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Dagens ämnen

•Vad är och innebär sociala medier?

•De stora: Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, 
Whatsup, Tiktok, Snapchat, Linkedin 

•Bra eller dåligt? 
•Vad är då nyttan för mig?
•Vilka risker tar jag?
•Debatten om de sociala mediernas 

samhällspåverkan.

•Facebooks olika funktioner 

• Inställningar som kan göra min Facebookanvändning 
säkrare



Vad är sociala medier?

Sociala medier (singular: socialt medium) 
betecknar webbplatser och mobila appar,

med vars hjälp människor kan interagera i 
mänskliga sociala nätverk,

och, i motsats till traditionella medier, bidra 
med användargenererat innehåll. 

Sociala medier kan innefatta Internetforum, sociala 
nätverkstjänster, bloggar, vloggar, wikier, poddradio o
ch artikelkommentarer. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Singular
https://sv.wikipedia.org/wiki/Webbplats
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mobil_app
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialt_n%C3%A4tverk_(sociologi)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gammelmedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndargenererat_inneh%C3%A5ll
https://sv.wikipedia.org/wiki/Internetforum
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vlogg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki
https://sv.wikipedia.org/wiki/Poddradio
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommentarsf%C3%A4lt


Andra definitioner

•En annan definition är ”Sociala medier är 
demokratisering av innehåll och förståelse för den 
roll människor spelar i arbetet med att inte bara 
läsa och sprida information, utan också hur de delar 
och skapar innehåll för andra att delta i.”

•En tredje definition är "Sociala medier betecknar 
digitala kanaler som genom att kombinera
teknologi, social interaktion och användargenererat
innehåll, underlättar skapande, publicering och 
delning av information i virtuella gemenskaper."



Dialogisk överföringsmodell

• Sociala medier innebär en dialogisk överföringsmodell
(dvs. många källor till många mottagare)

• Traditionella medier fungerar under en monologisk 
överföringsmodell (dvs. en källa till många mottagare).

Till exempel levereras en tidning till många 
prenumeranter och en radiostation sänder samma 
program till en hel stad. Innehåll på twitter är exempelvis 
många användare som bidrar till många mottagare.



Utvecklingen

Människan Språket Det skrivna ordet
Boktryckar-
konsten

Tidningen Radio och TV

Nu:
Internet, datorer, 
mobiler och 
SOCIALA MEDIER



Andel som använt sociala medier 2021



Vilka sociala medier använde vi 2021?



Vem använde Facebook 2021?



Vilka sociala medier använde äldre äldre 
2021?



De största sociala medierna

Vi sparar det största, Facebook, till sist



Sociala medoer = Sociala 
nätverkstjänster

• finns för datorer, surfplattor och 
smarta telefoner,
• finns för olika operativsystem,
• kan ha olika layout i olika miljöer
• men har oftast alla funktioner  
tillgängliga





Instagram

Instagram (förkortas vanligtvis till IG eller Insta)[1] är en 
gratis mobilapplikation för fotodelning och ett socialt nätverk som 
lanserades i oktober 2010.

Applikationen skapades ursprungligen av Kevin Systrom och Mike 
Krieger.[2] Namnet är en kombination av "instant" och "telegram" och 
applikationen är helt gratis för såväl Android- som 
Iphonetelefoner.[3] Programmet tillåter användaren att ta bilder, lägga 
på ett filter och därefter dela med sig av bilden i sitt flöde på 
Instagram och även till andra sociala medier.

Till bilden kan användaren skriva text och markera den 
med hashtaggar och geografisk plats, för att göra bilden sökbar för 
andra användare.[5]

Applikationen fanns från början bara till operativsystemet IOS i 
produkterna Iphone, Ipad och Ipod Touch, men en version 
för Android släpptes den 3 april 2012.[6] Redan den första veckan 
efter lanseringen laddades Androidversionen ned över en miljon 
gånger.[5]

Den 9 april 2012 meddelades att Facebook köpt Instagram för 1 
miljard amerikanska dollar.[7][8]

2016 lades en ny funktion till i Instagram kallad stories, numer 
händelser. Detta innebär att användare kan lägga upp bilder som per 
automatik försvinner 24h efter publikation. Publiceras flera bilder och 
filmer i rad visas de i form av ett bild/filmspel i kronologisk ordning.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Instagram#cite_note-1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mobilapplikation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialt_medium
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kevin_Systrom
https://sv.wikipedia.org/wiki/Instagram#cite_note-2
https://sv.wikipedia.org/wiki/Instagram#cite_note-3
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fotografiska_filter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hashtag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Instagram#cite_note-:0-5
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operativsystem
https://sv.wikipedia.org/wiki/IOS
https://sv.wikipedia.org/wiki/Iphone
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ipad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ipod_Touch
https://sv.wikipedia.org/wiki/Android_(operativsystem)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Instagram#cite_note-6
https://sv.wikipedia.org/wiki/Instagram#cite_note-:0-5
https://sv.wikipedia.org/wiki/Amerikansk_dollar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Instagram#cite_note-7
https://sv.wikipedia.org/wiki/Instagram#cite_note-8


Twitter

Twitter (engelska för ’kvitter’ eller 
’kvittra’) är en social 
nätverkstjänst och mikroblogg där 
man skriver meddelanden, så 
kallade tweetar (engelska: tweets), 
meddelanden som ej får överstiga 
280 tecken (fram till 7 november 
2017 140 tecken). 

Dessa tweetar visas öppet på 
användarens profilsida. Användare 
kan prenumerera på andra 
användares meddelandeflöde, vilket 
kallas ”att följa” (engelska follow), en 
prenumerant kallas ”följare” 
(engelska follower).

De flesta Twitter-meddelanden är 
offentliga, men användare kan också 
skicka privata direktmeddelanden 
("DM")

https://sv.wikipedia.org/wiki/Engelska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikroblogg


Twitter på datorn



Tiktok
Tiktok, i marknadsföringssyfte skrivet TikTok och 
även känt som Douyin ordagrant: "vibrato" i Kina, 
är en sociala medier-app för skapande och delning 
av videor och livesändningar.

Appen släpptes i september 2016 av Bytebance och 
är nu en ledande plattform för korta videor. Den 
har även vuxit i resten av världen och är nu, 2022, 
en av de snabbast växande apparna med stora 
användargrupper i flera länder.

Genom att låta användare skapa musik-, dans-, 
komedi-, och läppsynkvideor på upp till tre minuter 
har appen nått ut till 500 miljoner användare i 150 
länder. I Sverige laddades appen ner 1 399 132 
gånger mellan oktober 2018 och oktober 2019.

Efter att blivit anklagat för att olovligt samla in data 
om användaren, hotade USA:s president Donald 
Trump att förbjuda Tiktok i USA den 15 augusti 
2020. Detta ledde till förhandlingar om att köpas 
upp av Microsoft eller ett annat "mycket 
amerikanskt" företag, varav båda misslyckades.

Den 6 augusti 2020 undertecknade Trump en 
verkställande order som förbjuder amerikanska 
"transaktioner" med Tiktok och Wechat. Ett 
planerat förbud mot appen den 20 september 2020 
sköts upp med en vecka och blockerades sedan av 
en federal domare. President Joe Biden drog 
tillbaka förbudet i en ny verkställande order i juni 
2021

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Bytedance&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
https://sv.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wechat
https://sv.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden


Snapchat

Snapchat är en fotodelnings-
och multimediaapp för bärbara enheter 
med iOS och Android. Appen lanserades 2011.

Användare kan ta bilder eller spela in videoklipp 
och sedan lägga på filter, stickers, text eller rita på 
dem. Dessa kallas "snaps" och kan sedan skickas 
till vänner eller läggas upp på användarens 
"story". 
Användaren kan välja hur länge mottagare kan 
visa deras snaps, mellan 1 och 10 sekunder, 
varefter bilden försvinner från mottagarens skärm 
såvida denna inte valt att ta en skärmdump.

Om bilden inte visats för mottagaren sparas den i 
trettio dagar innan den försvinner. I juni 2017 
släppte Snapchat en ny funktion vid namnet 
"Snap map" där man kan se var ens vänner 
befinner sig. I listan över vänner i Snapchat kan 
det bredvid vännens namn visas en emoji eller 
vänskapsemoji. Vänskapsemoji visas endast för 
användaren.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fotodelning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Multimedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mobilapplikation
https://sv.wikipedia.org/wiki/IOS
https://sv.wikipedia.org/wiki/Android_(operativsystem)
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Story_(sociala_medier)&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A4rmdump
https://sv.wikipedia.org/wiki/Emoji


Twitch

Twitch eller Twitch.tv är en webbplats 
för direktsänd videoströmning som fokuserar 
på datorspel. Detta inräknar även spel från 
konsoler, mobil, emulatorer samt brädspel. 
Förutom spel finns även en speciell IRL-kategori 
där medlemmar streamar allt från musik till 
vardagliga vloggar. 

Twitch har kommit att bli en samlingsplats 
för videogamers där användarna bland annat 
kan skapa sin egen kanal och lägga ut filmer på 
när de spelar och livekommenterar. 
Användarna kan även chatta med tittarna. 
Twitch erbjuder även sändningar från många e-
sporttävlingar.

25 augusti 2014 köptes Twitch upp 
av Amazon.com för 970 miljoner dollar.[Vid 
tiden för köpet stod Twitch för 40 procent av all 
trafik av nätets direktsändningar av video.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Direkts%C3%A4ndning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Streaming
https://sv.wikipedia.org/wiki/Datorspel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Videoblogg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gamer
https://sv.wikipedia.org/wiki/E-sport
https://sv.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
https://sv.wikipedia.org/wiki/Twitch#cite_note-4


Reddit

Reddit (stiliserat som reddit, uttalat [ˈrɛdɪt]) är en webbplats med nyheter och diskussionsforum. 

Användare (även kallade redditors, eller redditörer på svenska) kan förutom att läsa innehållet också posta egna 
länkar till innehåll på nätet eller posta "self"-poster som innehåller användarskapad text. Andra användare kan 
sen antingen rösta "upp" eller "ner" de postade länkarna, och de mest framgångsrika länkarna når då 
framsidan. 

Användare (också igenkända genom bokstaven "u" som alltid står innan användarnamnet, ex. 
"u/i_smell_peanuts") kan också kommentera länkar som postats och svara på andra kommentarer, vilket skapar 
ett community. 

Reddit-användare kan också skapa sina egna inriktade sektioner som kallas subreddits. Ett exempel på en sådan 
är den svenska (r/sweden), där man kan posta länkar och kommentera

https://sv.wikipedia.org/wiki/Webbplats
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nyhet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Internetforum
https://sv.wikipedia.org/wiki/Community
https://reddit.com/r/sweden/


Facebook är ett socialt medium eller en social nätverkstjänst som grundades i februari 2004 och drivs och 
ägs av Meta Platforms, som också äger bland annat Instagram och Whatsapp.

Användarna kan skapa en personlig profil, lägga till andra användare som vänner och utbyta 
meddelanden, samt få automatiska meddelanden när någon laddar upp meddelanden eller media på 
deras profil. Dessutom kan användare ansluta sig till intressegrupper, som exempelvis arbetsplats, skola 
eller universitet. 

Facebook har fått sitt namn efter de fotokataloger som i USA delas ut till studenter av universitetens 
administration, vars syfte är att hjälpa studenterna att lära känna varandra bättre.

Facebook grundades 2004 av Mark Zuckerberg och hans college-rumskamrater Eduardo Saverin, Dustin 
Moskovitz och Chris Hughes.[6] Till en början begränsades registreringen på webbplatsen till 
endast Harvardstudenter, men utökades senare till några andra universitet och öppnades successivt för 
studenter vid övriga universitet i USA och Kanada, high school-studenter, och slutligen till allmänheten 
först i USA och senare i resten av världen.

Facebook blev tillgängligt för användare i Sverige 26 september 2006.[9]

https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialt_medium
https://sv.wikipedia.org/wiki/Community
https://sv.wikipedia.org/wiki/Meta_Platforms
https://sv.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://sv.wikipedia.org/wiki/Whatsapp
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Saverin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dustin_Moskovitz
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chris_Hughes
https://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook#cite_note-6
https://sv.wikipedia.org/wiki/Harvard
https://sv.wikipedia.org/wiki/USA
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://sv.wikipedia.org/wiki/High_school
https://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook#cite_note-9




Vad kan jag använda Facebook till?

• Nyhetsflödet – gilla, kommentera, dela

• Den egna sidan – tidslinjen, livshändelser

• Vännerna, följarna

• Meddelanden och chatt (text och video) via Messenger

• Bilder, bildalbum

• Grupper

• Pages/sidor

• Evenemang

• Annonser

• Underhållande applikationer, t ex personlighetstester



Bra med sociala medier

Kontaktskapande

Lätt att hålla sig informerad

Underhållande

Demokratiskt – alla kan göra sin röst hörd

Gratis

Bra marknadsföringskanal

Riktad reklam är bättre att få än massreklam



Dåligt med sociala medier

•”Näthatet”

•Beroendeframkallande

•Snuttifierande

•Beroende av plattformsägarna

•Farliga för demokratin – lätt att sprida t ex 
konspirationsteorier, ”folkets tyranni”.

•Kan kränka integriteten

•Utsätter oss för påverkanskampanjer



Maria Ressa

Internet skulle förena – men har öppnat för 
antidemokratiska krafter

Facebook är världens största 
nyhetsförmedlare – men förstör vår 
demokrati!

Sociala medier gör det möjligt att sprida 
alternativa fakta

Alla på jorden blir manipulerande

Om vi inte gör något blir resultatet faschism!

The battle for this
generation will be 
the battle for truth

Maria Angelita Ressa, född 2 
oktober1963 i Manila, Filippinerna, är 
en filippinsk journalist och författare som är redaktör 
för webbtidningen Rappler. 2021 tilldelades hon Nobels 
fredspris tillsammans med Dmitrij Muratov.



Messenger
Facebook Messenger är 
en mobilapplikation och ett program som 
tillhandahåller text- och talkommunikation. 

Messenger lanserades först 2011[2], och är 
integrerad med Facebooks webbaserade 
chattfunktion, där användare kan chatta 
med vänner både på mobilen och på 
Facebook-webbplatsen.

66 procent sade sig 2021 ha använt 
Facebook Messenger under det senaste 
året och 40 procent hade använt den varje 
dag. 
Det gör Messenger till den populäraste 
kommunikationstjänsten framför Microsoft 
Teams(47 % de senaste 12 månaderna) 
och Zoom (41 %). Messenger är också den 
mest använda tjänsten bland Facebooks 
olika aktiviteter.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Mobilapplikation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Datorprogram
https://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook_Messenger#cite_note-2
https://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://sv.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zoom_Video_Communications


Att använda



Flödet Filmer
Köp o 

sälj
Spel

Flödet

Facebook på en
Mac-dator



Min profil Min profil Meny Aviseringar

Inställningar



Facebook på en iPad



Vänner



Watch



Marketplace



Aviseringar























Vad säger Säkerhetskontrollen?

• https://sakerhetskollen.se/sakerhetsguider

https://sakerhetskollen.se/sakerhetsguider


Andra delen av föredraget 
visade jag praktiskt via min 
surfplatta hur man använder 
dels Instagram, dels (och 
framförallt) hur man använder 
Facebook. Och hur man kan 
göra inställningar i Facebook 
som gör användningen tryggare.

Behöver du hjälp med din 
användning av sociala medier 
har du möjlighet att ringa mig 
på 070-3431946 eller skicka ett 
mejl till 
carlolofstrand@gmail.com och 
be mig ringa upp ditt 
telefonnummer (som du då 
förstså måsta ange i mejlet)

Carl-Olof

mailto:carlolofstrand@gmail.com

