt. Det kan lätt bli en stämning där barn och ungdomar ger intrycket 
av att förstå och acceptera den äldre generationen som sätter reglerna för att upprätthålla 
en fasad, kanske för att föräldrarna inte ska oroa sig, medan de sedan ändå gör på sitt 
sätt eftersom de har utvecklat egna strategier som fungerar mot tveksamma användare 
eller tveksamt innehåll. Likt ungdomarna som studerades i Digital Youth Project, som 
vi nämnde under kapitel 2. Tidigare forskning, kringgår dagens ungdomar de vuxnas 
restriktioner i hemlighet (Ito et al, 2008). Vi befinner oss för tillfället i en 
övergångsperiod där generationsklyftan är djup. Ett närmare arbetssätt med ungdomar 
angående värdering, tillit och skapandet av ens egen världsbild är något som behövs, 
både i privat kontext och i skolsammanhang. Ett arbetssätt där de infödda 
internetanvändarna får dela med sig av sin kunskap till internetinvandrarna, och de 
livserfarna får dela med sig av sin kunskap och erfarenhet om världen ur ett större 
perspektiv. 
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7.4 Framtida studier 
Avslutningsvis vill vi påpeka att vi är medvetna om att vår grupp av intervjupersoner, 
likt många andra ungdomar i samhället, har haft en trygg uppväxt där dator och internet 
har varit vardag. Detta är givetvis inte fallet för alla ungdomar, och skolan har en viktig 
roll i att kompensera för den kunskap som barn och ungdomar inte får gratis hemifrån, 
för att alla barn och ungdomar skall få så lika förutsättningar i livet som möjligt. Våra 
intervjupersoner må ha utvecklat en intuitiv förmåga att känna av vilken information 
som är trovärdig, då de haft hela livet att träna på detta, medan andra kanske inte har 
haft samma möjlighet. För de ungdomar som inte har tränat upp denna intuitiva förmåga 
är kanske det som står med i läroplanen väsentligt, då en intuitiv förmåga kan ta tid att 
träna upp. Vi föreslår därför att vidare forskning görs med fler respondenter, och med 
en mer spridd socioekonomisk och etnisk bakgrund än den grupp personer vi 
intervjuade. Detta för att bättre förstå dessa intuitiva förmågor, och för att kunna ge 
bättre underlag till förslag om en ändrad syn på källkritik i samband med ungdomars 
praktik. 
 
En ytterligare rekommendation för vidare studier i ämnet är att intervjua andra 
urvalsgrupper, exempelvis tjejer istället för killar, eller en annan åldersgrupp än 
ungdomar, till exempel pensionärer. Vad vi har sett i den tidigare forskning vi har stött 
på är att sociala medier är ett ämne som generellt sett studeras bland unga personer. Det 
hade varit intressant att göra en studie på ungdomar med ett specifikt intresse, 
exempelvis politik, som använder sig av Twitter för att se skillnader och likheter, om de 
likt våra politiskt intresserade intervjupersoner har ett twitterflöde fyllt av 
meningsskiljaktigheter, eller ett präglat av konfirmeringsbias. En djupare studie där en 
jämförelse mellan exempelvis olika partiers sympatisörers flöden studeras, och vad 
skillnaderna skulle kunna bero på. Vi skulle även önska att det normativa 
förhållningssättet till källkritik utmanas ännu mer, och att nya angripningssätt anammas 
och uppmärksammas. I övrigt anser vi att sociala medier, och de kulturer som 
produceras i och kring dem, är ett område som är under ständig förändring, därför är det 
viktigt att fortsätta göra studier i det. Att kapsla in den verklighet vi befinner oss i just 
nu är viktigt, speciellt när förändringarna sker så fort, för att i framtiden kunna se 
mönster och förstå vår samtid med hjälp av en historisk förankring. 
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9 Bilagor 
 
9.1 Intervjuguide 
 
Användandet av Twitter 
● Hur skulle du beskriva Twitter? Vad är Twitter? 
● Hur kom det sig att du började använda Twitter? 
● Hur ofta är du inne på Twitter?  

○ När? 
○ Varför? 

● Vad gör du när du är inne på Twitter? 
○ Vilken typ av användare följer du? 

(Nationellt?Internationellt?Offentlig/Icke-offentlig?) 
○ Hur kommer det sig att du följer dem? 
○ Vad är det dem delar med sig av? 
○ Vad twittrar du om? 
○ Varför tror du dina följare följer dig? 

 
Twitter och världsbilden 
● Hur hittar du nya personer att följa på Twitter? 
● Vad är det som gör att du börjar följa någon på Twitter? 
● Hur tror du det hade varit om du inte hade haft Twitter? 
● Använder du andra sociala medier (offentliga, ex. facebook, blogg, youtube)? 

○ Vilka? 
○ I vilka syften? 

 
Värde och tillit 
● Hur mycket litar du på det som skrivs eller delas på Twitter? 

○ Kan du ge exempel? 
● Hur värderar du det som skrivs eller delas på Twitter? 

○ Faktorer? 
● Vad avgör om någonting är trovärdig



  
 

 
 

 


