
Sociala medier 
VÅGAR VI ANVÄNDA SOCIALA MEDIER?  



Vem är jag?  

 



Vad är sociala medier för något?  

Bland befolkningen i EU-länderna är genomsnittet för användning av sociala 
medier 56 procent. Island toppar listan och Sverige kommer på femte plats.[3]  

Undersökningen Svenskarna och internet visade 2017 att användningen av sociala 
plattformar och nätverk ökade under 2010-talet. På frågan ”Hur ofta besöker du 
sociala nätverksplatser?” svarade 81 procent av de svenska internetanvändare 
att de minst någon gång gjorde det. 56 procent av dem använde sociala nätverk 
varje dag vilket var dubbelt så många som år 2010 då siffran låg på 28 procent. 
Samma undersökning visade även att Facebook var den sociala plattform som 
flest (74 %) använde. Mer än hälften av alla svenska internetanvändare använde 
Instagram (53 %).[4] Samma undersökning visade två år senare att tillväxttakten för 
de största sociala nätverken minskat. Många (40 %) upplevde då även att tiden 
de la på sociala nätverk inte kändes meningsfull.[5][6] 
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Instagram
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Vilka sociala 
medier finns 
det?  

 

Facebook 

 Instagram 

Snapchat  

 Twitter 

 Linkedin  
 



Varför ska man våga använda sig av 
sociala medier?  

 Socialt  

 Relationer  

 Information  

 Grupper 

 Evenemang  

 Hänga med  

 Utanförskap  



Finns det något farligt med att 
använda sociala medier?   

 Lurendrejeri  

 Lämna inte ut kortinformation  

 Pinsamt  

 



Barnkonventionen  

 



GDPR 

 



Vilket sociala medie används till vad?  

 Olika forum och funktioner  

 Hur vet man vad som passar mig?  

 

 

 



Instagram  

 



Snapchat  

 



Twitter  

 



Linkedin  

 



Facebook  

 



Bra / dåliga exempel  

 



Varför ska man ha facebook?  

 2 miljarder konton  

 Evenemang  

 Grupper  

 Relationer  

 Socialt  

 Kul  



Hur skapar man en profil?  

 



Evenemang 

 



Vad är ”pinsamt”?  

 



Grupper 

 



Hålla kontakten  

 



Ringa varandra!  



Publicera bilder  

 Vad behöver jag tänka på när jag 
publicerar en bild?  

 Facebook äger rättigheterna till bilderna  

 Offentligt/endast för vänner  

 GDPR 

 Barnkonventionen  

 Säkerhet  

 Tagga andra personer  

 Tagga platser 

 Skriva text 



Hur beter man sig på sociala medier?  

 Var dig själv!  

 Exakt samma online som offline 

 Ta hjälp om du är osäker! 

 



Ha kul!  

 Ingen är expert på sociala medier 

 Det kommer nya funktioner hela tiden  

 Det finns inget rätt eller fel  

 Testa dig fram  

 Se möjligheterna via sociala medier 



Frågor? 

 


