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The theoretical framework of the essay is based on a theory 
of the concept of media panic as defined by Kirsten Drotner 
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The method used is derived from Klaus Krippendorff’s 
ideas on content analysis, as published in the book Content  
Analysis. The method in this study uses computerized 
searches for target words. The target words used were: 
Internet, web, e-, blogg, facebook and twitter. The material 
was analysed using a four field model, consisting of fields of 
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The study shows attitudes found in the material were mainly 
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1. Inledning 

Uppsatsidén kom dels av en vilja att testa datoriserad frassökning som metod och dels 
ett intresse av fenomenet mediepanik. Frassökning är en kvantitativ metod för att spåra 
kvalitativa egenskaper och används bland annat till diskursanalys. Jag har använt mig av 
Klaus Krippendorff's bok Content Analysis1 när jag utformade metoden för denna 
studie.

Frågeställningen växte fram i en pilotstudie där jag valde att undersöka vilka generella 
attityder till nya medier som fanns att hitta i magister- och kandidatuppsatser skrivna 
vid BHS2, genom att undersöka vilka värdeord som används i samband med specifika 
medietyper. Jag valde ut 10 magisteruppsatser skrivna 2009 (de 10 först publicerade) 
och fann att två typer av värdeord var de mest förekommande: de som talade om ett 
visst media som en resurs, och de som talade om ett visst media som någonting 
opålitligt. 

Då jag sökte material till pilotstudien av denna uppsats påträffade jag en uppsats av 
Maria Björklund och Lisa Roos (Folkbibliotekarier och nya medier: en diskursanalys  
av folkbibliotekariers inställning till nya medier)3 som behandlade begreppet 
mediepanik som den beskrivs av den danske medieforskaren Kirsten Drotner. Jag läste 
in mig på ämnet och bestämde mig för att göra en egen studie i ämnet och jag har valt 
att använda Drotners teori om mediepanik som teoretisk bakgrund till analysen av 
materialet.  

Jag beslöt mig för att undersöka attityder till nya medieyttringar som Facebook4 och 
Twitter5. Det talas mycket om hur olika samhällsinstitutioner, inte minst bibliotek, ska 
hänga med i teknikutvecklingen och använda sig av nya sätt att kommunicera med 
befolkningen. I USA rapporterade demokraterna och Obama-administrationen goda 
resultat av att använda sig av nya medier vid presidentvalet 2008, och man kan även se 
våra politiker ha egna twitterfeeds eller svara på frågor i chattsessioner, i ett försök att 
nå en större publik. Många bibliotek anser det viktigt att driva en egen blogg eller ha en 
Myspace eller Facebooksida, och på BHS har man nyligen skapat en plattform för 
workshops om sociala medier vid namn SociaMediaPedia6. Men hur ställer sig 

1 Krippendorff, Klaus (2004) , Content Analysis: An Introduction to It's Methodology. 2 ed. Thousand 
Oaks, Calif: Sage.

2 Bibliotekshögskolan
3 Björklund Maria & Roos, Lisa  (2004). Folkbibliotekarier och nya medier: en diskursanalys av  

folkbibliotekariers inställning till nya medier. Borås: Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2004:54 ).

4 Se kap 2.1
5 Se kap 2.1
6 På Bibliotekshögskolans webbplats ges beskrivningen ”SociaMediaPedia är en ny mötesplats kring 

sociala medier, som samlar forskare och praktiker från hela landet till sitt centrum vid Högskolan i 



bibliotekariestudenter till denna ”hype” kring sociala medier? Frågan är relevant då 
dagens studenter snart kommer bli yrkesaktiva, och attityder till nya medier och 
medieformer påverkar hur lätt och snabbt de anammas i yrkesutövandet. Attityder kan 
också tänkas överföras till användare i exempelvis referenssamtal, sökhjälpssessioner 
eller användarundervisning. Kirsten Drotner pekar ut bibliotekarier som en av 
huvudproponenterna i mediepaniker i artikeln Dangerous Media? Panic Discourses and 
Dilemmas of Modernity7

1.1 Disposition

Det teoretiska ramverket till uppsatsen består huvudsakligen av texter om tre ämnen: 
texter om mediepanik, om moralpanik samt texter om innehållsanalys. I kapitlet teori  
beskrivs begreppen mediepanik och moralpanik samt de texter som begreppen hämtats 
ur. I detta kapitel beskriver jag även hur jag använder mig av de tidigare nämnda 
begreppen i analysen av denna studie. 

Metoddiskussion och presentation av källor till metoden håller jag till kapitlet metod.
I detta kapitel presenterar jag också hur jag gått tillväga rent praktiskt vid 
genomförandet av studien, samt de avgränsningar och andra avgöranden som behövts 
vad gäller materialet och genomförandet.

2. Syfte och frågeställning

Syftet är att utreda i hur stor utsträckning vissa attityder om nya medier förekommer i 
det undersökta materialet. Materialet består av kandidat- och magisteruppsatser skrivna 
vid BHS år 2009. Forskning kring fenomenet mediepanik gjord av Kirsten Drotner visar 
att personer med auktoritet kring ett visst media oftast är de som drabbas av mediepanik 
och som gör sig hörda i debatten kring medietypen8. Bibliotekarier ingår i denna grupp, 
vilket gör mitt ämnesval i kombination med det undersökta materialet relevant. 
Bibliotek och bibliotekarier förväntas ofta, inte minst av sig själva, att snabbt 
tillgodogöra sig och använda sig av nya medieformer9, vilket ibland orsakar friktion 
bibliotekarierna sinsemellan. En bibliotekaries attityd till en medietyp kan tänkas 
överföras till en användare i till exempel användarundervisning eller de förslag vi ger i 
ett referenssamtal, vilket vore bra att vara medveten om. 

Borås. I maj arrangerades en första workshop, med en delikat målsättning: Att komma under ytan på 
den stora hypen kring sociala medier ”
    ( http://www.hb.se/wps/portal/bhs/nyheter/artikel?name=HB_2010-05-19_socialamedier [2010-05-
20])

7 Drotner, Kirsten, Bruhn Jensen, Klaus, Poulsen, Ib & Schrøeder, Kim (1996), Medier och Kultur . 
Lund: Studentlitteratur   s23

8 Drotner, Kirsten et al, s .61
9 Rubin, Richard E, Foundations of Library and Information Sciences (1998) New York.: Neal-

Schuman ,  s 391



Uppsatsens frågeställningar lyder: 

• Hur är attityder till ett urval nya medier, i uppsatser skrivna vid BHS 2009, 
fördelade i förhållande till åsikter om användbarhet och pålitlighet?

•  Är vissa medier föremål för fler negativa attityder än andra, och vilka medier i 
sådana fall?

• I vilken utsträckning existerar en mediepanik kring de undersökta medierna?

Jag ämnar besvara frågorna genom att genomföra en innehållsanalys av materialet. En 
datorstödd frassökning används för att hitta de stycken i textmaterialet där de nya 
medierna omnämns och sedan kategoriseras funna värdeord enligt en modell som är 
beskriven i metodkapitlet. 

Jag använder mig av Kerstin Drotners beskrivning av vilka former mediepaniker oftast 
tar för att besvara frågan om de värdeord och värderande fraser som påträffats i 
materialet överensstämmer med Drotners beskrivning.

2.1 Definitioner

När jag talar om nya medier i uppsatsen menar jag främst elektroniska och övervägande 
internetbaserade medier, som har kommunikation eller informationsförmedling som sitt 
huvudsakliga användningsområde. Det ska ha introducerats, eller åtminstone börjat bli 
regelbundet använt efter sekelskiftet. 

Jag använder mig av Nationalencyklopediens definition av medier:

media, kanaler för förmedling av information och underhållning10 

Jag särskiljer inte nya format av ren teknisk natur av medier som redan existerat, som 
till exempel format av film (video, dvd, blue-ray) eller lagringsenheter (disketter, CD-
ROM, USB), men däremot nya företeelser av sociala medier som kan vara väldigt 
snarlika varandra (diskussionsforum, blogg, twitter).

Internet är dock svårdefinierat i frågan huruvida det är ett massmedia eller en teknisk 
informationskanal. Begreppet Internet innehåller en hierarki av tillämpningsområden 
som sträcker sig från infrastruktur till applikatioinsnivå. Denna beskrivning av 
problemet finns i NE:

10 http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/lang/media/253556 [2010-08-16]



Internet har kommit att påverka synen på vad som är ett massmedium. 
Internet möjliggör både en snabb spridning av information och en 
feedback från publiken och används i detta syfte av de traditionella 
massmedieorganisationerna. Samtidigt kan enskilda människor använda 
nätet för personliga kontakter liksom de kan skapa sina egna nätverk och 
själva massprida information genom exempelvis personliga bloggar. 
Internet är därigenom både ett massmedium och en teknisk 
informationskanal. Den medieteknologiska utvecklingen har således 
medfört att gränsen mellan vad som skall anses vara massmedier i 
förhållande till andra medier har luckrats upp. 11

Jag använder mig av Nationalencyklopedien för att beskriva medierna som undersöks i 
uppsatsen:

Facebook, webbplats för nätbaserad gemenskap och 
nätverksbyggande, startad 2004 av amerikanen Mark Zuckerberg. 
Facebook utgörs till stor del av användarprofiler, vilka kan bestå av 
bl.a. kontaktuppgifter, CV samt digitala fotoalbum. Profilerna knyts 
samman till olika nätverk; kommunikationen sker främst genom 
textmeddelanden. År 2007 förvärvade Microsoft 1,6 % av aktierna i 
Facebook för 240 miljoner US dollar. 12

Twitter, webbaserad tjänst för socialt nätverkande, startad 2006. 
Twitter utgörs av mikrobloggar på vilka användaren publicerar 
textmeddelanden, tweets, bestående av högst 140 tecken. Tjänsten har 
fått uppmärksamhet inte minst för sin roll som snabb 
nyhetsförmedlare. 13

blogg, personlig och öppen dagbok eller logg på webben, typiskt 
bestående av regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna 
iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella händelser. Ofta ges länkar 
till relaterade webbsidor och bloggar. Det sammantagna nätverket av 
bloggar brukar kallas för bloggosfären. 14

Ett ord som jag använder mig av ofta i uppsatsen är attityd. Med attityd menar jag en 
allmän inställning till eller syn på en företeelse. Mer specifikt handlar det i uppsatsen 
om värderingar av medieformer med avseende på huruvida mediet uppfattas ha hög 
eller låg användbarhet respektive pålitlighet.  Attityden förmedlas till läsaren i de 
undersökta texterna med värderande ord eller fraser.

11 http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/lang/massmedier [2010-08-16]
12 http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/kort/facebook [2010-08-16]
13 http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/kort/twitter [2010-08-16]
14 http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/kort/blogg [2010-08-16]



3. Teori:  Moral- & Mediepanik

Det teoretiska ramverket till denna uppsats består i huvudsak av två  teoretiska begrepp: 
moralpanik och mediepanik. Begreppen har vissa gemensamma element: de handlar om 
samhällets reaktion på nya företeelser, och de vittnar även om en maktkamp mellan en 
äldre och en yngre generation.

3.1 Moralpanik

Stanley Cohen beskriver i sin bok15 Folk Devils and Moral Panics begreppet 
moralpanik:

Societies appear to be subject, every now and then, to periods of moral panic. 
A condition, episode, person or group of persons emerges to become defined 
as a threat to societal values and interests; its nature is presented in a stylized 
and stereotypical fashion by the mass media; the moral barricades are manned 
by editors, bishops, politicians and other right-thinking people; socially 
accredited experts pronounce their diagnoses and solutions; ways of coping 
are evolved or (more often) resorted to; the condition then disappears, 
submerges or detoriates and becomes more visible.

I boken beskriver han massmedias bevakning av ungdomkulturerna mods och 
rockers, och kännetecken i nyhetsrapporteringen som visar på en underliggande 
moralpanik. Massmedia målar upp en negativ bild av ett ungdomsfenomen som 
blir bränsle för en samhällsdebatt om dem. Ungdomsgrupperna  i sin tur tar till sig 
den negativa bilden som målats upp och anammar den, och stärker på så sätt sin 
gruppidentitet. Moralpaniker är till stor del en maktkamp – det styrande skiktet 
definierar sig självt genom att definiera ved det inte är., och stärker sin egen 
position genom att bekämpa de företeelser som blivit utmålade som samhällets 
fiender.

Cohen liknar moralpanikens händelseförlopp med hur samhället reagerar inför en 
naturkatastrof och beskriver förloppet i sju steg.16 

1.Varning: en varning utfärdas om en möjlig fara. Beskrivningen av faran måste 
vara så slagkraftig att den övertygar om att det nuvarande jämlikhetstillståndet kan 
komma att rubbas.

2. Hot. Folk ser tecken på den annalkande katastrofen och varnar varandra. Fasen 

15 Cohen, Stanley 2002, Folk Devils and Moral Panics: The Creation of Mods and Rocker. 3 ed. New 
York: Routledge, s. 1

16 Cohen, s. 12



börjar med ett konstaterande att någonting är annorlunda. I fall av en plötslig 
katastrof uteblir de första två faserna.

3. Nedslag. Katastrofen inträffar och en oorganiserad, spontan reaktion till 
skadegörelsen uppstår.

4. Inventering. Katastrofens offer skapar sig en bild av vad som hänt och vad hur 
det påverkat dem.

5. Räddning. I katastrofområdet organiseras handlingsplaner för att hjälpa de 
överlevande. Samhället i stort börjar att ge stöd.

6. Reparation. De handlingar som utförs här är inte sådana av akut natur utan mer 
långsiktigt nödvändiga. Högre rankade system tar över de funktioner som 
provisoriskt sköttes av beredskapssystemen.

7. Återhämtning. Under en längre tid har samhället antingen återgått till sitt 
ursprungliga jämviktsläge eller lyckats anpassa sig till de följder katastrofen fört 
med sig.

Begreppet moralpanik ingår i en panikdiskurs som ligger till grund för det mer 
specifika begreppet mediepanik.

3.2 Mediepanik

Varje gång en ny medieform introducerats i modern tid i samhället har det skapats en 
debatt kring fenomenet, vilket i sig inte är särskilt konstigt. Ofta blir dock debatten så 
kraftfull att man kan säga att det uppstått en mediepanik17. I artikeln Dangerous Media? 
Panic Discourses and Dilemmas of Modernity ger Kirsten Drotner en beskrivning av 
mediepanik med ett historiskt perspektiv och i tre olika medier: tryck, film och 
datorbaserade medier. Hon skriver att varje gång ett nytt medium introducerats i 
samhället har det följts av en debatt om sociala och kulturella normer. Ett exempel hon 
ger är nyhetsartiklar om internetberoende, som idag motsvaras av artiklar om 
facebookberoende.

In some cases, debate of a new medium brings about – indeed changes into – 
heated, emotional reactions: in that case we have to do with what may be 
defined as a media panic.18

Drotner beskriver mediepanik som en mer specifik variant av moralpanik och ger 
fenomenet ett antal kännetecken. En mediepanik är en samhällsdebatt kring ett nytt 
tekniskt medium för massdistribution. Diskussionen kring mediet är väldigt 
känsloladdad och moraliskt polariserad – alltså att mediet beskrivs som antingen ”gott” 

17 Drotner et al, s .61
18 Drotner, Kirsten (1999) Dangerous Media? Panic Discourses and Dilemmas of Modernity. 

Paedagogica Historica, Volume 35, No 3 s .596



eller ”ont”, varav den negativa polen är den som oftast ges störst utrymme. 
Diskussionen förs av vuxna men diskussionens fokus är barn och ungdomar. 

I artikeln Dangerous Media? Panic Discourses and Dilemmas of Modernity beskriver 
Drotner tre antaganden som ligger bakom moral och mediapaniker.19 Den första handlar 
om kultur.  Populär kultur definieras i motsats till högkultur och konst, och är detsamma 
som lågkultur. Eftersom det existerar en kulturhierarki lägger vi in värderingar i de olika 
kulturella sfärerna (såväl medvetet som omedvetet). Värderingarna följer samma 
diktonomi: högkultur – lågkultur, konst – underhållning,tradition – innovation, 
autencitet – imitation. 

Det andra antagandet handlar om om socialpsykologi. Ofta appliceras en mycket 
simplifierad modell av hur vi tillägnar oss kultur mediedebatten. Modellen bygger på att 
människor imiterar vad de erfar, och på så sätt kan brott och våld som blir beskrivet i 
(främst underhållnings)media påverka dess användare att själva begå brott.  Från denna 
modell kommer också idén att om vi utsätts för grova våldsbeskrivningar i media 
kommer vi att bli avtrubbade inför våld och på så vis acceptera grovt våld även i 
verkligheten.

Det tredje antagandet går tillbaka till gamla folkbildningsidéer och handlar om att barn 
och unga är försvarslösa varelser som blir offer för mediets korrumperande makt. 
Enbart högkultur anses som lämplig för individens kulturella utveckling, och om ett 
barn skulle tillåtas att endast få tillgång till skräpkultur som till exempel tv, kommer 
deras möjlighet att senare i livet uppskatta högkultur undermineras.

Mediepanikens kännetecken beskrivs mer ingående i boken Medier och kultur. I den 
berättar en grupp danska medieforskare, bland dem Kirsten Drotner, om tre förhållanden 
som kännetecknar mediepanik: debattens aktörer, former och ändamål.

Aktörerna är oftast yrkesutövare i områden som kommer i kontakt med mediet eller på 
annat sätt kan sägas vara auktoriteter på området. Några exempel är bibliotekarier, 
lärare, författare och musikproducenter.  

Alla innehar positioner i de existerande kulturella och sociala 
hierarkierna, och många känner sin position hotad av de nya 
medierna.20

Vad gäller debattens former så säger Drotner et al att den kännetecknas av en stark 
känsloladdning, och att argumenten vädjar till känslor snarare än till förnuftet. 
Debattörernas ordval är också lika, de metaforer som används handlar ofta om makt, sex 

19 Ibid, s 610-611
20 Drotner et al, Medier och kultur, s. 61



eller hälsa (och ohälsa).

 Ändamålet sägs oftast vara att skydda de unga från det nya mediets korruption. Ibland 
verkar det som om samma argument kan leva kvar tills dess att ett nytt medium 
introducerats trots att den ursprungliga debatten har avtagit. Jag tänker då främst på 
debatten om våldsamma videofilmer, som sedan fortsatte med en debatt om våldsamma 
TV-spel. 

Begreppen ovan kommer att användas i analysen av materialet för att spåra tecken på 
mediepanik som kan ge sig till känna genom värdeord eller värderande fraser. 
Möjligtvis kan  avslöjas blott genom förekomsten av stort antal negativa värdeord i 
anslutning till de medietyper jag undersökt. Ett motstånd inför ett media kan vara både 
förnufts- och känslobaserad, och sträcka sig över en skala som går från försiktighet till 
rädsla.

Om man applicerar processen av hur en moralpanik uppstår och avtar på fenomenet 
mediepanik, borde en mediepanik som existerat kring ett äldre medium avta efter en 
viss tid. De medietyper jag undersöker har funnits olika länge och används i olika grad, 
vilket innebär att om mediepanik utvecklats kring dem borde de nyare medierna ha en 
högre grad av negativa attityder kring sig. 

4. Tidigare forskning 

4.1 Forskning kring attityder till ny media
År 1994 genomförde en grupp professorer i journalistik och kommunikation, bland 
andra Jane Singer, en undersökning av attityder till nya medier vid ett amerikanskt 
universitet21. Även om studien genomfördes för över 15 år sedan är den relevant för 
uppsatsen då föremålet för studien är attityder till media snarare än mediet i fråga. 
Singer hänvisar till diffusionsteori22 när hon skriver att en individ går från kännedom om 
en innovation, till skapandet av en attityd gentemot den, till ett beslut att anamma eller 
förkasta den, till genomförande av beslutet och slutligen en konfirmation av beslutet. 
Singer menar att de attityder som studenter anförskaffar sig under sin utbildning med 
säkerhet kommer påverka hur de hanterar ny medieteknologi i yrkeslivet.

Den undersökta gruppen bestod av dels studenter och dels professorer i journalistik. 
Deltagarna fick ta ställning till ett antal påståenden om ny mediateknologi och dess 
påverkan på dagen samhälle och svaren analyserad med hjälp av en metod vid namn Q-
metoden. Q -metoden beskrivs i kapitel 4.1.2. Begreppet ”ny media” definierades inte i 
undersökningen, utan lät deltagarna själva tolka begreppet när den användes i frågorna. 

21 Singer, Jane, et al (1996). Attitudes of Professors and Students About New Media Technology, 
Journalism & Mass Media Communication, vol 51, no. 2

22 Singer, et al, s. 44



Påståendena som deltagarna tog ställning till hade hämtats ur ett antal tidsskrifter och ur 
intervjuer med personal vid den fakultet intervjupersonerna tillhörde. De presenterades i 
en enkät där deltagarna fick använda sig av en 11-gradig skala, som sträckte sig från -5 
till +5 (instämmer inte alls till instämmer helt och hållet).

Genom Q-metodologi delades deltagarna in i fyra attitydtyper eller faktorer – grupper 
av individer som hade liknande åsikter om nya medier. De fyra faktorerna gavs namnen 
Förändringens Förkämpe, den Pessimistiska Profeten, den Lugne Liberalen och den 
Skeptiske Optimisten.23 De fyra arketyperna beskrivs på följande sätt: 

Den första arketypen, Förändringens Förkämpe, är den som starkast höll med om att 
”möjligheterna som skapas av den nya teknologin är spännande” och allra minst trodde 
att ny teknologi var ett hot mot journalistprofessionen. Förkämpen trodde att ny 
medieteknologi skulle medföra förändringar för hur massmedia fungerar, både positiva 
och negativa förändringar, som yrkeskåren behövde anpassa sig efter.

De Pessimistiska Profeterna var de som såg störst risker med ny medieteknologi och 
vilka samhälleliga problem som kan uppstå genom dem, till exempel högre risk för 
integrationskränking och manipulation, och bristande kvalitet på information. De höll 
dock med om att det fanns spännande möjligheter med ny mediateknologi,

De två arketyperna ovan var de två vanligaste, med cirka 15 deltagare i vardera kategori 
av 48 totala deltagare. De två mindre vanliga arketyperna bestod av 8 respektive 5 
deltagare. 

De Lugna Liberalerna var de som starkast höll med om påståendet att ”ny 
mediateknologi kommer inte att påverka våra liv nämnbart förrän om 5-10 år”, och 
menade att det var likadant med all teknologi – i början är den enbart tillgänglig för ett 
fåtal. Denna grupp höll också starkast med om påståendet ”jag vill att elektronisk 
interaktion ska vara lika individualistisk och anarkistisk som den hittills varit” och ser 
den största risken med ny medieteknologi att rika och inflytelserika grupper har för stort 
inflytande på medierna, eller styr tillgången till dem.

Arketypen med det minsta antalet deltagare var den Skeptiske Optimisten. Denna 
arketyp ansåg att de största möjligheterna med ny medieteknologi var dess sociala och 
samhällsbyggande funktioner. Den höll allra minst med om att ny medieteknologi var 
anonymiserande. Men även om den Skeptiske Optimisten såg stora möjligheter med ny 
teknologi, var den tveksam till att förändringarna faktiskt skulle införlivas. 

4.1.2 Q-metod

Den ovan nämnda studien använder sig av en metod vid namn Q-metod i 
genomförandet. Det är en statistisk metod som avser att beskriva vilka åsikter som 
existerar kring ett ämne och hur de är grupperade.24 Vanligtvis genomförs den genom att 
ett antal personer får ta ställning till ett antal påståenden genom att använda en skala 
som har både en positiv och en negativ pol, till exempel -3 till +3 eller -5 till +5. 

23 Singer, Jane, et al, s .38
24 Beskrivning av Q-metod är hämtad ur dokument via webplatsen www.qmethodology.net 

(http://facstaff.uww.edu/cottlec/QArchive/Primer1.html)



Sedan används faktoranalys för att finna korrelation mellan svarsvärden och på så sätt 
finna grupper av personer som har svarat liknande. Det går också att se om en grupp 
utmärker sig mycket från normen genom att räkna ut differensen mellan gruppens 
medelsvarsvärde och den totala populationens medelsvarsvärde.

4.2 Uppsatser vid bibliotekshögskolan om nya medier och mediepanik
Ett fåtal magisteruppsatser har behandlat ämnet mediepanik tidigare vid BHS. En 
sökning i BADA på ämnesordet mediepanik ger sju träffar, varav fyra av dem är mer 
relevanta för detta arbete än de andra, då de handlar om specifika medier och 
ungdomars användning av dem ,samt bibliotekariers syn på detta. De fyra uppsatsernas 
ämnen är TV-spel, film, ungas internetanvänding samt bibliotekariers inställning till nya 
medier. Tre av uppsatserna handlar om bibliotek och ungdomar, och i dem nämns 
mediepanik kort då fenomen kring ungdomskultur beskrivs även om mediepanik inte 
ingår i uppsatsernas ämne. 

En uppsats om mediepanik är Folkbibliotekarier och nya medier: en diskursanalys av 
folkbibliotekariers inställning till nya medier (2004) av Maria Björklund och Lisa Roos. 
Uppsatsen undersöker artiklar från tidsskriften Biblioteksbladet om vilka attityder som 
finns till nya medier, med hjälp av diskursanalys. Björklund och Roos studie har främst 
varit till betydelse i denna uppsats för att hitta relevant litteratur kring moral- och 
mediepanik. Uppsatsen ger inget tydligt svar om huruvida mediepanik hittats i deras 
material eller inte, vilket visserligen inte varit författarnas syfte. Det konstateras att det 
förekommer en argumentation med känsloargument snarare än med faktabaserade 
argument, men det framgår inte i vilken utsträckning det förhåller sig på detta vis. 
Björklund och  Roos delar in de artiklar de undersökt i fem olika kategorier: diskussion 
kring nya medier, ekonomi, användare, folkbildning och utveckling/modernitet. 

Tre andra uppsatser behandlar ämnet, men fokuserar på enskilda medier snarare än att 
ha en mer generell inriktning. Folkbibliotek och TV-spelande ungdomar en studie i  
bibliotekariers attityder och värderingar när det gäller ett nytt medium på biblioteket 
(2006) av Maria Gezelius och Anna Griph undersöker attityder till TV-spel bland 
bibliotekarier som arbetar med barn och unga .Undersökningen genomfördes med hjälp 
av kvalitativa intervjuer med ett antal barn- och ungdomsbibliotekarier vid olika 
bibliotek. Analysen genomfördes med en teori om rolluppfattningar hos bibliotekarier 
av Maj Klasson. Författarna spårar förmyndarstrategier i deras informanters resonemang 
och instämmer med Drotners åsikt om att mediepaniker till viss del handlar om att den 
äldre generationen vill ha makten att bestämma vad som är ”bra kultur”.25

Film på svenska folkbibliotek? En diskursiv analys av statliga offentliga utredningar  
som behandlar folkbibliotekens verksamhetsmål och mediepolitik (2004) av Christel 
Sundell och Weine Sundell, har undersökt verksamhetsbeskrivningar vid folkbibliotek, 
för att studera värderingar kring filmen som medium. Metoden som används är 

25 Griph, Anna & Gezelius, Maria (2006).Folkbibliotek och TV-spelande ungdomar en studie i  
bibliotekariers attityder och värderingar när det gäller ett nytt medium på biblioteket. Borås: 
Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap.(Magisteruppsats i 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap, 2006:54 ). s 62



diskursanalys och författarna menar att det finns en rädsla till nya medier att utläsa i de 
dokument som studerats. Författarna till de offentliga utredningar som undersökts 
argumenterar att bokens roll är hotad trots att inköpen av videofilmer till bibliotek är 
lägre än inköpet av böcker i förhållande till hur mycket som publiceras, och vissa 
utredare presenterar även argument till varför böcker är ett överlägset medium utan att 
befästa dessa påståenden med källor. Begreppet mediepanik används inte mer än för att 
ge en bild av medieforskningens historia, men i likhet med Dezelius och Griphs uppsats 
visar även denna studie på en maktkamp om rätten att bestämma över vad som är bra 
kultur, och argumentation med känslor snarare än förnuft.

Eva Boman, och Sara Hellberg har skrivit magisteruppsatsen Nio bibliotekariers syn på 
barn och unga som internetanvändare: Problem och möjligheter på folkbibliotek. Den 
undersöker, med hjälp av intervjuer, ett antal bibliotekariers syn på barn och ungas 
användning av Internet i bibliotek, bland annat om och hur olika filter för innehåll kan 
tillämpas. Resultaten analyserar de med hjälp av en modell av David Buckingham om 
tre olika synsätt som är vanliga vad gäller ungas användning av nya medier – en negativ 
syn som förespråkar regler och kontroll, en positiv syn som litar på barnens kompetens 
och medvetenhet, samt en pedagogisk syn som är som innebär en medvetenhet om att 
problem existerar vad gäller ungas medieanvändning och att vuxna behövs som 
vägledare för att barnens förmågor ska kunna utvecklas utan bekymmer.

5. Metod: Innehållsanalys

Uppsatsen är i huvudsak en explorativ studie. De flesta undersökningar om mediepanik 
har en kvalitativ angreppsvinkel, medan denna studie har inslag av kvantitativa metoder. 
Observera att de kvantitativa elementen i uppsatsen är relativt svaga, det som mäts är i 
första hand frekvenser och studiens fokus ligger på en kvalitativ analys av de resultat 
som uppmätts. Uppsatsen är alltså även ett metodologiskt experiment. Den har inte för 
avsikt att generalisera eller visa på trender utan snarare att ge en beskrivning av en 
aktuell situation.

Peter Manning och Betsy Cullum-Swan beskriver kortfattat datainsamlingsprocessen i 
tre subprocesser i antologin Collecting and Interpreting Qualitative Materials 26. Dessa 
är: datareduktion som handlar om urval av sökfrågor, instrument och fall att undersöka, 
visning av data (data display) vilket betyder att organisera, strukturera och sammanfatta 
data för att skapa överblick samt underlätta förståelse och analys. Den sista fasen kallas 
slutsatser och den beskriver sig själv: att tolka resultatet och ge det mening. Det finns 
dock väldigt många strategier för att nå fram till tolkningen, och i mitt fall använder jag 
mig av en kvalitativ innehållsanalys som består av att placera kodningsenheterna i ett 
fyrfält med dimensionerna pålitlighet och användbarhet. Analysmetoden är närmre 
beskriven i kapitel 5.3.

26  Denzin, Norman & Lincoln, Yvonna 1998, Collecting and Interpreting Qualitative Materials: Kapitel 
7 Data Management and analysis methods, s.180



När det gäller processen för datainsamling har jag i första hand använt mig av en 
utförlig metodbok av Klaus Krippendorff vid namn Content Analysis. Krippendorff 
beskriver innehållsanalys som bestående av sex steg. Stegens engelska namn är 
unitizing, sampling, recording/coding, reducing, inferring och narrating.27

• unitizing: använda sig av scheman för enhetsbyggande. I detta steg väljer 
forskaren ut vad för slags text som är relevant för studien. Det kan röra sig om 
skriven text, särskilda stycken i ett dokument, bilder eller observationer. Texten 
delas senare ytterligare i tre underavdelningar: sampling units är en avgränsning 
av vad i materialet som är intressant, recording/coding units delar in det 
avgränsade materialet i storleksmässigt hanterbara kodningsenheter, och context  
units som beskriver vilka textuella omständigheter en kodningsenhet befinner 
sig i. Om ett visst ord i en mening är en recording unit (kodningsenhet) är 
context unit resten av meningen. 28 

• sampling: att använda sig av modeller för att välja ut relevanta passager i en text. 
En text kan läsas på många olika sätt – man kan undersöka vilka ord som 
används, hur meningarna är uppbyggda, man kan läsa vissa kapitel eller stycken 
för sig, texten som helhet kan analyseras, eller de idéer och teman som ingår. 
Detta steg handlar om vilka avgränsningar som görs när man väljer vad som ska 
analyseras.

• recording/coding: att skapa ett permanent och återkallningsbart resultat. Detta 
steg handlar om att förvissa sig om att det insamlade materialet blir inspelat eller 
nedtecknat, vilket är nödvändigt i de fall man använder sig av muntliga källor 
eller observationer, så att analysen går att återupprepa vid senare tillfälle. Detta 
steg handlar även om att datan delas in enheter av hanterbar storlek - 
kodningsenheter, vilket kallas coding. Till exempel kan ett schema konstrueras 
för strukturering av datan.

• reducing: att sammanfatta data eller statistiskt presentera stora datamängder.
• inferring: att väga in kontexten i analysen och beskriva vad analysresultatet kan 

betyda eller ha för konsekvenser. I detta fall handlar inte kontext om intertextuell 
kontext utan omständigheter utanför texten. Det kan betyda textens ursprung och 
upphovsmän, syftet med texten och vilka händelser som ligger bakom dess 
skapande, vilka som är textens förväntade mottagare och hur de skulle tolka vad 
som förmedlas.

• narrating: att formulera svaren på frågeställningen på ett enkelt och tydligt sätt.

Krippendorff påpekar att dessa steg nödvändigtvis inte behöver utföras i den ordning 
som de är skrivna i. De fyra första stegen handlar om datainsamling – att skapa 
analyserbar data från obearbetad text.  De tre första stegen ingår i kapitel 5.2, reducing 
görs i kapitel 6, och de två sista stegen utförs i huvudsak i kapitel 7.

Många av de beskrivna stegen är av det slaget att de normalt tas för givet i ett 
vetenskapligt arbete, och det är främst avsnittet om enhetsbyggande som varit av 
intresse i denna uppsats. Krippendorff ger också ytterligare instruktioner om hur man 
genomför de beskrivna stegen i situationer som inte är relevanta i mitt arbete, då min 

27 Krippendorff , Klaus 2004, Content Analysis, s. 83-85
28 Krippendroff nämner även fler typer av enheter som jag inte presenterar här, då de inte är relevanta för 

uppsatsen.



datamängd inte är av den storleken att den varken behöver göras mer hanterbar med 
hjälp av stickprov, eller utföras av flera datainsamlare. 

I denna uppsats betyder kodningsenhet ett relevant värdeord eller en värderande fras, 
som relaterar till ett sökord.

Den här sortens innehållsanalys innehåller både kvantitativa och kvalitativa element. 
Även om metoden innehåller många kvantitativa element innebär det inga hinder för att 
göra en kvalitativ analys av materialet. Krippendorff bemöter kritik mot att blanda 
kvantitativa och kvalitativa metoder i innehållsanalys:

Although qualitative researchers compellingly  argue that each body of text is 
unique, affords multiple interpretations, and needs to be treated accordingly, 
there is no doubt that the proponents of both approaches sample text, in the 
sense of selecting what is relevant; unitize text, in the sense of distinguishing 
words or propositions and using quotes or examples; contextualize what they 
are reading in light of what they know about the circumstances surrounding the 
texts; and have specific resarch questions in mind.29

5.2 Materialinsamling

Mitt analyserade material består av kandidat- och magisteruppsatser skrivna vid 
institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap (BHS) vid Högskolan i Borås 
(och även studenter från Växjö som examinerats vid BHS) som publicerats år 2009. Jag 
ville använda ett så aktuellt material som möjligt, men föredrog att använda uppsatser 
från ett och samma år framför att inkludera de uppsatser som hunnit bli publicerade 
detta år (2010).

Jag har undersökt samtliga uppsatser som publicerats 2009. Eftersom de är totalt 86 
stycken fann jag det inte nödvändigt att göra något slumpmässigt urval i populationen. 
Att använda sig av hela populationen i materialinsamlingen kallar Krippendorff för att 
göra en census30  men är även känt som totalundersökning.

De sökord jag valt att använda mig av är internet, webb, e-, blogg, facebook och twitter.  
Jag har försökt att få en spridning av olika nya mediatyper med de sex valda sökorden. 
Internet, webb och e-, fångar de mer generella attityderna, medan blogg, facebook och 
twitter är enskilda medier som ett bibliotek kan tänkas använda sig av och som en BHS-
student kan tänkas skriva om. Sökorden valdes genom att först ha studerat 
uppsatstitlarna i materialet och på så vis skapat en förförståelse av vilka medietyper som 
påträffas i materialet.

Sökordet webb fångar upp både synonymen för Internet – webben, och även ord som 
webbplats eller webbresurs.

Anledningen att jag har valt Facebook framför andra liknande webbplatser, till exempel 

29 Krippendorff s 87
30 Krippendorff, s. 120



Myspace, är att Facebook den är mest använda av dem idag. På Facebooks webbplats 
går det att läsa att de har 500 miljoner aktiva användare ( användare som loggat in på 
sitt konto de senaste 30 dagarna)31.  Myspace däremot är mer återhållsam med 
information om sin organisation, och jag använder mig av statistik insamlad av diverse 
Googlefunktioner på webbplatsen DoubleClick Ad Planner för att få reda på att det 
uppskattade antalet Myspaceanvändare är 67 miljoner.32

Sökningar på den mer generella termen sociala medier var svåra att genomföra rent 
tekniskt med den sökfunktion jag använde mig av i materialinsamlingen, så jag valde 
istället specifika sociala medier. Jag har dessutom inga andra samlingstermer som 
sökord. 

Att jag har e- som sökord beror på att jag först ville söka på e-bok, men jag stötte på 
problem med bortfall då mitt sökprogram inte klarade av att behandla bindestrecket. När 
jag kortade ned sökordet till e- fick jag inga bortfall, men däremot många träffar på ord 
jag inte letade efter, icke-användare var ett av dem, och det innebar ett visst extraarbete. 
Däremot fångade jag upp träffar på e-post och e-resurs i samma sökning, vilket gjorde 
att jag fann användningen av e- lämplig. Jag har valt att sortera träffar jag fått på ”e-
resurs” och ”e-tidsskrift ”under ”e-bok”. Dessa träffar har varit väldigt få, så om jag 
gjort ett misstag med det beslutet har det inte påverkat slutresultatet allt för mycket.

Innan jag gjorde materialinsamlingen hade jag, från Krippendorffs bok, fått intrycket av 
att värdeord borde befinna sig högst 9 ord ifrån sökordet. Det verkar som om många 
datoriserade textanalyser tar avstånd mellan sökord och värdeord i beaktande. Värdeord 
som är närmre sökordet antas vara starkare än ett som är längre ifrån.  Även om de 
flesta relevanta värdeorden i mitt arbete fanns inom detta avstånd fanns det också 
sådana som gick att hitta längre ifrån sökordet, uppemot 20-25 ord ifrån. Jag har 
prioriterat relevans till min frågeställning framför avståndet till sökordet. Jag resonerar 
också som så att uppsatsernas stilnivå medför att de innehåller långa och komplexa 
meningar, och jag är osäker om 9-ordgränsen verkligen är lämplig för akademiskt språk.

Ordsökningen genomfördes med hjälp av den inbyggda sökfunktionen i en vanlig pdf-
läsare33. Då jag fick en träff på ett sökord letade jag i texten om det fanns värdeord i 
samma mening som syftade på sökordet. Jag tog alltså inte hänsyn till hur långt ifrån 
värdeordet var placerat i texten i förhållande till sökordet, men allra oftast befann sig 
värdeordet inom 7 ords avstånd. I enstaka fall har värdeordet funnits i en påföljande 
mening, som syftat till meningen träffordet befann sig i. Värdeord och värderande fraser 
bildar mina kodningsenheter.

Kodningsenheten får representera en attityd enligt min analysmodell som beskrivs 
nedan. I vissa fall är det möjligt att värdeorden inte kommer från författaren själv – det 
kan handla om ett referat eller ett intervjusammandrag. Jag resonerar så att det ändå har 
betydelse för mitt resultat, eftersom de ämnesval som uppsatsförfattarna gör och det 
material de presenterar är integrerade delar av den diskurs jag undersöker. Alltså 
inkluderades citat, referat och intervjusammandrag i det undersökta materialet. Däremot 

31 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics  [2010-07-20]
32   https://www.google.com/adplanner/planning/site_profile#siteDetails?identifier=myspace.com&geo= 

001&trait_type=1&lp=true [2010-08-25]
33 Uppsatserna i BADA har alla pdf-format



exkluderades rubriker i uppsatserna, titlar på refererade dokument och fotnoter, då 
eventuella sökträffar i dessa inte ingår i kompletta meningar. Jag ser alltså inte vare sig 
uppsatsförfattarna eller citerade personer i uppsatserna som unika upphovsmän, och jag 
ser heller inte uppsatserna som ingår i textmaterialet som separata enheter utan 
behandlar hela den stora textmassan som en helhet vad gäller attitydernas ursprung.

Jag har inte påträffat några situationer under arbetets gång då jag behövde göra några 
etiska ställningstaganden. Uppsatserna som jag analyserar är offentliga handlingar, och 
jag gör inga uttalanden om författarnas personliga åsikter, eller om åsikter från enstaka 
källor.

5.3 Analysmetod

Vid min pilotstudie lade jag märke till två vanligt förekommande attityder till nya 
medier: mediet som en resurs och mediet som något opålitligt. Från dessa vanliga 
attityder konstruerade jag ett koordinatsystem att placera värdeorden i. 
Kodningsenheterna sorteras efter axlarna användbarhet och pålitlighet i 
fyrfältsmodellen nedan (fig. 5.1). De fyra kategorierna som kodningsenheterna placeras 
i är alltså egenkonstruerade, även om fyrfältsmodeller i sig inte är någon nyhet. Likaså 
är såväl innehållsanalys som ordsökningsmetoder verdertagna tekniker.

 Enligt Bergström och Boréus34 finns det både fördelar och nackdelar med att ha 
fördefinierade kategorier att analysera sitt material genom. En fördel är att det är 
smidigare och mer tidseffektivt att placera resultatet i fördefinierade kategorier, men en 
nackdel är att man kan stänga för alternativa eller oväntade synvinklar. Att strukturera 
den insamlade datan på ett visuellt tydligt sätt kan underlätta bearbetningen av 
materialet. Utan fördefinierade kategorier hade säkerligen fler tveksamma fall uppstått. 
Det skulle innebära en risk för slutresultatets validitet om resultatet hade spridits mellan 
ett större antal kategorier och därmed gett ett svagare resultat.

De kategorier som beskrivs nedan representerar samlingar av attityder till ett specifikt 
medium. I kategorierna placeras kodningsenheterna som påträffats i ordsökningen. 
Kategorierna är fyra till antalet och de är konstruerade efter modellen att 
kodningsenheterna bär på en attityd som är ett ställningstagande till huruvida mediet i 
fråga är användbart eller inte samt om det är pålitligt eller inte. Det finns alltså fyra 
olika attityder som kodningsenheten kan förmedla vad gäller ett medium som kommer 
av en positiv eller negativ inställning till ett mediums användbarhet och pålitlighet. 
Kodningsenheten måste alltså förmedla antingen ett positivt eller negativ värde dels vad 
gäller mediets användbarhet och dels vad gäller dess pålitlighet.

Kategorierna ges ett sammanfattande namn för att beskriva den generella inställning till 
mediet som värdeorden inom den förmedlar. 

34 Bergström och Boréus, s. 172. 



Exempel på kategorisering av kodningsenheter:

Tekniska problem kan också hindra tillgängligheten. En tryckt bok kan tas 
med överallt medan e-boken kan vara svår att läsa på tåg och bussar och 
svår att ta med på föreläsningen.35

I detta exempel är den fet-markerade texten det påträffade sökordet. Den kursiverade 
texten är den värderande frasen eller kodningsenheten. Ur kontexten framgår att svår att  
läsa handlar om e-bokens användbarhet (tillgänglighet)– den har vissa begränsningar 
vad gäller det fysiska formatet i jämförelse med en bok i pappersformat. 
Kodningsenheten förmedlar ett negativt värde på axeln användbarhet. Det finns 
däremot inga uttalanden om e-bokens pålitlighet (kvalitet), den verkar snarare vara 
likvärdig med en pappersbok i avseende till dess innehåll. Detta tolkas som ett positivt 
värde på axeln pålitlighet och kodningsenheten placeras därmed i kategorin tidsförlust  
(se 5.3.2).

5.3.1 Kategori: Resurs

Ett verktyg är något man litar på så pass mycket att man (oftast) använder det utan 
vidare eftertanke. Denna kategori består av positiva fält både vad gäller pålitlighet och 
användbarhet. Här hamnar kodningsenheter som bär på odelat positiva värderingar. Ett 
exempel på en värderande fras ur denna kategori är:

”[…] Internet innebär fantastiska möjligheter för demokrati, kommunikation och 
framför allt kultur.” 36

5.3.2 Kategori: Tidsförlust

Denna kategori består av ett positiv fält vad gäller pålitlighet, men ett negativ för 
användbarhet.

Värderingar som placeras i denna kategori kan exempelvis förmedla åsikten att även om 
ett särskilt medium innehåller relevant information finns det hinder som påverkar dess 
användbarhet; det går åt för mycket tid för att få ett användbart material, trots att mediet 
egentligen kan ha stor potential.

 När jag gjorde prototypen till analysmodellen hette denna kategori ”tidsfördriv” och då 
tänkte jag mig att den skulle innehålla attityder kring medier som ansåg att de inte förde 
med sig några meningsfulla resultat – att mediet i fråga är mer av en leksak än ett 
redskap. Jag upptäckte dock att det var betydligt vanligare att resonera kring 

35  Petersson Stenberg, Karin (2009) Studenters användning av elektroniska källor – en  
användarundersökning vid Växjö universitetsbibliotek, s..53

36 Kapla, Jonas (2009), Från idé till IPRED – Svenska Filminstitutets argument kring fildelning,  
upphovsrätt och Internet, s. 46



tidsmässiga eller tekniska hinder som står i vägen för ett användbart resultat. Ett 
exempel på en värderande fras ur denna kategori är:

”[...]svårt att hitta[...]” 37

5.3.3 Kategori: Potential

Kategori potential består av ett positivt användbarhetsfält, och ett negativ 
pålitlighetsfält. 

Många av kodningsenheterna förmedlar åsikten att ett särskilt medium innehåller 
mycket information, men av tveksam karaktär. Här hittas mycket som handlar om 
källkritik på Internet. I de fall som kodningsenheten förmedlar en attityd av att 
information i ett medium är opålitligt enbart av det faktum att mediet finns på Internet 
hamnar de i denna kategori, men däremot inte om de ingår i ett resonemang kring 
faktorer som spelar in på pålitligheten. Kortfattat så innehåller denna kategori 
värderande attityder om pålitlighet, men inte icke-värderande källkritik. 

Ett exempel på en fras är:

”[...]hobbyskribenter och amatörförfattare[...]”38

5.3.4 Kategori: Negativ verkan

Denna kategori består av negativa fält både vad gäller användbarhet och pålitlighet. En 
värderande fras ur denna kategori kan förmedla attityden att användningen av ett 
medium får fler negativa konsekvenser än positiva.  Ord som har en tydlig karaktär av 
mediepanik hamnar här.  Det vill säga att de vädjar mer till känslor än förnuft eller 
innehåller andra typiska drag, till exempel metaforer om makt, sex eller hälsa (se kapitel 
4 för kriterier för mediepanik). Kodningsenheter som förmedlar en odelat negativ attityd 
ingår i denna kategori.

En värderande fras ur denna kategori är:

”[...]vilseledande och felaktig[...]”39

I figur 5.1 nedan beskrivs analysmodellen grafiskt. Den består av fyra fält skapade av 

37  Petersson, Lena (2009) Den litterära nätsajten Vulkan.se och en ny modell för den litterära processen 
s. 31

38 Petersson, Lena, s. 53
39  Remesaho, Annelie & Svantesson, Susanna (2009) Studenters informationsbeteende och exemplet  

Studentkåren i Borås, s. 19 



två axlar som representerar attityd till ett medium vad gäller dess pålitlighet och dess 
användbarhet. Modellens x-axel visar på attityd till ett mediums pålitlighet medan y-
axeln visar på attityd till dess användbarhet. 

POTENTIAL

(y=användbarhet)

RESURS

NEGATIV VERKAN

(x=pålitlighet)

TIDSFÖRLUST

Fig 5.1: Fyra fält: olika inställningar till media i 
avseende till dess pålitlighet och användbarhet

De fyra fälten är alltså områden som värdeordet placeras i, beroende på om det indikerar 
en positiv eller negativ syn på mediet i fråga, dels vad gäller pålitlighet, och dels vad 
gäller användbarhet. Kategorierna förklaras mer ingående i slutet av detta kapitel.

Under analysens gång påträffades attityder som inte kunde kategoriseras problemfritt i 
den ursprungliga analysmodellen. Detta gällde i huvudsak kodningsenheter som bar 
resonemang kring mediers tillgänglighet eller kvalitet. Jag har valt att sortera dessa två 
värden under de ursprungliga värdena användbarhet och pålitlighet. Attityder kring ett 
medias tillgänglighet har sorterats under användbarhet, och resonemang kring kvalitet 
har sorterats under pålitlighet. 

I ett fåtal fall har kodningsenheterna innehållit attityder som inte kunnat bedömas utefter 
någon kvalitet. Då har de placerats under ”resurs” om de innehållit odelat positiva 
attityder, och under ”negativ verkan” då de förmedlat odelat kritiska attityder. Exempel 
på värdeord eller värderande fraser av detta slag är ”modern och miljövänlig” respektive 
”ohälsosam”. 



6. Analys 

De flesta uppsatser innehöll inga eller ett litet antal värdeord. Däremot gav vissa 
uppsatser en oerhörd mängd träffar.  Antalet träffar per uppsats är grupperad kring tre 
olika storleksordningar: enstaka träffar, runt 20 träffar och i några uppsatser har jag fått 
över 200 träffar. 10 av uppsatserna gav inga träffar alls på något av sökorden. (8,6 %)
Den träffrikaste uppsatsen handlade om bloggar och myspace, och den gav runt 500 
träffar, varav ca 20 av dem innehöll relevanta värdeord.
Två medier fick väldigt få träffar – twitter och facebook.. Facebook nämndes totalt 27 
gånger i materialet och twitter endast två gånger, och ingen av dessa sökträffar hade 
några värdeord eller värderande fraser knutna till sig. Träffarna fanns övervägande 
representerade i uppsatser från Växjö.

Blogg var det sökord som gav störst andel positiva värdeord, men också det sökord som 
led av störst snedfördelning i materialet. Den träffrikaste uppsatsen stod för 50 procent 
av det totala antalet träffar på ”blogg” och de tre träffrikaste uppsatserna tillsammans 
stod för 90 procent av de totala träffarna.
Tabellen nedan beskriver fördelningen av antal funna kodningsenheter per sökord och 
per kategori.

Potential Resurs Tidsförlust Negativ verkan Totalt
Internet 19 37 14 12 82
webb 10 18 1 6 35
e-post 2 3 3 4 12
e-bok 4 17 6 5 32
blogg 5 57 14 6 66
totalt 40 132 38 33

Fig 6.1 Fördelningen av kodningsenheter per kategori och sökord.

Relationen mellan antalet värdeord jämfört med det totala antalet träffar beskrivs nedan 
i procent.
8 % av träffarna på Internet innehöll relevanta värdeord (82 av totalt 1036 träffar)
4,5 % av träffarna på webb (35 av 792)
9 % av träffarna på e- , varav 7 % av e-post och 12,5 % av e-bok (12/32 av 176/256)
6 % av träffarna på blogg (66 av 1093)

Resultatet visar alltså att mindre än en tiondel av alla sökord påträffades i samband med 
värderingar. Detta beror dels på att i många av de fall ett medium nämns, görs detta i 
enkla uppräkningar, till exempel då en författare redovisar hur källor sökts fram, hur en 
enkät skickats ut, eller vad för typ av resurser som ingår i ett biblioteks bestånd. Dels 
beror det också på att värderingar faktiskt inte är särskilt vanliga. Fördelningen visar 
också att vissa medier gav upphov till en större andel värderande yttranden än andra: e-
boken ger upphov till mer åsikter kring sig än vad e-post orsakar. Att blogg och webb 



hade så liten andel värdeord anser jag själv är missvisande.  Av de uppsatser som 
innehöll flest antal träffar per enskilt medium i en och samma uppsats, gav sökningar på 
blogg de tre av de fem högsta resultaten (535, 305, 212 träffar), och sökningar på webb 
gav två av dem (225 och 163 träffar). Detta har betydelse även för det låga resultatet för 
dessa två sökord. Detta gäller särskilt sökordet blogg då sökningar gav träffar på både 
mediet, användaren och handlingen (blogg, bloggaren, blogga). Jag tror att den låga 
siffran även beror på att när en författare behandlade bloggen som ämne, nämnde de 
ofta ordet blogg otroligt många gånger i uppsatsen. Det förekom även att blogg 
påträffades flera gånger även i samma mening, exempelvis ”en bibliotekarie som 
bloggade privat fick i uppdrag att blogga även på biblioteksbloggen”. 

Den vanligaste analyskategorin för värdeord var ”resurs”, och den kategori som minst 
kodningsenheter tillhörde var den kategori som representerade den motsatta attityden 
”negativ verkan”.  Över hälften av kodningsenheterna tillhörde den mest positiva 
kategorin ”resurs” (54 procent av det totala antalet relevanta värdeord). Det var inte 
särskilt stor skillnad i fördelningen mellan de  tre andra kategorierna, de bestod av 
ungefär 15 procent vardera av den totala mängden värdeord (16 procent tillhörde 
”potential”, ”tidsförlust” stod för 15 procent av träffarna, och 13 procent hörde till den 
sista kategorin ”negativ verkan”). Detta betyder att i materialet är den klart vanligaste 
attityden till nya medier positiv, och jag kan konstatera att graden av mediepanik är låg.

Nedan följer exempel på fraser innehållande värdeord som påträffats i materialet 
(gemener). De presenteras grafiskt genom att placeras i analyskategorier (versaler). Jag 
har medvetet valt de exempel som är mest intressanta eller uppseendeväckande, vilket 
betyder att det är fler starka åsikter som visas i exemplen än svaga. Vid sidan av namnet 
på varje kategori finns siffror som visar hur många kodningsenheter som påträffats i 
respektive kategori. Den inbördes ordningen i fälten har ingen betydelse för dess 
tolkning. Observera att jag valt att redovisa Internet och webb var för sig. Även om de 
egentligen syftar på samma medium, skiljer sig resultaten något mellan de olika 
sökorden. En anledning till att resultaten skiljer sig åt kan vara att ordet webb ofta ingår 
i ordsammansättningar som ofta är substantiv, till exempel webbplats, webbmaster, 
webbläsare. Det är alltså oftare en träff på webb i ordsökningen handlar om en specifik 
del av Internet, ofta av en ren teknisk natur, än de träffar ordet Internet genererar. 
Internet används oftare i påståenden av mer generell natur.
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Fig 6.2 Exempel på värdeord eller värderande fraser i anslutning till sökordet ”Internet”
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Kommentarer till figur 6.2

Med ” […]stärker författarens närvaro[…]” menas att en författare kan marknadsföra 
sig på ett mer personligt sätt med hjälp av Internet, till exempel med hjälp av en särskild 
webbsida för boken eller författaren.

Med […]”blir distraherad av[…]” menas att internetkällor tar längre tid att arbeta med 
eftersom det är lätt att bli distraherad av andra saker som finns på Internet medan man 
arbetar med mediet.

Frasen ”[…]vilseledande och felaktig[…]” framförde åsikten att det kan ha ett rent 
skadligt resultat att använda Internet som informationskälla på grund av bristande 
kvalitet.

Webb
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varierande tillförlitlighet58

flöde av information som behöver 
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 Fig 6.3 Exempel på värdeord eller värderande fraser i anslutning till sökordet ”webb”
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kommentarer till figur 6.3

Med ”[...]duger som informationskälla[...]” menar upphovsmannen att Internet i vissa 
fall kan fungera som informationskälla, i brist på andra källor.

”[…]fyller liten funktion[…]”  framförde åsikten att ett biblioteks webbplats var 
överflödig.

E-bok
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 Fig 6.4 Exempel på värdeord eller värderande fraser i anslutning till sökordet ”e-bok”

Kommentarer till figur 6.4

Värdeordet ”[…]ohälsosamma[…]” signalerar tydligt mediepanik, då hälsa är en vanlig 
metafor i mediepanisk debatt. Man skulle kunna se ” […]miljövänlig[…]” som en 

65  Petersson, Lena,  s. 33
66  Petersson Stenberg, Karin, (2009) Studenters användning av elektroniska källor – en  

användarundersökning vid Växjö universitetsbibliotek s. 11
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69  Petersson, Lena,  s. 53
70  Ibid  s. 25
71  Petersson Stenberg, Karin,  s. 66
72  Ibid, s.. 40
73  Ibid, s. 53
74  Ibid, s. 10



motpol till denna attityd.

” […]gratis[…]” ingick i ett resonemang om att kvaliteten blir lägre då en elektronisk 
resurs är gratis.

” […]problematiskt[…]” betyder att e-boksformatet är knutet till flera tekniska hinder 
att överkomma innan man kan använda resursen på ett tillfredsställande sätt.

Blogg
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 Fig 6.5 Exempel på värdeord eller värderande fraser i anslutning till sökordet ”blogg”
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Kommentarer till figur 6.5

Med ” […]enkelt[…]” menas att bloggen inte är till för mer avancerade debatt eller 
resursförmedling.

” […]plattform[…]” syftar i detta fall på socialt nätverkande. 

” […]problem att hitta[…]” hänvisar till svårigheter i att göra en blogg mer synlig för 
eventuella läsare.

7. Diskussion

Uppsatsens frågeställning består av tre huvudpunkter:

• Hur är attityder till ett urval nya medier, i uppsatser skrivna vid BHS 2009, 
fördelade i förhållande till åsikter om användbarhet och pålitlighet?

•  Är vissa medier föremål för fler negativa attityder än andra, och vilka medier i 
sådana fall?

• I vilken utsträckning existerar en mediepanik kring de undersökta medierna?

En datorstödd ordsökning i materialet visar att antalet värdeord relevanta för 
analysmodellen är få. Det kan betyda att de medier som undersökts är så pass vanliga 
och använda numera att de inte orsakar särskilt mycket debatt, eller så kan det betyda att 
förekomsterna av värderingar i diskursen helt enkelt är få. Det kan också betyda att få 
uppsatser har fokus på, eller innehåller frågeställningar kring, de medier jag använde 
som sökord. Det fanns spår av mediepanik bland värdeorden, men de var inte många till 
antalet.

Jag hade förväntat mig ett högre antal värdeord, då så var fallet i min pilotstudie. Då 
undersökte jag endast 10 uppsatser, och jag antar att jag av en slump valt uppsatser med 
många förekomster av värdeord.

Svaret på den första frågan i frågeställningen är att generellt sett tillhörde över hälften 
av alla relevanta värdeord den mest positiva kategorin ”resurs” medan de tre andra 
kategorierna bestod av ungefär 15 procent vardera av den totala mängden värdeord. Det 
fanns även en skillnad mellan medierna i fråga. Vissa medier var relaterade till större 
andel värdeord än andra. Blogg och e-bok var de sökord som gav flest antal träffar, 



medan sökningar på e-post knappt resulterade i några alls. I Singers studie (kapitel 4.1) 
var den största kategorin den mest positiva gruppen och likaså i min studie. Den näst 
största kategorin i Singers studie var den mest negativa gruppen medan i min studie var 
denna kategori faktiskt den minsta, även om den inte skiljde mycket åt från de övriga 
två kategorierna i storlek.

Cohen beskriver i sin bok Folk Devils and Moral Panics en process då ett nytt fenomen 
inträder i samhället och en debatt uppstår för att sedan avta89. Om den går att applicera 
på medier och mediepanik i detta arbete betyder det att e-post är så pass erkänt och 
allmänt vedertaget att den nått den fas i moralpaniken då debatten ebbat ut. Omvänt 
visar detta att bloggen däremot inte är helt erkänd än. Även om majoriteten av 
värdeorden om bloggar i materialet hör till analyskategorin med den mest positiva 
attityden till mediet, så visar själva existensen av värdeord att mediet inte passerat 
”panikfasen”. Ett verktyg som är vedertaget behöver man inte motivera användningen 
av i samma grad. I materialet finns en tendens från författare med en positiv inställning 
till bloggen, att berömma bloggen eller motivera användningen av den, mer än vad som 
är nödvändigt för textens syfte.
Tendensen att använda ordet blogg oftare i en text än vad en författare som skriver om 
ett annat medium gör, är i sig intressant, men visar på en brist i min metod då en 
överväldigande ordmängd får en effekt på det uppmätta resultatet.

I resultatet var blogg det sökord som hade störst andel positiva värdeord, men också det 
sökord som led av störst snedfördelning i materialet. Den träffrikaste uppsatsen stod för 
50 procent av träffarna och de tre träffrikaste tillsammans stod för 90 procent av 
träffarna. Sökordet blogg gav träffar på både mediet, användaren och handlingen (blogg, 
bloggaren, blogga), vilket i sig kan ha genererat mer träffar än de övriga sökorden, 
vilket kan ha medfört att antalet relevanta värdeord försvinner i mängden.

Vad gäller svaret på den sista frågan i frågeställningen, som handlar om spår av 
mediepanik, så visar resultatet på att endast 15 procent av det totala antalet värdeord är 
placerade i kategorin negativ verkan som innehåller värdeord av mediepanisk natur. 
Dock är jag inte säker på vad som vore ett bra mått för när en mediepanik faktiskt har 
uppstått. Hur mycket värdeord av en mediepanisk art behövs för att det ska räknas som 
en mediepanik? Detta är en svårighet som uppstår när man kombinerar min i huvudsak 
kvantitativa metod med ett kvalitativt begrepp. I det här fallet vill jag påstå att graden av 
mediepanik är låg, då förekomsterna av värdeord som signalerar mediepanik är få.

8. Sammanfattning

Uppsatsens syfte är att undersöka hur attityder till nya medier är grupperade i uppsatser 
skrivna vid Bibliotekshögskolan 2009, samt om det finns spår av mediepanik i 
diskursen.

89 se kapitel 4.



Uppsatsens teoretiska ramverk består av teori kring begreppet mediepanik av Kirsten 
Drotner med flera, samt teori kring begreppet moralpanik av Stanley Cohen. Drotner et 
al skriver att tre förhållanden kännetecknar debatten kring ett medium runt vilket en 
mediepanik har uppstått: debattens aktörer, dess former och dess ändamål. Debattens 
aktörer består ofta av professionella experter eller andra auktoriteter, debattens form 
vädjar ofta till känslor snarare än logiska argument, och metaforer kring makt, sex och 
hälsa är vanliga. Debattens ändamål är ofta att skydda barn och unga från att påverkas 
negativt av mediet i fråga. Stanley Cohens teori om moralpanik beskriver en process då 
ett fenomen, en grupp personer eller en situation uppstår, som sedan debatteras kraftigt i 
massmedia, särskilt av auktoritetspersoner, och efter en tid försvinner fenomenet eller 
glöms bort.

Den metod som uppsatsen använder sig av är en innehållsanalys av värdeord och 
värderande fraser som tas fram ur materialet med hjälp av datorstödda ordsökningar. 
Sökorden som används är Internet, webb, e-, blogg, twitter och facebook. En 
fyrfältsmodell med fält bestående av positiva eller negativa värden vad gäller 
användbarhet och tillgänglighet används för att tolka de insamlade värdeorden och 
värderande fraserna.

Resultatet av studien visar att graden av mediepanik är låg i det undersökta materialet. 
Över hälften av de värdeord som påträffats i anslutning till sökorden är av positiv natur 
och andra hälften består av en lika fördelning mellan de övriga attityderna som består av 
både blandat positiv och negativ inställning till mediet i fråga, och enbart negativ 
inställning. Enbart en sjättedel av de påträffade värdeorden tillhör kategorin med enbart 
negativ inställning och i denna kategori ingår värdeord av mediepanisk natur.
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