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Tobaksfri duo i sociala medier



1. Alla kan vara medieproducenter

Vad är nytt med sociala medier?



Felix Kjellberg, a.k.a. PewDiePie

Över 41 miljoner prenumeranter på 

YouTube – flest i världen (fler än till 

exempel One Direction, Rihanna och 

Justin Bieber)

Drygt 11 miljarder visningar av 

videoklipp

Tjänade drygt 12 miljoner dollar 

under 2015



2. Vi pratar direkt med varandra

1. Alla kan vara medieproducenter

Vad är nytt med sociala medier?



Socialt – vi pratar med varandra 

• Istället för att det enbart är några få som kommunicerar till många så kan 

vi nu kommunicera direkt med varandra eller till allmänheten 

• Alla (även privatpersoner) har möjligheten att nå ut med sitt budskap 

• Mejl, chattar, communities och forum, bloggar… 

• Idag diversifierat – många tjänster med specifik funktionalitet och 

användningsområde 

• Men var går egentligen gränsen mellan olika sätt att vara social på 

internet?

Vad är nytt med sociala medier?





• Totalt antal människor som har konton på sociala medier: 2 miljarder 

• (Antal som är aktiva: 1,7 miljarder) 

• Facebook: 1,4 miljarder konton – men alla är inte riktiga människor 

• Instagram: 300 miljoner användare 

• Twitter: 284 miljoner aktiva konton 

• Snapchat: 100 miljoner användare per månad 

• Reddit: 230 miljoner användare per månad 

• ask.fm: 150 miljoner användare per månad

Hur stort är sociala medier?



En fantastisk möjlighet att skaffa 
kunskap och möta nya människor!



Respekt i sociala medier



Respekt i sociala medier



Respekt i sociala medier



• Mobbing följer med hem 

• Möjligt att låtsas vara någon annan 

• Möjligt att vara anonym 

• … men samtalsklimatet på internet kan vara 

hårt även utanför anonymiteten 

• SOCIALA MEDIER ÄR PÅ RIKTIGT

Respekt i sociala medier



• … hur använder jag sociala medier i mitt arbete och 

privat? 

• … hur kan jag vara ett bra föredöme och visa respekt i 

sociala medier? 

• … hur kan man prata med barn och ungdomar om hur 

man beter sig i sociala medier? Hemma, i skolan, på 

fritiden?

Fundera på:



@spellinglarva

facebook.com/nordstromjohanna

se.linkedin.com/in/nordstromjohanna



Tack för mig!
johanna.nordstrom@vll.se

tobaksfri.se


