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1. Inledning
I dagens informationssamhälle lever studenter i en värld där de på sekunden kan få tag på infor-
mation om inte bara nyheter och händelser, men även se på TV, lyssna på radio samt söka bland 
miljoner sidor med både text och bilder. Detta sker bland annat med hjälp av sociala nätverk, 
interaktiva webbtjänster och tjänster där användarna själva står för produktionen av det som 
publiceras. När Time magazine utnämnde “You” som årets person 2006 menade de att personen 
var de ofta anonyma personer som använder internet för att skapa och sprida innehåll (Time 
Magazine, 16 December 2006) . Detta på grund av tjänster som Wikipedia, där vem som helst 
kan skriva nya artiklar till ett fritt uppslagsverk och Youtube, en webbplats där användare kan 
ladda upp videofiler och skapa sina egna TV-kanaler. Användaren på internet har blivit en del av 
samhället idag, och “användaren” omnämns ofta som “producenten” eller som en så kallad “pro-
sumer” som sprider det kreativa innehåll han skapat helt gratis inom “Webb 2.0” tjänster. 

1 . 1  S Y F T E  O C H  F R Å G E S T Ä L L N I N G
Youtube och Wikipedia är nu en del av vardagen. För många studenter har de helt ersatt äldre 
media som TV och uppslagsverk. Denna uppsats övergripande syfte är att försöka förstå studen-
ters utnyttjande av Wikipedia och Youtube, vilket konkretiseras i följande två frågeställningar:  

 

1. Varför använder studenter Youtube och Wikipedia?

2. Vilka faktorer påverkar hur studenter använder Youtube och Wikipedia? 

För att besvara dessa frågor använder jag mig av fokusgruppsintervjuer med studenter som är 
med i Datasektionen inom Luleå tekniska universitet. Främsta skälet till att välja denna grupp av 
studenter är att deras utbildning konsekvent ställer höga krav på studenternas datorkunskaper 
samt deras förmåga att anpassa sig till ny teknik. En student inom Datasektionen kan läsa inom 
ett flertal olika program, från Arena Media Musik och Teknik till Dataingenjör eller Rymdtek-
nik. Det som är gemensamt för studenterna inom dessa program är att de använder datorer både 
i vardagen och inom deras utbildning, vilket leder till stor datorvana. Detta är viktigt då de tjäns-
ter denna uppsats handlar om kräver viss datorvana för att kunna uppskattas.
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2. Bakgrund
Med media som TV, radio och tidningar har det ofta tillkommit sätt för vanliga människor att 
påverka innehållet. Till lokaltidningar kan man som läsare skicka in debattinlägg, TV har SMS 
omröstningar och radio har ofta program som är helt beroende av samtal från lyssnare. Mål-
grupp och programledare lever i symbios, inte minst sagt då TV söker sig till amatörtalanger för 
idolprogram eller intressanta personer som ska vara med och tävla om pengar i reality-program. 
Nu har de äldre medierna modifierats och återskapats för att passa in på internet. Dessa speg-
lingar av gamla media använder inte bara materialet som finns tillgängligt sen tidigare, utan låter 
ofta publiken vara helt aktiv. Publiken kan numera även vara producent av allt material tillgäng-
ligt. 

Tidigare nämnda nya tjänster baseras på User generated content eller UGC (Dijck, 2009). Gate-
keepers, personer som kontrollerar innehållet och bestämmer vad som ska visas, finns inte på 
samma sätt inom dessa UGC tjänster. Istället är majoriteten av materialet tillhandahållet av an-
vändarna. Organisation for Economic Co-operation and Development har definierat tre huvudkategorier 
för UGC: Det material som publicerats, alltså inte e-post, men blog-inlägg. Det material som ge-
nom kreativitet skapats - inte tv-program som bara är inspelade och spridda på webben, utan ett 
bildspel med egna bilder. Den sista kategorin är material som skapats utanför professionella 
sammanhang vilket kan vara allt från en inspelning av någon som spelar covers på gatan till ny-
hetsnotiser skickade från vanliga personers mobiltelefoner. (Participative Web and user-created 
content, 2007). Sammanfattningsvis är det användarna själva som bestämmer vilket material som 
ska synas inom UGC-tjänster. 

2 . 1  Y O U T U B E
Youtube är den största webbtjänsten för video på internet och har sen 17 mars 2008 över 78 mil-
joner uppladdade videos varav det tillkommer över 150 000 nya varje dag (Wesch, 2008). Det är 
en  kommersiell tjänst som år 2006 köptes av Google för 1.65 miljarder dollar (BBC News, 2006) 
och dess inkomstkälla är reklamen som syns kring videor samt reklam-videor (Youtube, 2009).

De som använder Youtube är enligt Wesch runt 26 år gamla, vilket innebär att studenter vid 
universitet utgör en stor del av gruppen användare. Idén bakom siten bygger på att användare 
av tjänsten laddar upp videos de själva skapat. Det kan vara allt från en person som står framför 
en kamera och pratar, till hela kortfilmer och TV-program. Youtube är också ett community, där 
användare uppmuntras till att göra produktioner tillsammans. Varje person som skapar ett konto 
på Youtube har sin egen personliga sida som, en kanal. Där finns uppladdade videoklipp, andra 
kanaler man tittar på samt vänner man har inom Youtube. På kanalen står det även hur många 
som tittat på ens uppladdade filmer, hur många röster de fått samt ett fält för kommentarer. Det 
finns kanaler som innehåller videos som är nischade mot en viss målgrupp, vilket gör att en viss 
typ av användare kan samlas kring dessa kanaler som stämmer överens med deras egna intres-
sen. Till exempel har det amerikanska Vita Huset sin egen personliga sida som innehåller press-
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meddelanden, tal och andra officiella videos från den sittande presidentens stab. Man kan jämfö-
ra Youtube med ett community där videofiler används istället för sedvanliga inlägg och kommen-
tarer.

När man är registrerad på sidan kan man påverka allt från kommentarer på videos till topplistor, 
beroende på hur man röstar. När man tittar på en video inom Youtube kan man rösta på det upp-
laddade materialet och många höga röster tillsammans får en video att synas mer i både sökning-
ar samt i rekommendationerna för liknande videor. Man kan därtill kommentera på videorna, 
vilket rankar en video högre ju fler kommentarer det finns. Som användare kan man till och med 
reglera vilka kommentarer som ska synas. Kommentarer kan alltså markeras som bättre, sämre 
eller som spam. Detta gör att kommentarer som gillas av användarbasen syns mer. Det finns 
även spellistor som kan länkas till egna eller andras videos, vilket även det bestämmer hur högt 
en video rankas på Youtube, då de som länkas mycket hamnar på en högre plats. Slutligen finns 
det taggar som används för att länka material av samma typ.

Sammanfattningsvis är videoklipp på Youtube med mest besök och kommentarer, högst upp på 
topplistan. Det finns till och med algoritmer som räknar ut vad en användare är intresserad av 
att se beroende på vad han har sett och röstat på tidigare (Google Help, 2009). Denna rekom-
mendation sker med så kallade taggar, en global innehållsbeskrivande kvalificeringsmetod som 
med nyckelord sammanhåller material på webbsidor (Taggning, 2009). Metadata som används 
för taggarna skapas genom att användaren aktivt märker sitt uppladdade material vilket i sin tur 
betyder att användarna har stor makt över hur media är sammankopplat.

2 . 2  W I K I P E D I A
Wikipedia är en ideell och fri encyklopedi som vem som helst kan ändra. Wiki, som kommer från 
det hawaiianska ordet för snabb, är precis vad Wikipedia är - ett uppslagsverk som utvecklas 
snabbt. Vem som helst kan skapa eller redigera en artikel som finns inom Wikipedia och bara på 
några sekunder kan man sprida information om ett ämne ut i etern. Istället för att förlita sig på 
experter, använder Wikipedia den samlade kunskapen och arbetskraften hos frivilliga.

En artikel inom detta uppslagsverk definieras som en sida som innehåller encyklopediskt materi-
al samt länkas till minst en annan artikel. Även om Wikipedia innehåller över 2.8 miljoner artik-
lar så accepterar de inte vilket material som helst även om deras policy är klart mer accepterande 
än traditionella uppslagsverk (Wikipedia main page, 2009). Bland annat får användare, i likhet 
med författare för traditionella uppslagsverk, inte publicera sådant de själva forskat fram, utan 
alla artiklar måste referera till fakta från etablerad forskning. Detta för att inte uppmuntra an-
vändare till att försöka driva sina egna teorier och försöka få dem att synas (Ayers, 2008).

Användare av Wikipedia behöver inte registrera sig, även om det uppmanas till detta. Detta be-
tyder att mycket av den informationen som tillkommer är skrivet av anonyma personer. Det spe-
lar då inte någon roll om författaren har en titel eller inte, är gammal eller ung eller vart han 
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kommer ifrån. Det enda som krävs är att informationen användaren redigerar är rätt och korrekt 
skrivet. Dock har flera fall tagits upp i både media och på Wikipedia där vissa personer varit an-
ställda hos företag som låtit förstöra eller förändra artiklar som visar dessa organisationer eller 
personer i dålig dager (Bergstein, 2007). Detta har lett till viss kontrovers, speciellt då vem som 
helst kan lägga till information i Wikipedia (Kane, 2006). Det är helt enkelt svårt att veta var in-
formationen kommer ifrån. Vandaler kan på ett fåtal minuter helt ersätta eller göra nya sidor och 
skapa en helt ny bild av människor och händelser som omnämns i denna interaktiva encyklopedi 
(Ahrens, 2006). Studenter inom somliga universitet och skolor har även blivit förvarnade om att 
använda Wikipedia som en källa och vissa till och med förbjuder det (Jakubovits, 2006).

Själva användarna av Wikipedia har även de kritiserats. Deras beteende liknas i vissa fall vid en 
kult. Kritik användare emellan är ofta hård och personlig och de finns de som tycker att kritiken 
ofta överskrider till barnslighet (Arthur, 2005). På många populära sidor kan man se så kallade 
"revert wars", där användare återställer sidor till en tidigare version. Många användare vill be-
hålla sin egna version av inlägget och därför går de så långt att de helt enkelt återställer sidan när 
någon annan redigerat den (Wikipedia: User talk, 2007). Det community som finns inom Wiki-
pedia ligger ofta under artiklarna, så det syns inte för den vanliga användaren. Det mesta sker 
bakom kulisserna på diskussionssidor för artiklar eller på användarsidor. En viss gemenskap 
finns dock. Till exempel uppmuntras användarna att ge varandra så kallade plakat eller “barn-
stars” som indikerar att de skrivit en bra artikel eller upprätthållit regler. Registrerade användare 
kan också ha sina egna personliga sidor där de visar vad för slags person de är eller där de bara 
skriver en enstaka rad om sig själva. Vissa av dessa sidor överstiger flera tusen ord, där använda-
ren använder sin personliga sida för att visa vilka artiklar de redigerar eller till och med skryta 
med sina egna bedrifter. 

3. Teori och tidigare forskning
För att förstå studenters användning av UGC-tjänster har jag främst gått till McQuails teorier 
om nya media och massmedia (McQuail, 2000) samt van Djicks forskning om användare och 
hur de påverkar innehållet inom UGC-tjänster (Djick, 2009). Jarice Hansons socioekonomiska 
undersökning om mobiltelefoner och hur internet inverkar på det dagliga livet (Hanson, 2007) 
och John Palfreys forskning kring Digital Natives är även intressant att ta med då det rör vid 
hur normalt det har blivit att använda dessa digitala tjänster och producera för dem (Palfrey, 
2008). Därtill, för att förstå skillnader mellan tidigare generationer och nuvarande som växer 
upp med UGC-tjänster, används David Buckinghams forskning kring ungdomar och deras iden-
titet på internet (Buckingham, 2008). Jag har dock valt att inte ta med Andrew Keens uppmärk-
sammade redogörelse “The cult of the amateurs” som innehåller allt för mycket faktafel för att anses 
vara forskning (Keen, 2007). Brian Loaders “Young citizens in the digital age” må vara intressant för 
att förstå hur unga använder internet för att engagera sig politiskt, men eftersom han inte redo-
gör varför de publicerar material på internet, kommer denna litteratur inte heller att användas 
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som en del av denna uppsats (Loader, 2007). Det finns mycket material skrivet om hur barn på-
verkas när de växer upp med internet, men då denna uppsats istället rör studenter med inter-
netvana, kommer litteratur som Kathryn C Montgomerys “Generation digital” inte att tas upp 
(Montgomery, 2007). Susanne Sperrings undersökning kring hur studerande använder internet 
och dess effekter på sociala relationer må ha varit intressant för fem år sen, men den är tyvärr allt 
för åldrad för att ta upp i denna uppsats (Sperring, 2004).

3 . 1  D E N I S  M C Q U A I L
Nya media är en utveckling av gamla media och McQuail tar upp hur det nya media har kommit 
till då informationssamhället har tagit form. Han menar att det nya media behöver de äldre för 
att kunna synas, och att det sker en symbios mellan dem. Tidigare etablerade media som TV och 
tidningar är inte på väg bort, utan utvecklas istället. Det finns dock fler möjligheter att publicera 
material och censuren finns inte alls lika mycket inom nya media (McQuail, s. 119). Enligt 
McQuail finns det ett flertal problem med definitionen av nya media så han tar hjälp av kategori-
er för att definiera olika slags användande:

1. Interpersonal communication media. Kommunikation där innehållet är mer privat och flyk-
tigt. Att starta och hålla igång relationer är viktigare än informationen som meddelas. 

2. Interactive play media. Generellt dator- och TV-spel plus Virtual Reality-apparater. Dessa 
kanske inte egentligen går att jämföra dessa med gamla media, även om de använder liknande 
teknologier och kan användas som funktionella alternativ till viss media. Själva interaktiviteten 
och ‘processen’ dominerar jämfört med ‘användbarheten’. 

3. Information search media. Detta är en stor kategori där internet är det bästa exemplet på in-
formation search media då det kan ses som ett stort bibliotek av information och data som nästan 
vem som helst kan komma åt och använda. Ett av de större problemen med information search 
media är troligtvis att inte alla kan komma åt det, då tillgången till både datorer och internet inte 
är lika utbredd i tredje världen som den är i Sverige. Dessutom bidrar mängden information och 
motiven till att använda internet att det blir svårt att karaktärisera mediet. Att se en skillnad mel-
lan nya informationskanaler och andra tillgängliga källor (gamla som nya) är svårt. Dock kan 
man se det från användarens sida, där “användaren” kan agera som en variabel för att kunna gö-
ra jämförelsen mellan det gamla och nya. 

4. Collective participation media. Denna kategori beskriver internet som ett verktyg för att de-
la med sig information, idéer, erfarenheter och att skapa aktiva förhållanden. Användarmöjlighe-
terna går från klart instrumentell till känslomässigt. Även telefonkonferenser går under denna 
rubrik även om de mest används inom arbetsmiljöer.

Eftersom det är svårt att förstå vad nya medier är med endast dessa kategorier, ser McQuail på 
frågan från en användares sida istället. Det som är intressant då är interaktivitet, hur användaren 
kan kontakta andra, hur han kan kontrollera mediet, vad det finns för underhållningsvärde samt 
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hur personlig och unik kommunikationen är (s. 127). Internet som helhet tas även upp, där det 
framgår att män är de som främst syns på nätet även om det i verkligheten börjar bli lika mycket 
män som kvinnor på internet (s. 139). Dessutom är internet utvecklat efter de tankesätt den 
västra del av världen förhåller sig angående individualism och personlig frihet. Detta innebär att 
det som finns på internet troligtvis inte är mottagligt av alla på grund av olika kulturella och so-
ciala förhållningssätt till mediet (s. 136).

Slutsatsen McQuail kommer fram till är att kommunikation fortsätter ungefär på samma sätt 
som tidigare där tankar kring demokrati och mänskliga rättigheter snarare utvecklas än kollap-
sar. Även äldre problem som finns inom gamla media, som krig, orättvisa och brott, fortsätter att 
existera. Han menar dock att det finns tre aspekter att titta närmre på. För det första är de socia-
la och kulturella gränser som uppmuntras av kommunikation inom nätverk intressanta då vi mer 
och mer kommunicerar inom dessa. Dessutom är förändringen av kommunikation från politiska 
kanaler och hur den förändras jämfört med tidigare intressant då tidigare använt tilltal inte ver-
kar fungera inom nya media. Slutligen är minskningen av det delade publika rummet, vilket är 
resultatet av kommunikationsutvecklingen samt sönderfallet av kulturella mönster, något som 
bör tittas närmre på (s. 140).

3 . 2  J O S É  V A N  D I J C K
Nya media lyfts ofta upp som en vändpunkt där de tidigare passiva användarna kan resa sig mot 
de traditionella media-jättarna och skapa sin egen verklighet. Dock argumenterar Dijck för att 
det inte alls må vara så. Att vara känd på Youtube är inte att vara känd på riktigt om det inte har 
tagits upp i tidigare etablerade media. Detta gäller även om man skulle försöka sprida budskapet 
om sig själv inom sociala nätverk på internet (van Dijck, s. 53). De som använder de äldre me-
die-formerna är inte heller, som påstås, passiva användare utan det finns en lång tradition av ak-
tivt engagemang från tittarna. Speciellt "reality-tv" har gjort att tittarna kan vara allt mer aktiva 
inom produktionerna (s. 43).

Författaren menar att det finns mer än "konsument"- och "producent"-roller inom UGC-tjänster. 
Man måste enligt van Dijck förstå de kommersiella och teknologiska relationerna mellan media-
bolag, reklambolag och användare för att kunna se helheten bakom dessa tjänster (s. 42). För 
inom UGC-tjänster är endast 13% aktiva producenter. Det finns många flera roller, där använda-
re kan vara allt från kritiker och samlare till de som endast registrerar sig på sociala nätverk som 
MySpace och Facebook utan att tillföra något material (s. 44). Dock är alla användare potentiel-
la konsumenter av reklam eller annonser (s. 47).

Möjligheten för skaparna av UGC-tjänster att manipulera materialet är även det något Dijck tar 
upp, där tjänsterna kan styra användarna mot visst material och på så sätt styra deras intäkter (s. 
46).

Våra länkade hjärnor! 10



Dijck avslutar sammanfattningsvis att teorier från flera fält; kultur-teoretiska, empirisk-sociolo-
giska, politiskt-ekonomiska samt teknologisk-design måste alla kombineras för att förstå använ-
darnas beteenden inom UGC-tjänster (s. 55).

3 . 3  J A R I C E  H A N S O N
Jarice Hanson tar upp en tvetydig bild av "Web 2.0" då internet, samtidigt som det blivit en plats 
där individuella och företag enkelt kan ladda upp material och sprida det, även blivit ett mål för 
de som vill exploatera dessa interaktiva tjänster som bygger på tillit (Hanson, s. 27).

Hon tar även upp termen "digital divide" som beskriver konceptet att alla inte har lika stora möj-
ligheter att använda UGC-siter. Det finns de som ligger utanför, utan tillgång till dessa nya tjäns-
ter och möjligheter till att publicera producerat material eller marknadsföra sig själva (s. 33). Det 
blir då svårare för dem att ta del av den större bilden av verkligheten som finns på internet, där 
det finns många fler sidor av skeenden än det som visas inom stora media (s. 74).

3 . 4  J O H N  P A L F R E Y
“Digital Natives” har ett annat sätt att se på saken. Palfrey beskriver en situation på internet där 
unga ser information som något formbart och något de kan kontrollera. Informationen kan vara 
allt från en profil på ett socialt nätverk till artiklar på Wikipedia, en film på Youtube eller att lad-
da ner en ett musikspår (Palfrey, s. 6). Han diskuterar identitet, där en “digital natives” identitet 
baseras på det användaren vill visa andra. Det användaren visar beror på vad han kan tjäna på 
att skapa identiteten och vilka risker det medföljer (s. 24). Palfrey skriver om denna nya ungdom 
som en skara människor som söker och skapar information om allt och alla, där unga googlar ef-
ter information om personer de ska träffa eller löser debatter genom att använda uppslagsverket 
Wikipedia. (s. 51). De som söker efter informationen är även samma personer som bidrar till att 
den finns, då Palfrey redovisar att cirka 64% av alla ungdomar uppkopplade i USA har produce-
rat något och laddat upp det på någon UGC-tjänst. Det ungdomarna producerar är allt från nå-
got redigerat på Wikipedia till att de skriver hela program och laddar upp dem på sociala nätverk 
(s. 112). Nya media ger de som är nätvana inte bara en chans att umgås på sociala samlingsplat-
ser, men även umgås med interaktiv media där de själva kan skapa nya former av bilder, text, vi-
deo och ljud och manipulera det till deras eget tycke. Att skapa konst baserat på andras arbeten 
ses som något normalt (s. 117).

Sammanfattningsvis ser Palfray en framtid där vi går från att bli konsumenter till att istället bli 
skapare av information (s. 119). Motivationen för digital kreativitet skiljer sig inte från någon 
annan form av kreativitet. Det enda som har hänt är att det blivit lättare att skapa och sprida 
produktioner med hjälp av nya tjänster på webben.
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3 . 5  D A V I D  B U C K I N G H A M
Buckingham fokuserar sin forskning i “Introducing Identity” kring tonåringar och deras uppväxt 
med mobilt internet, sociala nätverk och digitala media. Han tar upp skillnader mellan det priva-
ta och det publika samt hur unga ser på de gränserna annorlunda än tidigare generationer. Tidi-
gare generationer må se det privata som något i hemmet där hemligheter och dagböcker är ett 
par exempel på vad som är privat. Unga delar däremot med sig av sina tankar och idéer på socia-
la nätverk med sina vänner. De leker med identiteter för att undersöka hur långt de kan gå (s. 
114). Detta kan ses av vuxna som utelämnande och något som kan skada deras barn, både nu 
och sen när de växer upp. Buckingham skriver dock att ungdomarna menar att det är deras sätt 
att uttrycka sig. Anledningen till att de använder bloggar och sociala nätverk är inte av direkt 
teknisk nyfikenhet, utan just för att de kan uttrycka sig genom dessa då de inte syns i andra me-
dia (s. 71).

Buckingham tar också upp hur unga använder media. Det ungdomar använder internets sociala 
nätverk samt UGC-tjänster för är det han kallar “banala” former av informationssökning och 
kommunikation (s. 14). Han jämför även UGC-tjänster med traditionella media-jättar och kom-
mer fram till att UGC-tjänster har fyra funktioner som gamla media saknar: ihärdighet, sökbar-
het, förmågan att kunna kopiera material samt osynliga publiker (s. 126). Buckingham menar att 
när allt material som är uppladdat är så lätt att söka och kopiera, strävar vi idag efter mer per-
sonlig integritet jämfört med en tid då människor desperat sökte publicitet. Men genom att dela 
erfarenheter med folk som både är lika och olika oss själva så förstärks bilden av verkligheten vi 
lever i. Vi kan då enkelt sprida information om våra egna situationer och publicera den på inter-
net (s. 137). Sociala nätverk, där både starka och svaga relationer finns, ger oss en unik möjlig-
het till att pröva våra delade värderingar, normer och koder för att tillsammans skapa en kollek-
tiv och personlig identitet (s. 161).

4. Metod
I det här kapitlet kommer jag att redogöra för mitt val av metod samt en kort presentation av 
den. Jag kommer också beskriva tankar kring urvalet av personer som medverkade, hur jag 
skrev min intervjuguide samt arbetet med analysen av fokusgrupperna. Avslutningsvis tar jag 
upp frågor kring förförståelse och det som var problematiskt med den valda metoden.

Uppsatsens problemområde rör förståelse av studenternas användande av UGC-tjänster och uti-
från syfte och frågeställningar är det lämpligt att använda en kvalitativ metod. På det sättet kan 
jag få reda på vad studenter tänker kring och hur de upplever tjänster som Youtube och Wikipe-
dia. I denna uppsats används två fokusgrupper med ett antal studenter inom Datasektionen från 
Luleå tekniska universitet. Fokusgruppsintervjuer definieras som en forskningsteknik där mate-
rial samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestäms av forskaren (Wibeck, 2000, s. 
23).
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Antal deltagare vid intervjuer i fokusgrupper bör vara fyra till sex personer i varje grupp. Hur 
många grupper som behövs beror på vilken forskningsfråga studien skall besvara och hur stor 
studien är, men också på resurser som man har tillgängligt (Wibeck, 2000, s. 48). Egentligen bör 
man använda minst tre till fem grupper men ett mindre antal kan accepteras om det finns stora 
likheter i resultatet man kommer fram till inom grupperna (Morgan, 1997, s. 44). Det är vanligt 
att i fokusgrupper ha två personer som står utanför gruppen, en moderator som håller i intervjun 
samt en bisittare som kan sköta eventuell teknisk utrustning och föra anteckningar.

Det största argumentet för att använda den här metoden är att den är lämpligt när syftet är att ta 
reda på en grupps erfarenheter, uppfattningar, önskemål och svårigheter. Samtal i grupp kan va-
ra givande genom att intervjupersonerna har olika uppfattningar om ämnet som diskuteras 
(Dahlström, 2009). För forskaren kan det vara intressant att ta del av deltagarnas skäl till att ha 
en viss åsikt och få höra deras argument för den. Om man jämför med individuella intervjuer 
som går enligt mönstret “fråga-svar” kan en deltagare i en fokusgrupp enligt Dahlström ha större 
möjlighet till att ändra sina svar samt utveckla dem utanför frågeområdet.

Fokusgrupper bestående av studenter som redan känner varandra, både ytligt eller närmare, har 
både för och nackdelar. Att det kan prata fritt och inte är blyga är klara fördelar men till nackde-
larna räknas att personerna i grupperna kan komma att försöka passa in och därmed sträva efter 
att ha samma svar som andra i gruppen. Men denna risk bör troligtvis vara lika stor om inte 
större om deltagarna inte känner varandra. Naturliga grupper där gruppmedlemmarna är bekan-
ta sedan tidigare kan därför vara bra då deltagarna delar samma erfarenheter och har lätt för att 
prata med varandra (Billinger, 2005, s. 174). Att använda fokusgrupper gör det även lättare att 
samla in en stor mängd material jämfört med individuella intervjuer. Speciellt om man som en-
sam uppsatsskrivare har väldigt begränsade resurser. Istället för att på en timme få reda på en 
persons erfarenheter, kan man på lika lång tid samla ihop material från fem personer om inte fler 
(Patton, 1990, s. 335).

Analysen av materialet från fokusgrupperna var styrd av forskningsfrågorna. Detta bidrar inte 
till en djup analys, men kan påvisa mer än en ren presentation av resultatet. 

4 . 1  U R V A L
Inför fokusgrupperna gjordes urvalet av studenterna som skulle intervjuas. De studenter som 
var intressantast var de som sen tidigare var datorvana och som troligtvis var aktiva användare 
av UGC-tjänster. Därför sökte jag mig till studenter inom Datasektionen. Det är en förening som 
är en av de största och äldsta sektionerna inom Luleå tekniska universitet.

Datasektionen vid Luleå tekniska universitet är en ideell studentförening och är ansluten till 
Teknologkåren vid universitetet. Medlem i Datasektionen är varje student inskriven på något av 
utbildningsprogrammen som beskrivs i Teknologkårens Reglemente för sektioner och detta gäl-
ler såvida studenten inte aktivt väljer att tillhöra annan sektion under Teknologkåren. Dessutom 
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kan alla studenter som tillhör någon av Teknologkårens andra sektioner välja att istället tillhöra 
Datasektionen (Datasektionen, 2006, s. 2). De flesta som är medlemmar inom denna sektion lä-
ser, precis som namnet antyder, inom datatekniska utbildningar och det som är gemensamt för 
studenterna inom dessa program är att de använder datorer både i vardagen och inom sin ut-
bildning. Detta leder till stor datorvana vilket är viktigt då de tjänster denna uppsats handlar om 
kräver viss datorvana för att kunna uppskattas och jämföras.

Första steget i urvalsprocessen var ett massutskick av e-post, först till Teknologkårens med-
lemslista och ett par dagar efteråt till Datasektionens medlemslista (Bilaga 1). Detta för att få ett 
så stort omfång som möjligt. Det första mailet till Teknologkårens medlemmar kom dock inte 
fram, utan jag fick förlita mig på att meddelandet till Datasektionens medlemmar nådde sitt mål. 
En vecka efter att jag inte fått ett enda svar kontaktade jag styrelsen i Datasektionen och frågade 
om de kände några som skulle tänka sig att medverka i en fokusgrupp som handlar om Youtube 
och Wikipedia. De skulle återkomma när de hört runt bland sina medlemmar, vänner och bekan-
ta. Under tiden jag väntade hade jag satt upp 30 stycken affischer på anslagstavlor runt om i uni-
versitetet där mycket folk rör sig (Bilaga 2). Dessa affischer var utformade så att studenter som 
var intresserade snabbt och enkelt kunde ta en lapp med min kontaktinformation eller ta en bild 
med deras mobiltelefoner på antingen affischen eller på QR-koden nere i det högra hörnet. En 
QR-kod är en form av streckkod som kan innehålla data (Denso Wave Inc., 2009). Många mo-
biltelefoner kan läsa av denna kod om de har rätt programvara för det. I koden på affischen hade 
jag programmerat in min egen e-postadress.

När affischen suttit uppe en vecka, kontaktade jag Datasektionens styrelse igen och fick reda på 
att de skulle sälja biljetter till ett evenemang och jag kunde vara med och stå bredvid. Detta var 
klart positivt då det var lätt för mig att urskilja dem som var med i Datasektionen eller inte. Ge-
nom att träffa intressanta intervjupersoner ansikte mot ansikte kunde jag snabbt och enkelt pre-
sentera mig och få dem att skriva ner sin kontaktinformation på ett blad. På det här sättet fick 
jag ihop 21 stycken möjliga intervjupersoner.

Ett mål var att ha tre stycken fokusgrupper, men eftersom tiden var knapp gjordes istället två 
stycken grupper med sex, respektive fem personer. Då merparten av studenterna som är med i 
Datasektionen är män, återspeglades detta även inom grupperna där endast en intervjuad var 
kvinna. Alla personer var uppskattningsvis mellan 19 till 30 år.
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4 . 2  G E N O M F Ö R A N D E T
Varje fokusgruppsintervju genomfördes i ett grupprum i A-huset på Luleå tekniska universitet. 
Intervjuerna började klockan 18.30, vilket betydde att lokalerna på universitetet var nästan helt 
tomma. Varje intervju tog en och en halv timme och spelades in digitalt på mobiltelefon. Mobilte-
lefon användes främst för att den är lätt att använda, men också för att det är ett objekt som in-
tervjupersonerna är vana vid att se. En bandspelare eller en diktafon passar ofta inte in i studen-
ternas normala arbetsmiljö, vilket kan ta fokus från ämnet i fråga. Mobiltelefonen är däremot ett 
objekt som för studenterna ser normalt ut när den är placerad på ett bord framför dem. Viss 
problematik uppstod dock då studenterna helt och hållet glömde bort att intervjuerna spelades 
in, då de i vissa fall slog eller rörde på bordet. Detta har gjort att vissa avsnitt av de inspelade 
intervjuerna innehåller störande ljud.

Fokusgrupperna började med en introduktion av de medverkande samt bakgrundsfakta om stu-
denternas medievana. Fokusgrupperna var strukturerade till den grad att de genomfördes uti-
från en intervjuguide som var kategoriserad efter ämnesområden (Bilaga 3). Dock ställde jag 
frågor utanför guiden om detta skulle leda till intressanta diskussioner om ämnen jag inte tänkt 
på att ta upp i guiden. Även om guiden skulle ha följts till punkt och pricka så är det troligt att en 
del frågor inte genererat något intressant material och därför ansåg jag att det var en god idé att 
sträcka mig utanför guiden under intervjutillfällena. Sedan transkriberades fokusgrupperna or-
dagrant, till den grad att varje hörbart ord samt pauser, omformuleringar och skratt återgavs. 

Till grund för analysen står den teoretiska bakgrunden samt intervjumaterialet som kategorise-
rats för att lättare förstås utifrån teorin.
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4 . 3  M E T O D D I S K U S S I O N
Syftet med uppsatsen är att öka förståelse för varför studenter använder UGC-tjänster och vilka 
faktorer som påverkar hur de använder dem. Detta kan ha betydelse för förståelse av studenters 
beteendemönster på internet samt utformningen av framtida liknande tjänster. Uppsatsen möj-
liggör även en insyn i studenternas vardagliga mediekonsumtion och användande som kanske 
annars inte skulle komma fram. De intervjuade i fokusgrupperna är, som nämnt tidigare, studen-
ter vid LTU vilka är medlemmar inom Datasektionen. Eftersom jag själv är aktiv inom sektionen 
innebär det att jag sen tidigare känner eller känner till de flesta som intervjuats. Detta medför 
viss problematik kring frågorna om närhet och distans vid undersökningen. Jag är även en aktiv 
användare av både Youtube och Wikipedia och den förförståelse jag har för både mina intervju-
personer och subjektet i fråga gör att jag kan ha missat vissa spår som en person som inte varit 
lika insatt skulle kunnat se. Dock kan förkunskaperna göra att jag inte drar felaktiga slutsatser 
och ett personligt intresse för ämnet kan säkerligen inte vara en nackdel för motivationens skull. 
Förkunskap för ämnet kommer även till nytta då man måste förstå vad de här tjänsterna är för 
något innan man kan undersöka vad andra tycker om dem.

UGC-tjänster och medievana var det som diskuterades inom fokusgrupperna. Jag bedömer att 
det varken är svårt eller känsligt att tala om i grupp. Detta kan fortfarande vara en svaghet i stu-
dien då vissa studenter kanske inte argumenterade för sina åsikter eftersom de skulle hamna 
utanför resten av gruppen. Mitt intryck av intervjuerna var att alla talade för sin åsikt, även om 
de inte hade en åsikt om alla diskussionspunkter. Eftersom de intervjuade troligtvis inte är lika 
engagerade angående både Youtube och Wikipedia, pratar de hellre om det de vet mest om. Nå-
got som märktes genom både grupperna var att de som pratade mest satt närmast mig som mo-
derator. Att de som satt längst bort pratade minst kan bero på ett flertal faktorer som blyghet, 
osäkerhet eller ovilja att vara med och samtala med de andra i gruppen. Dessutom kan jag som 
moderator haft svårare att engagera de som satt längst bort på grund av avståndet. Det är bland 
annat svårare att hålla ögonkontakt med någon som sitter en bit ifrån än någon som sitter allde-
les intill.

Fördelarna med fokusgruppintervjuer överväger nackdelarna även om det inte går att dra några 
långtgående slutsatser utifrån undersökningen, mycket på grund av storleken på arbetet och det 
tillvägagångssätt jag haft genom hela studien.

Analysen är styrd av forskningsfrågorna och är inte en vidare djup analys av materialet. Det 
finns ett flertal sätt att genomföra en analys som skulle ge en djupare insikt, som till exempel dis-
kursanalys, men i denna studie genomförs inte en sådan. Detta för att analysen baseras starkt på 
studenternas egna tankar kring ämnet och de återkopplingar jag gjort till det teoretiska materia-
let.
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5. Resultatredovisning
I detta kapitel redogörs resultaten av de två fokusgruppsintervjuerna. Kapitlet har delats in i två 
delar utifrån denna uppsats frågeställningar för att göra resultatet överskådligt. 

5 . 1  V A R F Ö R  A N V Ä N D E R  S T U D E N T E R  Y O U T U B E  O C H  
W I K I P E D I A ?

5 . 1 . 1  V A L M Ö J L I G H E T  O C H  F Ö R D J U P N I N G

De flesta i båda fokusgrupperna håller sig välinformerade av vad som händer i omvärlden med 
hjälp av tidningar, TV och radioprogram. Många studenter läser även mer än en tidning om da-
gen. Just här tycks valmöjligheter, att kunna välja sina nyheter, vara väldigt viktigt då utbudet 
från bara en tidning inte räcker. Där kommer tjänster som Youtube och Wikipedia in då de inne-
bär att studenterna gratis kan ta del hela världens nyhets- och informationsutbud. Just att de 
kan använda flera källor för att hitta sina nyheter är väldigt viktigt, då både Youtube och Wiki-
pedia länkar till flera olika flöden från flera olika kanaler och källor:

	
 “Jag tycker att Youtube är ganska bra att det är lite blogg och opinionsbildning. Till exempel, du har FOX 
News, de anklagas för att vara ganska vinklade i sina nyheter mot republikanernas håll. Då kan du kolla på klipp 
där som nån har lagt upp så kanske nån motbevisar det på nåt sätt.”

Speciellt Wikipedia används i det här fallet för djupare studier då artiklarna i många fall är kan-
tade med ett stort bibliotek av källor och alternativa synvinklar. Att alla artiklar och videos län-
kas vidare till liknande material är en stor fördel för dessa UGC-tjänster, då det är lätt för stu-
denter att följa ett spår och hitta något nytt som de tidigare inte alls skulle ha tänkt på tidigare.

	
 “Jag behövde veta andra sätt att förklara kvantmekanik på än vad som står i böckerna, de var ganska trå-
kiga. Det var jättebra faktiskt. Det är väl en av de stora styrkorna då du kan få så pass många olika vinklingar på 

saker och ting. “

	
 “På det sättet har Youtube och Wikipedia samma sak då man kan börja söka på en sak: en musikvideo på 

Youtube eller bara en formel på Wikipedia men man kan ändå, via alla grejerna vid sidan och länkarna i texten så 
kan man "Ja det här är jag intresserad av! Klick!"

5 . 1 . 2  M Å L M E D V E T E N H E T

Studenter som använder dessa UGC-tjänster är ofta väldigt målmedvetna. De söker efter speci-
fik information som kan hjälpa dem när de studerar och de vet innan de går in på sidorna vad de 
ska söka efter:

	
 “Jag är ofta målinriktad när jag går in på Wikipedia och Youtube. Jag går aldrig in på Wikipedia om jag 
inte har en idé om vad jag ska söka efter någonting.”
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Flera intervjuade har även gått från att zappa igenom TV-kanaler till att leta upp precis det de 
vill ha på Youtube. På det sättet får de endast det videoklippet de söker och slipper allt kringlig-
gande material som reklam. 

	
 “Jag kan ju tycka att för när man tittar på TV, alltså det som finns i fysiska TVn på TV-kanaler är ju väldigt 
mycket att man spenderar riktig dötid när man tittar på TV. Men där emot om jag laddar ner saker så är det mer för 

att det är något som jag genuint vill se.”

5 . 1 . 3  S N A B B T  O C H  T I L L G Ä N G L I G T

Att använda Wikipedia och Youtube är väldigt snabbt. Med en sökning kan studenter hitta flera 
hundra resultat som stämmer överens med sökordet. Dessutom är båda dessa tjänster väldigt 
stora och enkelt tillgängliga då de kan användas från nästan vilken dator som helst och numera 
även från mobila apparater som mobiltelefoner. Just att tjänsterna är så stora och gratis att an-
vända gör att studenter hellre använder dem än andra liknande tjänster, även om universitetet 
betalar för dem i vissa fall, som till exempel Nationalencyklopedin på internet. Detta beror, enligt 
studenterna, på att det ofta är lättare att söka efter information i både Wikipedia och Youtube. 
Dessutom syns resultat från dessa två sidor ofta högst upp i en Google-sökning, vilket gör att de 
ofta väljs då.

	
 “Det är helt ovärderligt när man sitter och pluggar. Alltså, jag sitter och läser en kurs och då har jag före-

läsningspapperna och då står det om nån jäkla nisse "Vem fan är han då?", speciellt om det inte är något jag skrivit 
upp något om. Då är det bara upp med Wikipedia och då har man alla hans teorier, all fakta om honom och man kan 
klicka vidare på teorierna och så står det mer om det.”

Ett flertal av studenterna har publicerat någon text eller video på antingen Youtube eller Wiki-
pedia och de som gjort det uttrycker att enkelheten att använda dessa tjänster är den främsta an-
ledningen till att de väljer dem. Dessutom finns ett intresse för att visa omvärlden vad de produ-
cerat.

	
 “Jag gjorde en egen film förra våren, och då la jag ut scener från det vi hade gjort för att kunna visa folk 
som var intresserade.”

5 . 1 . 4  T I D S F Ö R D R I V

Studenterna som intervjuats använder även dessa tjänster som ett slags tidsfördriv. Detta gäller 
speciellt Youtube, då många skickar länkar till videoklipp med e-post eller instant messenging till 
varandra för att sprida roliga klipp eller intressanta program. Men även Wikipedia kan användas 
som underhållning då det är lätt att komma in på ett spår av artiklar som innehåller information 
om tv-serier, kändisskvaller eller historiska händelser som hela tiden uppdateras.

	
 “Jag kollar mest på banala saker som, serier, det kollar jag skitmycket på. "Vad är Wolverines backstory?" 
så slår man i Wikipedia och ser "Aha!"”
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Många spenderar även numera mer tid framför datorn istället för TVn då utbudet av underhåll-
ning är så mycket större, även om kvalitén ibland kan vara undermålig.

	
 “Det är ju det som är problemet med det att även om det finns program som jag är intresserad av så är det 

så strävt. Även om jag har en tv i datorn så jag kan pausa så blir det ändå mycket reklam. Jag får mer av att ladda 
ner tv programmen från internet för det blir ett bättre upplägg.”

5 . 2  V I L K A  F A K T O R E R  P Å V E R K A R  H U R  S T U D E N T E R  A N-
V Ä N D E R  Y O U T U B E  O C H  W I K I P E D I A ?

5 . 2 . 1  U T B U D  O C H  K V A L I T E T

Youtube och Wikipedia är två av internets största sidor, och det påverkar hur studenter använ-
der dessa sidor eftersom de förväntar sig ett visst utbud och viss kvalitet från dem. De använder 
dessa tjänster för att det är störst. Till exempel, om de ska förklara vad en liknande video-tjänst 
på internet är för något, så används Youtube som en måttstock:

	
 “Jag tänkte efter "När började jag använda Google och vad använde jag innan det, vad har jag gjort när jag 

sökt på nått innan?" och jag kommer inte ihåg vad som var innan Google. Samma sak med Youtube, det är liksom 
ärketypen för en videosida. När du förklarar för någon annan om en annan videosida så säger du "Det är som You-

tube men..."”

Intervjupersonerna vet också vad för kvalitet de kan förvänta sig av dessa två UGC-tjänster, då 
hög kvalitet på innehållet inte alltid är det som är viktigast. De flesta av studenterna vet hur de 
hittar information om källhänvisningar eller information om användaren som laddat upp materi-
alet men det viktigaste är ofta istället att innehållet finns tillgängligt:

	
 “Det behöver inte vara 100% rätt eller 100% källkritiskt granskat utan det fyller ett väldigt bra syfte, sär-

skilt nu när det är så himla mycket information som rusar förbi en hela tiden varje dag så är det där ett jättebra sätt 
att få lite struktur på de sakerna man behöver veta mer om.“

Det är viktigt för studenterna hur materialet är utformat. En artikel som är skriven korrekt och 
refererar till de rätta källorna har ett klart högre värde än en artikel utan källor, även om vissa av 
de intervjuade inte alltid går så långt så att de kollar källorna.

	
 “Jag tar det som står i Wikipedia, om det har källanvisningar och ser bra skrivet ut, det tar jag som fakta.“

5 . 2 . 2  C O M M U N I T Y  O C H  U M G Ä N G E

Studenterna som var med i fokusgrupperna är alla medvetna om det sociala nätverket som ligger 
bakom både Wikipedia och Youtube, men inte en enda av totalt 11 personer är själva aktiva in-
om dem. Att dela videos med varandra eller skriva till delar på artiklar ses av de intervjuade som 
något för de riktigt inbitna. De nämner dessutom att det krävs en viss kunskap innan man kan 
bidra till dessa UGC-tjänster då artiklar på Wikipedia har krav på viss kvalitet och att spela in 
en video inte är något de gör till vardags.

Våra länkade hjärnor! 19



Vissa av studenterna har till och med undvikit sociala nätverkstjänster på internet över huvud 
taget:

	
 “Jag gillar den här idén av att inte bli störd av en massa människor som vill vara min kompis på ett ytligt 

plan. Så när jag väljer mina kompisar så gör jag det med omsorg. Framförallt väljer jag bort de som jag vill inte ska 
kontakta mig något mer.”

Community-sidan av dessa tjänster verkar vara efter intervjuer med studenterna något av det 
minst intressanta. De allra flesta ignorerar diskussions-sidor på Wikipedia där artiklarna debat-
teras samt kommentarerna på Youtube eftersom de är allt för banala för deras smak. Det som är 
intressant är istället innehållet.

5 . 2 . 3  P E R S O N L I G  I N T E G R I T E T

När studenterna talar om Youtube och Wikipedia tas frågan om det privata och det publika ofta 
upp. När information har blivit så lättillgängligt och enkelt att söka igenom ser många studenter 
riskerna med att dela med sig av både sin egen och andras uppgifter. Publika personer som poli-
tiker får det svårare att få folk att glömma de missar de gjort eftersom de är uppradade i en lista 
på Wikipedia eller inspelade och uppladdade på Youtube. Studenterna menar även att frågan om 
vem som äger materialet man delar med sig är viktigt för hur man använder dessa tjänster:

	
 “Jag vill helst inte att mitt ansikte ska kunna användas hur som helst, om de nu får för sig att helt plötsligt 

börja göra någon tidning eller något sånt som de ska ha bilder till.”

Vissa av de intervjuade säger även att man som användare av dessa tjänster fått en annan syn på 
frågor som personlig övervakning. De menar att det finns stora skillnader mellan hur man ser på 
övervakning nu och tidigare då det är frivilligt om användare laddar upp material på sig själva på 
dessa tjänster. Numera är det inte lika kränkande att låta ett företag eller organisation lagra in-
formation om dem, då det oftast är de själva som laddat upp det:

	
 “Förr i tiden skulle folk bli skit-upprörda om nån organisation sa att de lagrade [informationen]. Sen så gör 
man det själv så är det ju inget.“

	
 “Du måste ju komma ihåg att tänka på att "Kommer jag ångra det här för att jag lägger upp den här filmen 
då jag ramlar i backen med ansiktet först?"“

Att visa sig på internet är också känsligt, då det av många av studenterna ses som en risk, både 
nu, och i framtiden. Detta för att alla kan se och kopiera material nästan hur som helst från dessa 
tjänster och i framtiden kan arbetsgivare söka på dem och hitta information som gör att de fram-
ställs som en helt annan person. De intervjuade säger dock att det blivit mer normalt nu än tidi-
gare att visa sig själv då fler gör det:

	
 “Det känns som att det blivit mer öppet på något sätt. Folk är inte lika rädda för att nån ska komma och 
ringa på hemma hos någon och säga "Hej, vad gjorde du på Youtube igår?"”
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6. Analys
I detta kapitel kopplas teorin och fokusgruppintervjuerna resultat ihop i en analys. Detta kapitel 
delas också upp efter uppsatsens frågeställningar.

6 . 1  V A R F Ö R  A N V Ä N D E R  S T U D E N T E R  Y O U T U B E  O C H  
W I K I P E D I A ?
När studenterna diskuterar Wikipedia och Youtube samt berättar vad de använder tjänsterna 
till, är det flera punkter som återkommer; Val, mål, tillgänglighet och tidsfördriv. De lever i en tid 
då det finns ett överflöde av information, då samhället är ett informationssamhälle som ständigt 
pumpar ut nyheter och underhållning. Detta betyder att de hela tiden måste själva bestämma var 
de ska få tag på denna information, hur de hantera den och till vilket syfte. McQuails teorier om 
information search media stämmer bra in på hur studenterna använder UGC-tjänster, speciellt 
då studenterna ser dessa två tjänster som stora sökbara mediabibliotek (McQuail, 2000). 

De flesta intervjuade var även väl uppdaterade om deras omvärld. Studenterna använder Youtu-
be och Wikipedia för att få en större överblick av informationsflödet genom att konsekvent söka 
efter information de är intresserade av. Dessutom läser några två till tre tidningar om dagen, me-
dan andra balanserar värderingar på diskussionsfora och bloggar. De gör ett medvetet val i att 
söka efter flera källor men skälen till detta varierar.

Wikipedia nämns av de flesta intervjuade som ett verktyg för att få tag på rena fakta. Några till 
och med värderar informationen på Wikipedia så högt numera att de inte längre kollar källorna 
eller söker efter samma fakta på andra sidor. De flesta är dock medvetna om hur Wikipedia fun-
gerar och att det finns källor till många artiklar där de kan få reda på vad artiklarna är baserade 
på. Detta beror mycket på hur de använt Wikipedia i sina studier, där ett flertal kurser studen-
terna läst rent av förbjudit källor som pekar till wikisidor. Dock använder ändå alla tillfrågade 
studenter Wikipedia fast än de egentligen bör söka efter källor på annat håll. För studenter är 
det helt enkelt lättare och mer effektivt att få fram källor ur Wikipedia än att söka fram dem nå-
gon annanstans.

Studenterna använder Wikipedia ofta som ett rent uppslagsverk, där de tar reda på rena fakta 
om vissa ämnen. Vissa av de intervjuade använder dock Wikipedia inte bara som ett uppslags-
verk. De ser Wikipedia som ett ständigt uppdaterat magasin där de kan få tag på kändisskvaller, 
information kring platser och händelser och andra underhållande saker som intresserar dem. 
Flera av de intervjuade säger att de ofta målmedvetet söker efter information på Wikipedia, men 
sedan hamnar någon helt annanstans. Ofta är det en länk i artiklarna som fångat deras intresse 
som får dem att söka sig vidare inom ett helt annat ämne. Istället för att endast använda tjänsten 
som ett uppslagsverk, utforskar de delar av artiklar som intresserar dem. Youtube är även det 
använt på samma sätt, där videos kopplas samman med andra videos beroende på hur användare 

Våra länkade hjärnor! 21



röstar och taggar. Kunskapstörsten är dock inte lika stor när studenterna använder Youtube, 
men underhållningsvärdet är flera gånger större. 

Youtube och Wikipedias tillgänglighet ses av studenter som något helt avgörande för varför de 
använder dessa tjänster. Att det är gratis, lätt att använda och marknadsledande är helt klart hu-
vudfaktorerna till att de används i vardagen. Mycket av det som ligger uppe på de här två tjäns-
terna är gratis och ofta helt fritt att använda, vilket gör att studenter ofta använder och formar 
materialet till sina behov. De gör allt från att lägga upp videos på sina bloggar och e-postar län-
kar med intressanta klipp, till att ladda ner materialet och göra om det. Studenterna kan mycket 
väl liknas vid “digital natives”, där de ser information som något formbart och något de kan kon-
trollera (Palfrey, 2008). Istället för att endast vara mottagare så tar studenterna an sig andra rol-
ler. De kan gå från att ena dagen bara titta på videos eller söka efter information till att redigera 
en artikel och blogga om en video. Detta helt beroende på vad de är intresserade av för tillfället.

Studenterna har i många fall vuxit upp med ett internet som från början haft mycket informa-
tion, fast spritt på flera olika ställen. Innan Youtube och Wikipedia fanns var det svårt att hitta 
ett övergripande bibliotek med fakta och underhållning. Numera ses dessa tjänster nästan som 
en nödvändighet. Just storleken på båda Youtube och Wikipedias bibliotek gör att de tillfrågade 
hellre använder dem än andra tjänster. Tjänsterna hamnar högst upp på sökningar på webben 
och att använda dem har blivit en del av studenternas vardag.

6 . 2  V I L K A  F A K T O R E R  P Å V E R K A R  H U R  S T U D E N T E R  
A N V Ä N D E R  Y O U T U B E  O C H  W I K I P E D I A ?
Bland det som diskuteras av studenterna finns det ett flertal intressanta områden att ta upp kring 
vilka faktorer som påverkar hur de använder Youtube och Wikipedia. De viktigaste är dock kva-
litén, umgänget samt studenternas egna personliga integritet. 

De intervjuade känner nästan inte alls att det finns något slags community bakom dessa två 
tjänster och det är absolut inte därför de använder dem. De känner även att de inte vill vara med 
i det sociala umgänget som trots allt finns bakom båda dessa sidor. Som studenterna uttrycker 
det, är de trötta på alla communities och allt som hör till. Det finns helt enkelt en övermättnad 
med sociala communities som försöker tillhandahålla en plats för personer med samma intressen 
och tankesätt. Däremot finns det ett annat slags umgänge utanför både Youtube och Wikipedia 
där vänner skickar intressanta länkar till varandra och där bloggar har en viss typ av Youtube-
videos som tema.

De flesta av studenterna är vana vid den kvalitet de får av dessa UGC-tjänster och de vet vad de 
kan förvänta sig. Wikipedia artiklar må inte alltid vara korrekt kommenterade och ha källor, men 
så länge de får ut den informationen de vill ha så är de nöjda. Youtube videos kan ha väldigt va-
rierande kvalitet beroende vad de letar efter, men det är en del av upplevelsen. Det som påverkar 
hur studenterna använder dessa tjänster är hur de kan påverka kvalitén. På Wikipedia är det 
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väldigt enkelt att lägga till en källa eller ändra på ett stavfel för att höja kvalitén på artiklarna, 
vilket ett par av de intervjuade gör. Youtube kan även det påverkas direkt, då röster och kom-
mentarer på videorna spelar stor roll då videos med mest röster eller kommentarer syns mest. På 
det sättet gör användarna en kvalitetskontroll. UGC-tjänster är väldigt demokratiska på det sät-
tet och studenterna intervjuade har blivit vana vid att ha den makten över informationen i web 
2.0-världen de lever i idag.

Personlig integritet är ett hett tema för studenterna. Dagens debatter om övervakningslagar och, 
enligt studenterna, integritetskränkande copyrightlagar som sätter den personliga integriteten på 
spel, har gjort att många av studenterna tänker mer på deras egen säkerhet på internet. Det gäl-
ler både övervakning från bolagen som skapar tjänster som Wikipedia och Youtube samt från 
utomstående faktorer som framtida arbetsgivare och liknande. I likhet med Jarice Hansons tve-
tydiga bild av det nya internet, som både erbjuder mycket men kan exploateras, känner studen-
terna igen både möjligheterna och riskerna med Youtube och Wikipedia (Hanson, 2007). De in-
tervjuades diskussioner kring användaransvar avslutas ofta med att man måste vara medveten 
om riskerna. Det finns risker med att ladda upp material eftersom det är så lätt att kopiera. 
Därmed måste man enligt studenterna vara medveten om detta innan man sprider information, 
bilder och videofilmer om sig själv. När man väl har blivit känd på grund av något man själv 
producerat och spritt så finns det ingen återvändo. Ett par av studenterna har till och med gått så 
långt att de avslutat sina konton på UGC-tjänster för att de inte vill bli utsatta för övervakning 
eller ett oväntat kändisskap. Enligt flera studenter är internet ett media där allt kan kopieras och 
aldrig behöva förloras, vilket skrämmer dem. Studenterna strävar efter mer personlig integritet 
på grund av dessa tjänsters ihärdighet och förmåga att lagra information, som Buckingham skri-
ver i “Introducing Identity” (Buckingham, 2008).

7. Diskussion och slutsatser
Litteraturen och teorierna kring hur tjänster som Youtube och Wikipedia används skiljer sig en 
hel del från varandra och anledningen är att det finns flera olika sätt att se på saken. Det är inte 
bara McQuails teorier om nya media eller van Dijcks tankar kring UGC-tjänster som represen-
terats i denna uppsats, utan studenternas resonemang kring hur de använder Youtube och Wiki-
pedia sträcker sig över flera fält. De här tjänster är skapade av användarna, från varje artikel och 
korrigering till varje uppladdad video och kommentar. Dessa av användarna skapade databas-
kopplingar, tillsammans med algoritmer som läser av användarmönster, öppnar upp en hel värld 
för studenter där de gratis, snabbt och enkelt kan ta del av information från hela världen. De an-
vänder dessa tjänster i vardagen för att de kan, för att det är gratis och för att det är fritt att an-
vända dem. Det är troligtvis därför Youtube och Wikipedia har blivit så stora. 

Något som man kan slå fast med denna studie är att dessa UGC-tjänster inte lyckats med att 
skapa ett community för de intervjuade studenterna. Istället används de som stora sökbara data-
baser där allt från underhållning till fakta och nyheter finns tillgängligt. Detta även om både 
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Youtube och Wikipedia är skapade med community-funktioner. En fråga att tänka på är varför 
det inte finns en större känsla av gemenskap inom dessa UGC-tjänster, som ändå är gjorda för 
att användarna själva ska bidra med allt innehåll. Detta borde egentligen skapa någon form av 
gemenskap mellan användarna och få dem att producera saker tillsammans. Generellt kan man 
tänka sig att det finns flera orsaker till detta:

• Det finns inte några synliga diskussionsfora där användare tillsammans kan diskutera pro-
duktioner. På Wikipedia finns forum för artikeldiskussion i bakgrunden av artiklarna, men 
studenterna märker inte av att de finns. På Youtube har kanaler diskussioner, men då mås-
te studenterna först vara intresserade av kanalerna för att sedan kunna diskutera inom 
dem. Att diskutera och på så sätt påverka produktioner, som artiklar eller tv-serier, borde 
skapa en större gemenskap.

• Användare har för stor roll. Både Wikipedia och Youtube låter användare mer eller mindre 
vara anonyma då studenter inte behöver använda sitt namn när de registrerar sig, men det 
finns ändå användarnamn som kan länkas till det producerade innehållet. Detta bidrar till 
att vissa användare blir mer kända än andra. Om användarna skulle vara anonyma på rik-
tigt, utan användarnamn och profiler, skulle innehållet troligtvis vara viktigare än den som 
skapar det.

• Osäkerheten kring hur tjänsterna används. Det finns många regler och användaravtal, 
även oskrivna sådana, för både Youtube och Wikipedia. Detta gör att användare kan ha 
det svårt att veta vad de kan göra på dessa sidor. Om de gör ett misstag är även personliga 
attacker och rena hot vanligt användare emellan. Detta kan göra att studenterna undviker 
att medverka för att det finns en risk att de hamnar utanför gruppen.

Studenterna pratar dock om en mättnad av communities och att ett flertal intervjuade helt enkelt 
undviker dem. Detta kan vara en anledning till att dessa två tjänster inte fungerat som en plats 
för gemenskap användare emellan. Fokuseringen på att skapa ett community kan därmed vara 
helt fel väg att gå. Att skapa ett stort och sökbart bibliotek kan istället vara till fördel för både 
Youtube och Wikipedia.

De resultat som kommit fram i denna uppsats gäller troligtvis inte för alla studenter eller alla an-
vändare av Youtube och Wikipedia. Dock kan resultaten användas som ett sätt att förstå hur vis-
sa studenter tänker kring dessa två tjänster. Jag hoppas att både mina tankar kring metoden och 
resultatet kan bidra till en djupare förståelse för hur dessa tjänster kan komma att se ut i framti-
den genom att först förstå vad studenterna egentligen använder dem till. 
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7 . 1  S L U T S A T S E R
Syftet med uppsatsen är att övergripande att försöka förstå studenters utnyttjande av Wikipedia 
och Youtube. Dessa två frågeställningar används: 

1. Varför använder studenter Youtube och Wikipedia?

2. Vilka faktorer påverkar hur studenter använder Youtube och Wikipedia? 

Resultaten kan sammanfattas enligt följande:
De största faktorerna som påverkar varför studenter använder dessa tjänster är vad de kan få ut 
av dem och till vilket pris. Studenterna är målmedvetna och söker ofta efter något de vill ha ut av 
Youtube eller Wikipedia och resultatet som presenteras är lätt att förstå och snabbt tillgängligt. 
Huvudattraktionen till vardera två sidor sträcker sig mellan underhållning och faktaanalys. Det 
finns även ett grått fält mellan dessa två användarområden där studenterna ibland aktivt kan sö-
ka efter fakta men istället gå in på sidospår och finna något underhållande istället. Detta betyder 
dock inte att de lär sig mindre om huvudämnet de söker efter, utan studenterna finner istället nya 
kopplingar till materialet som de kanske inte skulle sett tidigare. 

Det finns en del faktorer som påverkar hur studenterna använder Youtube och Wikipedia men 
det är främst utbudet som betyder något. Båda dessa UGC-tjänster har ett stort bibliotek av ma-
terial, vilket helt klart bidrar till att studenterna hellre använder dem än andra liknande produk-
ter. Dessutom har de nu blivit så stora att de syns överallt, från vänner som skickar länkar, till 
tidningar som tar upp fakta och information ur både Youtube och Wikipedia. Sidorna kommer 
även först upp när man söker på diverse söktjänster på internet. Studenterna tänker också 
mycket på deras egna personliga integritet när de använder dessa UGC-sidor och det påverkar 
hur de använder tjänsterna. De tänker sig för om de ska publicera visst material, beroende på om 
det kan slå tillbaka i framtiden då de befinner sig i en annan situation som kräver en annan slags 
livsstil. Däremot finns det en generell konsensus i att de som publicerar material på Youtube och 
Wikipedia måste stå för det de laddar upp. 

Resultaten stämmer till stor del med iakttagelser som Buckingham och van Dijck gjorde i sina 
undersökningar, till exempel om hur unga ser på gränserna mellan det privata och det publika 
annorlunda än tidigare generationer och att det finns mer än "konsument"- och "producent"-rol-
ler inom UGC-tjänster. För att uppsatsen ska kunna innefatta en större grupp samt kunna an-
vändas inom flera fält krävs dock djupare studier. Framför allt bör en bredare grupp än bara 
studenter inom LTU undersökas. Även fler grupper av studenter bör undersökas då två fokus-
grupper på samma universitet inte innefattar tillräckligt många studenter för att komma fram till 
en generell slutsats. Dessutom bör analysen vara mycket djupare och gjord med till exempel dis-
kurser i åtanke. Min rekommendation är att använda receptionsforskning som grund för framti-
da studier.
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8. Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om studenters användning av Youtube 
och Wikipedia och vilka faktorer som påverkar hur de brukar dem. Detta för att dessa tjänster 
nästan helt ersatt äldre media som TV och uppslagsverk för många studenter.

Eftersom det är studenternas användningsområde som är av intresse har följande fem forskare 
valts ut som teoretisk grund: McQuails teorier om nya media och massmedia samt Djicks forsk-
ning om användare och hur de påverkar innehållet inom UGC-tjänster. Jarice Hansons socio-
ekonomiska undersökning om mobiltelefoner och hur internet inverkar på det dagliga livet och 
John Palfreys forskning kring Digital Natives. Därtill, för att förstå skillnader mellan tidigare 
generationer och nuvarande som växer upp med UGC-tjänster, är även David Buckinghams 
forskning kring identitet på internet en del av denna uppsats. 

Genom att använda fokusgruppsintervjuer som en kvalitativ metod har elva studenter uppdelade 
på två grupper intervjuats. Den grupp studenter som undersöks här är alla med i Datasektionen 
inom Luleå tekniska universitet. De är alla datorvana och använder datorer både inom studierna 
och på sin fritid. Intervjusvaren har analyserats och kategoriserats. Svaren har sedan kopplats 
till teorin med en analys styrd av forskningsfrågorna. Enligt analysen finns det ett flertal faktorer 
som påverkar varför studenter använder dessa tjänster. De intervjuade bedömer vad de kan få ut 
av Youtube och Wikipedia och till vilket pris. Dock är studenterna målmedvetna och söker ofta 
efter något de vill ha ut av tjänsterna i fråga. Huvudattraktionen till Youtube och Wikipedia 
sträcker sig mellan underhållning och faktaanalys, men det finns även ett grått fält mellan dessa 
två användarområden där studenterna aktivt kan söka efter fakta men istället gå in på sidospår 
och finna något underhållande istället.

Då det gäller faktorer kring vad som påverkar hur studenterna använder Youtube och Wikipe-
dia, är det främst utbudet som betyder något. Dessutom syns tjänsterna överallt, från vänner 
som skickar länkar, till tidningar som tar upp fakta och information ur båda tjänsterna. Studen-
terna tänker också mycket på deras egna personliga integritet. De tänker sig för om de ska pub-
licera visst material, beroende på om det kan slå tillbaka i framtiden. Däremot finns det en gene-
rell konsensus i att de som publicerar material på Youtube och Wikipedia måste stå för det de 
laddar upp. 
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Bilagor

B I L A G A  1 :  E - P O S T  T I L L  T E K N O L O G K Å R E N S  M E D L E M-
M A R  S A M T  D A T A S E K T I O N E N S  M E D L E M M A R

“Subjekt: Prata om YOUTUBE och WIKIPEDIA, få PIZZA!”

Hålla där student!

Jag heter Hamin och håller just nu på att skriva en uppsats kring vad ni gör på wikipedia & you-
tube. Därför kommer jag hålla ett antal fokusgrupper där ni tillsammans får diskutera kring äm-
net. För att göra saken bättre kommer det att finnas pizza!

Allt ni behöver göra är att kontakta mig!

Med vänliga hälsningar,

Hamin Mousavi

hammou-6@student.ltu.se

0733 291 294
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B I L A G A  2 :  A F F I S C H E N
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B I L A G A  3 :  I N T E R V J U G U I D E

Övergripande frågor

Personligt
Berätta om er själva: Ålder, kön, utbildning, var kommer ni från, vad läser ni, vilket år läser ni?

Andra media
Läser ni tidningar? Vilka? På nätet?
Tittar ni på tv?  På nätet?
Lyssnar ni på radio? På nätet?

Communities/Blog
Bloggar ni?
Använder ni communities (facebook, myspace?)

Båda tjänsterna övergripande
Använder ni youtube/wikipedia?
Vad gör ni när ni använder tjänsterna?
Hur började ni använda youtube/wikipedia?

Första gången - Skillnad mot nu
Kommer ni ihåg när det var?
Kommer ni ihåg hur ni tänkte när ni såg tjänsterna för första gången?

Använda
Hur använde ni tjänsterna den första tiden?
Skiljer det sig mot hur ni använder dem nu? (På vilket sätt då?)
Söker ni aktivt efter något när ni använder tjänsterna?

Viktigt
Vad var viktigast med tjänsterna då?
Vad är viktigast med dem nu?

Intressant
Vad var intressantast med tjänsterna då?
Vad är intressantast med dem nu?

Gemenskap
Kände ni en gemenskap när ni använde tjänsterna då?
Hur är det nu med gemenskapen?
Varför tror ni att dessa tjänster blivit så stora?
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Vad tjänar de?
Om ni tänker på hur ni använder tjänsterna nu, kan ni tänka er att ni tjänar något på att använda 
dem? (Information, vetskap, pengar, berömdhet och så vidare)

Vänners användande
Hur tror ni andra använder tjänsterna? Använder era vänner tjänsterna på ett annat sätt än vad 
ni gör?
Blir ni länkade dessa tjänster ofta? Varför?

Youtube
Definiera
Vad skulle ni definiera youtube som? (Ett community, en media-site, en video-kanal, en 
söktjänst?)
Ladda upp
Vad för slags person tror ni laddar upp video på youtube?
Rösta
Vad betyder en röst på en video för er? 
Kommentera
Vad tycker ni om kommentarer på youtube?
Taggar/Beskrivningar
Läser ni taggar och beskrivningar på youtube? Är de viktiga för att ni ska se videon?
Söka
Hur hittar ni video och filmer på youtube?

Wikipedia
Hur brukar ni använda wikipedia?
Artiklar
Känner ni till hur artiklar kommer till på wikipedia? Har ni någonsin skrivit en artikel? Varför?
Redigera
Varför tror ni någon redigerar en sida på wikipedia? 
Vad betyder det när någon redigerar sidor? (Är personen en skapare? Informerar han?)
Fel
Har ni någonsin sett något fel på wikipedia?
Rättar ni fel ni ser? Varför?
Diskussion
Vad vet ni om diskussionssidorna på wikipedia?
Viktigt
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Vad är det viktigaste med wikipedia?
Vad är det oviktigaste?
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