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Förord 
Efter flera års arbete sitter jag och skriver en efterlängtad text som ger mig 
möjlighet att tacka alla som har bidragit till att det blivit en avhandling. Men 
först vill jag berätta om mina erfarenheter och upplevelser av tiden som 
doktorand. 

Att skriva en avhandling är som att springa ett Lidingölopp eller att kämpa sig 
igenom SM-spåret på Gammlia. Här finns en hel del gemensamt så jag är nog 
inte den första att göra den liknelsen. Under min doktorandtid har jag 
sprungit några Lidingölopp men framförallt många olika slags rundor i 
Gammliaskogen. Ibland har jag sprungit ensam men ofta tillsammans med 
min bäste vän och man Pontus. I likhet med löparen är doktoranden ofta 
utelämnad åt sig själv. Ingen kommer att springa loppet åt dig och ingen 
kommer att skriva din avhandling. När jag sökte till doktorandutbildningen 
påbörjade jag en mycket speciell runda. Den var inte lika förutsägbar som en 
löprunda. Jag såg inte målet och uppförsbackarna var svårhanterade, 
oberäkneliga och verkade aldrig ta slut. När de branta stigningarna kom visste 
jag inte hur jag skulle ta mig an dem. Det räckte inte med att vara envis och 
uthållig. Ibland upplevde jag att backarna var oöverstigliga men tids nog insåg 
jag att det fanns ”träningstips” att få av mina fantastiska handledare och 
kollegor. Ni har coachat och stöttat mig under hela loppet genom att läsa, 
lyssna och komma med vägledande råd.  

Tack vare den insikten och genom att acceptera att det finns tuffa 
uppförsbackar under en avhandlingsrunda tog jag mig allt närmare målet. 
Varje utmaning ledde mig vidare till nästa uppförsbacke och med tiden blev 
varje ny uppförsbacke en positiv utmaning. Liksom löparen lägger 
doktoranden stort fokus på målet att bli klar och min väg mot målet har alltså 
präglats av både hopp och förtvivlan. Det kan vara bra att vara målinriktad 
men jag har lärt mig att även vägen dit har betydelse. Så oavsett om det 
handlar om 30 km i kuperad terräng eller fem års skrivande blir sträckan 
oändlig om vägen dit glöms bort. Men alla sträckor tar slut och när jag 
passerat målet i Lidingöloppet har all fysisk smärta försvunnit och en känsla 
av välbefinnande infunnit sig. Vad jag kommer att känna när jag lämnar 
avhandlingen till tryckeriet, är dock svårt att förutse. 

Längs alla stigar, uppförs- och nedförsbackar har det funnits en positiv och 
glatt uppmuntrande publik som har följt mig från start till mål. Nu vill jag 
passa på att tacka er alla. Först av allt vill jag tacka min huvudhandledare 
professor Gun-Marie Frånberg och min biträdande handledare docent 
Camilla Hällgren för er visdom, tålamod och tillit under hela 
avhandlingsarbetet. Ni har lyssnat, läst, återkopplat och bidragit i både med- 



 

och motgång. Stort tack för allt! Den fina bilden som metaforiskt ramar in och 
pryder den här avhandlingen är skapad av Camilla Hällgren, stort tack!  

Jag vill även tacka Gun-Marie Frånberg för förtroendet att innan min 
doktorandtid få delta i ett skolverksprojekt om mobbning i skolan vilket 
väckte mitt intresse för området. Ett särskilt tack till Gun-Marie Frånberg för 
hennes uppmuntran att ansöka till forskarskolan vid Umeå universitet. 
Förutom mina handledare vill jag också passa på att tacka alla andra som 
bidragit till att det blev en avhandling. Först vill jag rikta ett speciellt tack till 
professor Ola Lindberg, som var granskare vid mitt slutseminarium, för 
noggrann genomläsning av manus. Synpunkterna var värdefulla för 
färdigställandet av avhandlingen. Jag vill också tacka ansvariga för 
Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU) vid Umeå 
Universitet. Tack till alla som under ledning av professor Lisbeth Lundahl 
deltagit i seminariegruppen vid Institutionen för tillämpad utbildnings-
vetenskap (TUV). Jag vill även rikta ett stort tack till alla ungdomar som 
bidragit med sina erfarenheter och upplevelser av att delta i sociala medier. 
Det har varit roliga, lärorika och givande samtal. Tack även till de lärare som 
varmt välkomnade mig till skolan. 

Tack även till institutionens ledning prefekt Gunnar Schedin och studierektor 
Pär Segerbrant och även tidigare studierektor Dag Österlund för all 
uppmuntran och förståelse för att undervisning inte prioriterats av mig under 
några år. Jag vill också rikta ett stort tack till alla kollegor vid TUV, för all 
uppmuntran. Framförallt vill jag tacka Carina Granberg, Siv Johansson, 
Maggie Jonsson, Christine Lindström, Eva Mårell-Olsson och Christina 
Westergren som peppat, samtalat och lyssnat på mitt ältande. Ett innerligt 
tack vill jag också ge till mina doktorandkollegor Henning Eriksson, Tobias 
Forsell, Leif Marklund, Maria Norqvist, Andreas Olsson, Anna Rantala och 
Maria Viklund. Anna Rantala, ett extra varmt tack för ditt stöd och din 
uppmuntran. Nu till sist vill jag tacka min älskade familj. Till mina kära barn 
Viktor, Carl och Lisa. Jag lovar att jag inte kommer att vara lika disträ 
framöver. Tack för att ni förgyllt min vardag med behövliga pauser och 
underhållande fotbollsmatcher. Ett varmt tack till mina svärföräldrar Harriet 
och Håkan för att ni tar hand om våra hundar och för givande samtal. Ett 
hjärtligt tack till min fantastiska mamma Agneta och pappa Torsten för all den 
tid och stöd ni ger i stort och smått. Till sist, tack älskade Pontus, för våra 
springturer, förståelse och samtal i vardagen.  

Umeå den 8 november 2017  

Åsa Björk 
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Abstract 

Departing from narratives of young people, the aim of this thesis is to deepen 
the knowledge about the meaning of their social interactions in social media.  

In this qualitative study, young people’s interactions when they use social 
media are studied in a Swedish context. The study constitutes an important 
contribution since it makes young people’s voices heard. It is based on semi-
structured interviews with 32 young people aged 13-15.  

The results show that young people do not use the term bullying when they 
define a situation that is of a negative nature. They use other terms such as 
hate and drama to define a situation they perceive to be negative, both in 
situations when they themselves are involved and in situations when they are 
among the audience. It depends on how they define the situation. 
Explanations for why drama, hate and negative actions occur can be 
understood based on on-going relation-building work and an effort to fit into 
a certain peer culture. The results also indicate that it is important to receive 
attention from significant others. In interaction with others, social skills are 
developed to navigate drama, hate, friendship, negative actions and relation-
building efforts in social media.  

Social norms, gender norms and negotiating identities come to expression 
when the young people discuss self-presentations in pictures. 

Explanations as to why they choose to publish a certain kind of picture can be 
linked with complex relationship and identity construction processes where 
the young peoples position themselves and others in the struggle to doing 
gender and a desire to participate in a certain peer culture. 
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social media, drama, hate, friendship, social interaction, youth, peer cultures 
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1. Inledning 

När jag påbörjade mitt doktorandprojekt låg fokus på mobbning på nätet. Jag 
hade dock inga personliga erfarenheter av detta. Det jag kände till var det som 
skrevs i media och de berättelser som framkom i olika inlämningsuppgifter 
från mina studenter.  

I media synliggörs ofta grymma berättelser om ungdomar som utsätts för 
mobbning och kränkande handlingar av andra. Det finns många olika 
uppfattningar om vad ungdomar gör i sociala medier. I media skrivs det ofta 
om att ungdomar deltar i händelser som karaktäriseras som negativa1. Det 
handlar om mobbning, kränkande handlingar, diskriminering och utsatthet i 
största allmänhet. Även berättelser om självmord publiceras i media och 
relateras till nätmobbning mellan ungdomar. Ofta pekas sociala medier ut 
som orsaken till att dessa problem uppstår och ökar. I medias berättelser om 
ungdomars utsatthet på nätet beskrivs ofta offer och förövare som fasta 
entiteter. Offer är de som är utsatta för mobbning och kränkningar och 
mobbare är de som utför handlingarna. Det görs sällan några djupare 
tolkningar och analyser av dessa händelser. För att minska mobbning och 
kränkande handlingar i sociala medier förs det fram olika lösningar på 
problematiken. Bland annat förespråkas tekniska filter för att ungdomar inte 
ska få tillgång till vissa sidor och applikationer i och utanför skolan.  

Undersökningar genomförda av till exempel Friends bekräftar bilden om 
ungdomars utsatthet i sociala medier (Friends, 2015; 2016; 2017). I Friends 
(2017) rapport till exempel, anger ca 35 procent av barn och ungdomar i 
åldrarna 9–16 år att de har blivit utsatta för kränkande handlingar via mobil, 
dator eller surfplatta det senaste året. Vidare anger 12,5 procent av flickorna 
och 7 procent av pojkarna att de har blivit nätmobbade under det senaste året. 
Det är en ökning i jämförelse med Friends rapport från 2016. Dessa studier 
baseras på enkäter med slutna svarsalternativ. Under senare år har även 
intresset för hur det som sker i sociala medier kan relateras till skolan och 
fritiden. Vidare har skolan ålagts ett större ansvar i frågan. Det gjordes bland 
annat ett förtydligande i skollagen (SFS 2010:800) om att det inte går att 
bortse från det ungdomar engagerar sig i när de interagerar i sociala medier 
och ansikte mot ansikte och hur dessa hänger ihop. Skolan har en skyldighet 
                                                             
1 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GWAqm/instagram-far-unga-att-ma-samst 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/sociala-medier-pressar-barnen 
https://nyheter24.se/debatt/829310-sociala-medier-ger-unga-daligt-sjalvfortroende 
https://www.expressen.se/kvallsposten/sociala-medier-kan-hetsa-till-atstorningar/ 
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/42m5E/svenska-12-aringar-ar-beroende-av-natporr 
https://www.aftonbladet.se/wendela/familj/article13530369.ab 
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att utreda alla kränkningar som har en koppling till verksamheten. Det gäller 
oavsett om det sker i skolan eller när de använder sociala medier. 

I mitt arbete som universitetsadjunkt undervisar jag i kurser som riktar sig till 
pedagoger inom skola och förskola. Kurserna handlar om olika aspekter av it 
och lärande. I dessa kurser har jag läst berättelser från lärarstudenter och 
verksamma lärare som på olika sätt kommit i kontakt med mobbning och 
kränkande handlingar som sker när de använder sociala medier. Som nämnts 
har jag också tagit del av medias rapportering om sociala medier och den kritik 
som ofta förs mot dessa. Det bidrog till att jag ofta loggade in i dessa sociala 
medier för att bilda mig en uppfattning om det som uttrycktes. ASKfm är ett 
sådant socialt medium som vem som helst kan besöka för att läsa andra 
användares frågor och svar. På ASKfm insåg jag att det inte bara förekom 
vänliga dialoger mellan ungdomar. De skrev också ganska otrevliga saker till 
varandra. Andra sociala medier såsom Instagram, Facebook och Twitter var 
jag bekant med sedan tidigare eftersom jag själv har en användare på dessa 
nätverk. Jag loggade ofta in och läste eller tittade på de bilder som 
ungdomarna i min vänskapslista publicerade. Jag är även, sedan sju år 
tillbaka, ungdomsledare för ett fotbollslag där det har framkommit både 
positiva och negativa händelser mellan vännerna som kan relateras till sociala 
medier. Dessa händelser har gett mig möjlighet att ställa lite allmänna frågor 
för att öka min kunskap om vad som pågår och hur de pratar om sociala 
medier.  

När jag påbörjade mina doktorandstudier var jag alltså påverkad av den 
mediala bilden om ungdomars deltagande i sociala medier. Under 
forskarutbildningen kom jag också i kontakt med forskning som pekar på 
vikten av att inta ungdomarnas perspektiv. Vidare läste jag in mig på 
forskningsfältet och fann dock att flera studier belyste problematiken utifrån 
andra perspektiv än ungdomarnas. Det innebar att forskning om ungdomars 
deltagande i sociala medier samt medias rapporteringar om problematiken 
skapade ett intresse av att studera ungdomars egna upplevelser och 
erfarenheter av social interaktion när de använder internet och sociala 
medier.  

Under resans gång blev det allt tydligare att ungdomars egna berättelser inte 
är särskilt vanliga, varken i media eller i forskning. Det är alltså inte 
ungdomarnas röster som hörs i den offentliga diskursen om den sociala 
interaktionen när de använder sociala medier. Det är istället så många andra 
som berättar om ungdomars engagemang i sociala medier. Detta fick mig att 
fundera över hur många av dem som egentligen lyssnar på ungdomarnas egna 
berättelser. Vad kan egentligen sägas om hur ungdomarna själva upplever 
social interaktion när de använder sociala medier?  
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Att ungdomar använder sociala medier var alltså inget nytt för mig. Inte heller 
att de var del av olika sociala nätverk. Det jag inte visst något om var hur det 
lät när de själva fick berätta om sina upplevelser och erfarenheter av social 
interaktion när de använder internet och sociala medier. Hur komplex 
ungdomars sociala interaktion är i sociala medier, insåg jag inte då. För att 
fördjupa mig inom området beslöt jag mig för att genomföra intervjuer med 
ungdomar.  

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är således att utifrån ungdomars egna berättelser fördjupa kunskapen 
om sociala interaktioner som de är delaktiga i när de använder sociala medier.  

Aspekter av detta kommer att utforskas genom att söka svar på följande 
frågor: 

• Vilka erfarenheter av sociala interaktioner i sociala medier berättar 
ungdomar om och hur kan deras erfarenheter förstås?  
 

• Hur etablerar, upprätthåller och avslutar ungdomar sociala relationer 
i sociala medier?  
 

• Vilka negativa handlingar förkommer i ungdomars interaktioner i 
sociala medier och hur går de tillväga för att hantera dem? 
 

• Vad berättar ungdomar om identitet och sociala medier. Hur kan 
detta förstås?  

Centrala begrepp  

Avhandlingen handlar alltså om ungdomars upplevelser och erfarenheter av 
sociala interaktioner i sociala medier, vilket innebär att en rad begrepp blir 
centrala genom hela avhandlingen. Vad som följer härnäst är därför en 
redogörelse för hur dessa begrepp kan förstås och hur de kommer att 
användas i studien. 

Sociala medier  

Sociala medier har under det senaste årtiondet utvecklats och blivit allt mer 
tillgängliga för allmänheten. Ungdomar, tillexempel, är där för att prata, dela 
information och umgås. Sociala medier tillhandahåller olika tjänster och är en 
del av vår samtida kultur. 
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Sedan introduktionen har internet generellt och sociala medier i synnerhet 
såsom Snapchat, Instagram, Kik, Facebook, Twitter och Tumblr fångat 
miljontals ungdomar. Nedan presenteras en beskrivning om dessa mediers 
funktionalitet. I en undersökning som Internetstiftelsen i Sverige genomförde 
2016 framkommer bland annat att 79% av ungdomar i åldrarna 12–15 år 
dagligen besöker sociala nätverk i mobilen (Davidsson & Findahl, 2016). 
Snapchat är populärast och 95 procent av alla flickor och 67 procent av alla 
pojkar använder denna medieplattform dagligen. Instagram är en annan 
populär medieplattform som används dagligen av 70 procent av ungdomar i 
åldrarna 12–15 år (Davidsson & Thoresson, 2017).  

Vad är då sociala medier? Carr och Hayes (2015) menar att sociala medier är 
“Internet-based channels that allow users to opportunistically interact and 
selectively self-present, either in real-time or asynchronously, with both broad 
and narrow audiences who derive value from user-generated content and the 
perception of interaction with others” (Carr & Hayes, 2015, s.50). 

När ungdomarna i studien berättar och resonerar om sociala medier anger de 
olika applikationer såsom Instagram och Snapchat. Dessutom berättas med 
stor variation om hur sociala medier används.  

De som forskar om sociala medier är dock inte överens om definitionen. Carr 
och Hayes (2015) menar tillexempel att det finns tendenser till en gemensam 
enighet angående vilka verktyg som anses vara sociala medier, men det finns 
ingen enighet om vad som definierar dessa verktyg. Vidare menar Carr och 
Hayes (2015) att även om vi vet vad sociala medier är finns inga klara 
formuleringar till varför de är vad de är. Några definitioner är för enkla, när 
de enbart fokuserar på hur meddelanden konstrueras. Andra definitioner 
anses vara för generella vilket enligt Carr och Hayes (2015) innebär att de 
också skulle kunna tillämpas på annan kommunikationsteknik.  

Carr och Hayes (2015) anser också att sammanblandningen av ”sociala 
medier” och ”sociala nätverksplatser” är problematisk. Till exempel används 
inte sociala medier nödvändigtvis för nätverkande. Därför är de kritiska till 
boyd och Ellisons (2007) definition som oftast tillämpats som en 
övergripande definition i studier om sociala medier.  

Rains och Brunner (2015) hänvisar till Carr och Hayes (2015) definition och 
tillägger att sociala medier vanligtvis också inkluderas av (1) ”unique system-
user-, and other-generated content; (2) publicly articulated connections 
(friends, followers); and (3) streams of user-generated content” (Ellison & 
boyd, 2013). Det är med andra ord problematiskt att definiera vad sociala 
medier är.  



 5 

I den här studien används termen sociala medier för att referera till tjänster 
som växt fram under det senaste årtiondet. Dessa är exempelvis sociala 
nätverksplatser, platser för videodelning, bloggar, microbloggar och andra 
tjänster som erbjuder deltagare att skapa och dela sitt innehåll mer eller 
mindre publikt och ett sammanhang för social interaktion mellan individer. 
Förutom dessa former av sociala medier använder ungdomar fortfarande 
andra verktyg som stödjer social interaktion. Det är tillexempel e-post, 
snabbmeddelanden och öppna forum i sociala medier (boyd, 2014).  

Min forskning utgår från den bredare definitionen, sociala medier, snarare än 
att fokusera på en specifik applikation eller tjänst. Flera av de olika exempel 
som presenteras i avhandlingens resultatkapitel kommer från Instagram, 
Snapchat, Kik, ASKfm och Tumblr, för att de var de vanligaste tjänsterna 
ungdomarna använde just då. Studien kommer alltså fokusera på ungdomars 
upplevelser och erfarenheter när de använder sociala medier. 

Interaktion i sociala medier 

Under ungdomsåren söker ungdomar sin plats i samhället vilket vanligtvis 
sker i social interaktion med andra (Corsaro, 2015). Ungdomar i vår samtid 
vill på samma sätt som tidigare generationer vara delaktiga i olika 
gemenskaper. Förr skedde detta vanligtvis i skolan, på ungdomsgården och i 
tillexempel fotbollslaget. För ungdomar idag konstrueras den sociala 
interaktionen även online när de använder olika applikationer som 
presenteras nedan. boyd (2014) menar att sociala medier som Instagram och 
Twitter möjliggör för ungdomar att delta i ”public life” samtidigt som just det 
skapar oro hos vuxna.  

Ungdomar använder alltså sociala medier för att interagera med andra. Det 
sker webbaserat, när de använder internet eller mobila applikationer. En 
applikation eller ”app” är en programvara som är designad för smarta 
mobiltelefoner. Några vanliga mobila applikationer kommer att presenteras 
nedan. Det är viktigt att nämna att applikationen utgörs av väl avgränsade 
erbjudanden och begränsningar. boyd (2011) menar:  

While networked publics share much in common with other types of publics, the way in 
which technology structures them introduces distinct affordances that shape how 
people engage with these environments. /…/ As a result, new dynamics emerge that 
shape participation. (s.39).  

I engelskspråkig litteratur används vanligtvis ”space” när interaktioner online 
ska beskrivas. En del svenska forskare använder begreppet virtuellt rum. 
Goffman (1959, 2014a) menar att det finns en plats för varje framträdande; en 
bakre region och en främre region. I den här avhandlingen benämns dessa 
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regioner rum. Främre och bakre rum används för att förstå hur ungdomarna 
avgränsar sina framträdanden i sociala medier.  

Det som karaktäriserar utrymmet eller rummet online där den sociala 
interaktionen pågår mellan ungdomar kan förstås utifrån boyds (2008; 2011; 
2014) begrepp Networked publics. Begreppet networked publics används 
också i den här avhandlingen och förstås som synonymt med sociala medier. 

danah boyd (2011) använder alltså begreppet “networked publics” för att 
beskriva platser online som används av ungdomar för att ingå och delta i 
sociala sammanhang. Hon beskriver dessa platser enligt följande: “As spaces, 
the networked publics that exist because of social media allow people to gather 
and connect, hang out, and joke around”. Platsen skapas alltså i sociala 
interaktioner mellan individer.  

Vidare menar hon att ”networked publics” är ”publics” som är 
omstrukturerade av ”networked technologies”. boyd hänvisar till Anderson 
(2006) som menar att ”a public” kan vara en samling av individer som 
upplever att de är en del av en “imagined community”. Det innebär, menar 
boyd, att networked publics samtidigt är: “(1) the space constructed through 
networked technologies and (2) the imagined community that emerges as a 
result of the intersection of people, technology and practice” (boyd, 2014, s.8). 
Individer kan delta i flera olika “publics” även offline. I den här studien förstås 
”publics” som: ”Publics provide a space and a community for people to gather, 
connect, and help construct society as we understand it” (boyd, 2014, s.9). 
Sociala konstruktioner skapar sociala medier som “networked publics that 
allow people to see themselves as a part of a broader community”. danah boyd 
använder begreppet networked publics när hon problematiserar ungdomars 
deltagande och sociala interaktioner online. 

boyd (2008; 2011; 2014) använder också begreppet Networked publics när 
hon beskriver hur den sociala interaktionen förändras i sociala medier. Vidare 
belyser begreppet hur den personliga kulturen utvidgas till en publik kultur. 
Där kan individer som delar sociala, kulturella och medborgerliga syften 
träffas och kontakter utanför den närmaste familjen och vännerna blir möjlig. 
Hon menar att det utrymmet har andra egenskaper än traditionella rum 
offline. För att förstå hur den sociala interaktionen online kan skilja sig åt från 
offline beskriver hon fyra erbjudanden som formar den sociala interaktionen 
i sociala medier (boyd, 2011); 

Persistence (fortlevnad): the durability of online expressions 
and content  
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Visibility (synlighet): the potential audience who can bear 
witness  

Spreadability (spridbarhet): the ease with which content can be 
shared  

Searchability (sökbarhet): the ability to find content  

Innehåll som publiceras i sociala medier cirkulerar för att teknologier 
möjliggör fortlevnad. Vidare skapar det möjlighet för asynkron interaktion. 
Ett inlägg som publiceras kan alltså besvaras när som helst. Fortlevnad 
betyder också att innehåll som medieras i sociala medier inte är kortvariga. 
De lever vidare. Interaktion som medieras i sociala medier i form av text eller 
bild kan alltså bevaras för alltid. 

I sociala medier går det att nå ut till en bred publik och samtidigt få tillgång 
till innehåll globalt (Markham, 2013). Det betyder att meddelanden eller 
inlägg som postas blir synliga för en större publik. Synligheten ökar alltså i 
sociala medier. I de flesta applikationer är defaultinställningen utformad för 
att ett meddelade ska publiceras publikt. Det krävs därmed en aktiv handling 
för att avgränsa och styra till vem ett meddelande ska skickas eller vem som 
får läsa ett inlägg. Det krävs också en aktiv handling för att inte bli taggad av 
andra.  

Information som postas i sociala medier kan också spridas tämligen enkelt. 
Det görs genom att tagga, dela och skicka vidare. Det betyder alltså att det 
individer delar med sig av i sociala medier ökar spridbarheten annorlunda än 
offline. Det kan jämföras med ett samtal mellan ungdomar i skolan och 
interaktion genom bild och text. Även möjligheten att söka information 
underlättas med samtida medier. 

I den här studien används dessa begrepp som ett ramverk för att 
konceptualisera hur den sociala interaktionen i en onlinemiljö ser annorlunda 
ut i förhållande till offline. 

Sociala mediers funktioner och erbjudanden 

Något som också är viktigt att påpeka är att ungdomars användning av sociala 
medier skiljer sig åt, både när det gäller vilka applikationer som används och 
hur de används. Även om en applikation som exempelvis Instagram skapas 
för ett visst syfte, konstruerar ungdomar sin sociala interaktion olika i dessa 
applikationer. Buckingham (2008) hävdar att det är problematiskt att anta att 
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tekniken enbart är formad av befintliga sociala relationer, utan några 
inneboende egenskaper. Han menar att teknik har inneboende erbjudanden: 

/…/largely shaped by the social actors and social institutions that play a leading role in 
producing it, and in determining where, when, and how it will be used, and ways in 
which these different media or modes of communication are used, and they ignore the 
complex and sometimes quite contradictory relationships between media change and 
social power (Buckingham, 2008, s.12).  

Funktionaliteter 

Nedan presenteras kortfattat några webbtjänster och applikationer som 
används av ungdomarna i studien. Det finns alltså anledning att beskriva dem 
eftersom deras funktionaliteter påverkar hur sociala interaktioner medieras.  

I ASKfm ställer deltagarna frågor till varandra. Det sker anonymt eller med 
användarnamn. Andra deltagare kan läsa alla frågor och svar (Wikipedia, 
2017a). 

En Blogg är en dagbok som kan skrivas enskilt eller tillsammans med andra. 
Nya inlägg publiceras på en webbsida. Bloggar kan vara inriktade på speciella 
intresseområden. De kan också användas som en publik dagbok. Bloggare kan 
lägga in ”hashtaggar” för att uppmärksamma läsare (Wikipedia, 2017b).  

Facebook är en tjänst som möjliggör för användare att skapa en profil. Det går 
att ställa in vem som ska se bilder och andra inlägg som publiceras i flödet, 
exempelvis går det att avgränsa till vänner, vänners vänner, eller välja bort 
följare. Det kan kontoägaren ändra inför varje inlägg som publiceras. Det går 
också att interagera med andra genom att tagga, gilla och kommentera inlägg. 
Det finns även inbyggda funktioner som direktmeddelanden, videochattar och 
möjlighet att skapa privata grupper (Wikipedia, 2017c). 

Instagram använder ungdomarna för att skicka bilder, gilla och kommentera 
andras inlägg. Kontoägaren kan skapa en profil och bygga upp ett socialt 
nätverk. Vidare delar kontoägaren selfies och bilder eller tittar på andras. Det 
går också att märka bilderna, med s.k. hashtag. I tjänsten finns det också en 
inbyggd chattfunktion som används för privat, social interaktion (Wikipedia, 
2017d).  

Kik används vanligtvis för att chatta med vänner. Det går att chatta en och en 
men även att skapa grupper. Applikationen fungerar nästan som 
meddelanden, men i stället för att ha ett telefonnummer som avsändare 
används ett användarnamn (Wikipedia, 2017e).  
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Skype används för chatt och IP-telefoni. För att använda Skype måste 
programmet installeras på en dator eller en mobiltelefon. I samband med det 
skapas ett användarkonto. I programmet går det att söka efter individer man 
vill ringa till. Under samtalet går det att starta en webbkamera (Wikipedia, 
2017f). 

Snapchat använder ungdomarna för att skicka bilder och korta filmklipp, s.k. 
snaps, till sina vänner. Det finns även möjlighet att rita på bilderna och lägga 
till texter. Mottagaren har en kort stund på sig att se bilden eller filmen innan 
den försvinner. Det går även att spara snaps om man vill. Förutom det finns 
också inbyggda kosmetiska filter som används för att förställa ansiktet. Via 
funktionen ”Min Story” kan användaren ladda upp filmer och bilder som finns 
tillgängliga i 24 timmar (Wikipedia, 2017g). 

Tumblr är en bloggplattform som möjliggör för användare att publicera texter, 
bilder, filmer, länkar, chatt, citat och ljud till sin tumblrlog. Det finns även 
möjlighet för användare att följa andra och se andras inlägg i panelen 
(Wikipedia, 2017h).  

På YouTube tittar ungdomar på andras videoklipp och delar med sig av sina 
egna. Det finns även en sökfunktion som gör det enkelt att hitta intressanta 
filmer (Wikipedia, 2017i).  

Twitter används för de som skriver korta meddelanden, s.k. tweets, på max 
140 tecken. Användaren väljer sina följare. Det kan vara vänner och andra 
intressanta individer, till exempel kändisar (Wikipedia, 2017j). 

Olika begrepp används när ungdomarna själva berättar om sociala mediers 
funktionaliteter. Deras utsagor kommer att presenteras mer utförligt i 
resultatkapitlen 5, 6, 7 och 8. 

När ungdomarna berättar om hur de interagerar i sociala medier använder de 
olika uttryckssätt vilka kommer att beskrivas nedan. När de berättar om den 
sociala interaktionen i användningen av internet och sociala medier säger de 
att de är på nätet, på Instagram, på Youtube och på Facebook. Det liknar 
uttryck som definierar en plats offline, exempelvis att de är i skolan, på 
fotbollsplanen eller på fritidsgården. 

Att ”följa” någon i sociala medier inleds med att en individ aktivt skickar en 
förfrågan till kontoägaren. Det går alltså att följa vänner men även kändisar, 
politiker, organisationer och intressestyrda konton.  
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”Följare” är användare av ett konto som följer en annan individ på till exempel 
Instagram. En följare behöver inte vara en vän.  

Att ”kommentera” en bild eller ett inlägg är en vanligt förekommande 
handling i sociala medier. Det sker när någon publicerar tillexempel en bild 
och följare av kontot skriver en kommentar. 

”Like” eller ”gilla” är funktioner som individer använder för att visa att de 
uppskattar ett inlägg. Den funktionen kan också användas som ett uttryck för 
att inte uppskatta ett inlägg. Det sker när en följare som kanske förväntas 
tycka om bilden inte gör det. På Twitter kallas följare av ett specifikt 
Twitterkonto, ”followers”. 

När ungdomarna berättar att de ”facetimar” betyder det att de interagerar i 
Facetime som är ett videosamtals-och IP-telefoni-program för Iphone 4 och 
nyare modeller.  

”Hashtag” eller nummertecknet (#) används för att skapa en kategori, eller 
etikett, exempelvis #metoo, som beskriver innehållet i ett inlägg på Facebook, 
Twitter och Instagram eller i en blogg. Genom denna märkning länkas 
inlägget samman med alla andra inlägg som är märkta med samma hashtag. 
På Instagram kan man ”hjärta” en kommentar. Det motsvarar gillafunktionen 
i Facebook. 

När en individ blir ”taggad” skapas en länk till personens profil. Den som 
publicerar en bild kan tagga ett foto och berätta vem som är på bilden. 
Taggning av en bild eller ett inlägg införlivar alla erbjudanden som diskuteras 
av boyd (2011). Bilden sprids till andra och lever vidare. En taggad bild blir 
sökbar. 

”Flöde” är all den information som finns på en användares konto. Flöden på 
Twitter, tillexempel, är snabba och försvinner fort. I Facebook kan det vara 
lättare att söka i en användares flöde. 

För att kommunicera och presentera sig själv används även andra symboler 
som motsvarar mänskliga ansiktsuttryck, så kallade emoticons och emoji. 
Emoticons är symboler och skrivtecken som används för att visa 
ansiktsuttryck. Om man vill visa att man är glad används följande tecken, 😀. 
Motsvarande emoji är en bildikon som representerar ett objekt, en känsla eller 
ett begrepp. Det är ett kartoonliknande ansiktsuttryck. Som förklaras på 
iemoji.com är termen ”emoji” det japanska ordet från japanskan som står för; 
絵 (e = bild), 文 (mo = skrift), 字 (ji = tecken) (Zhu, 2015). 
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Erbjudanden  

Ungdomarna använder också olika erbjudanden i applikationerna för att 
arbeta med den sociala interaktionen. Dessa erbjudanden skapar mening i den 
sociala interaktionen och får olika betydelser. 

Olika egenskaper eller kännetecken som olika rum online omfattas av kan 
förstås som ”affordances”. Begreppet affordance som ursprungligen myntades 
av Gibson (1977) definieras senare av Norman (1999) som ”perceived 
functionality” vilket på svenska kan uttryckas som upplevd funktionalitet. 
Norman menar att affordance handlar om den funktionalitet som vi uppfattar 
att någonting har. Affordance handlar alltså om relationen mellan funktion 
och vad vi uppfattar som en funktion. Affordance är ett omdiskuterat begrepp 
som är inlånat från en annan disciplin. I en kritisk artikel Problem with 
affordance, diskuterar Oliver (2005) att i och med att begreppet är inlånat till 
fältet human-computer interaction, används begreppet på så sätt att den 
tekniska artefakten har agens, utan att erkänna användarens roll. I den här 
avhandlingen används begreppet för att belysa vilka designfunktioner som 
individer brottas med. Affordances kommer att översättas till erbjudanden. 
Hur olika erbjudanden används i sociala medier påverkar den sociala 
interaktioner.  

Även boyd (2014) menar att det är viktigt att förstå på vilket sätt erbjudanden 
hos en viss teknologi eller ”space” (rum i sociala medier) påverkar den sociala 
interaktionen. Det kan jämföras med att interagera med en vän offline 
sittandes bakom ett fönster med möjlighet att se men inte höra. I det fallet blir 
gester och mimik användbara integrationsmöjligheter eller att skriva på ett 
papper. Fönstrets erbjudanden kan inte förutspå hur individer kommer att 
interagera men det kommer ändå att forma situationen. 

Andra begrepp  

I avhandlingen används även andra begrepp som kan relateras till social 
interaktion och kommunikation mellan ungdomar. När ordet ungdomar 
används syftar det på individer i åldrarna 13–16 år. 

 
Mediering förstås i den här avhandlingen som ett begrepp som förklarar 
samverkan mellan individer och kulturella redskap. Kulturella redskap 
används av individer för att förstå och agera i omgivningen. Ett exempel är 
”gilla” funktionen i Instagram. 

Internaliseringsprocessen innebär att mentala funktioner förmedlas, överförs och 
understöds eller styrs – dvs. medieras – med hjälp av fysiska och intellektuella redskap 
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som vi människor använder i olika slags sociala aktiviteter. Vi står nämligen inte i 
direkt, omedelbar kontakt med omvärlden; vi hanterar den med hjälp av medierande 
metoder vilka utgör kulturella redskap av olika slag (Dysthe, 2003 s.79). 

”Online” hänvisar till interaktioner som sker via internet. När begreppet 
används avses ingen speciell webbtjänst eller mobilapplikation. ”Offline” 
används när det hänvisas till interaktioner som sker i den fysiska världen. 
Enligt Chambers (2013) överlappar dock individers sociala nätverk online och 
offline varandra.  

Ytterligare ett vanligt förekommande begrepp i avhandlingen är ”selfie”. Selfie 
är ett fotografiskt självporträtt och förstås som en viktig del i den visuella 
kommunikationen mellan ungdomarna. En selfie definieras: ”A photograph 
that one has taken of oneself, typically one taken with a smartphone or 
webcam and shared via social media” (Oxford Dictionaries, 2017). Selfies ger 
användaren möjlighet att presentera sig för en bredare publik online. Det 
finns olika typer av selfies beroende på vinkel och perspektiv, filter och 
situation. 

Vid interaktion ansikte mot ansikte påverkas en individ av andra individer. 
Enligt teorier om självpresentation och intrycksstyrning (impression 
management) påverkar individer varandra och anpassar sitt beteende 
beroende på vem de möter, alltså vem som befinner sig i publiken (Goffman, 
2014a). För att förstå hur det går till när ungdomarna använder sociala medier 
när de inte är medvetna om vem som finns i publiken, kommer begreppet 
”imagined audience” att användas. ”Imagined audience” förstås i den här 
avhandlingen som ”the mental conceptualization of the people with whom we 
are communicating, our audience” (Litt, 2012, s.331). Publiken kan alltså vara 
okända och kända individer såväl som vänner och familj. I forskning om den 
föreställda publiken framkommer att individer tänker på sin publik på olika 
sätt från mycket abstrakta och allmänna, tillexempel” "alla" eller” "offentliga" 
till mer specifika och riktade, tillexempel "vänner" eller” "medarbetare" (Cook 
& Teasley, 2011; Marwick & boyd, 2011; Semaan et al., 2015). 
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2. Forskningsöversikt  

I det här kapitlet att ges en översiktlig bild av tidigare forskning om ungdomar 
och sociala medier. Tidigare forskning som är närliggande och relevant för 
avhandlingsprojektet kommer att presenteras. Jag kommer även att redovisa 
hur sökningarna har gått till.  

Forskningsöversikten är strukturerad utifrån teman som är valda för att de är 
centrala för mitt studieobjekt. Tematiseringen har gjorts med utgångspunkt i 
syfte och forskningsfrågor samt den induktiva tematiska analysen av det 
empiriska materialet. Genomgången avslutas med en sammanfattning av 
vilken kunskap den här avhandlingen bidrar med i relation till tidigare 
forskning.  

Sökförfarande 

I arbetet med forskningsöversikten har avgränsningar gjorts. Det betyder att 
jag har avgränsat sökningarna till forskning om ungdomar i åldrarna 13–16 
år. Vidare har de valda publikationerna begränsats till åren 2010–2017. 
Databasen (EBSCO) har använts eftersom den är omfattande. Även databasen 
(DiVA) och Google Scholar har använts som ett verktyg för att hitta relevanta 
publikationer inom fältet. Sökord som använts i databaserna är ungdomar, 
sociala medier, digitala medier, självpresentation, identitetskonstruktion, 
nätmobbning, privacy, kränkande handlingar, sexting och medierad 
kommunikation. Även kombinationer av dessa sökord har använts samt deras 
engelska motsvarigheter. Vidare har sökorden använts både med och utan 
booleska operatorer för att specificera sökningen. Svensk och internationell 
forskning har behandlats.  

Risken med att enbart genomföra sökningar i databaser är att relevanta 
publikationer som inte är indexerade i databaserna kan förbises. Därför 
granskades även alla referenslistor i de publikationer som valdes ut, vilket 
utökade materialet. I vissa fall har forskning som är äldre än avgränsningen 
2010–2017 använts, om studierna har betydelse för att förstå avhandlingens 
forskningsobjekt. Att söka efter artiklar har inneburit en hel del läsning och 
granskning för att avgöra om de kan bidra till att förstå problemområdet.  

Vad som framkommer är att forskning om ungdomars användning av sociala 
medier är ett aktuellt och engagerande område som omges av stort intresse. 
Det är inte speciellt konstigt eftersom den smarta mobiltelefonen och 
surfplattan är medieapparater som numera är integrerade i nästan alla barns 
och ungdomars medierade vardag. När dessa medier introducerades och blev 
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tillgängliga för ungdomar har forskare därmed intresserat sig för olika 
aspekter av medierad interaktion.  

Allt eftersom sociala medier blir allt vanligare framkommer att det även finns 
en hel del forskning om risker som till exempel bristande integritet, 
nätmobbning och ”sexting” dvs när ungdomar skickar pornografiskt material 
till varandra. I forskningsöversikten framkommer också att flera 
frekvensstudier har genomförts om nätmobbning. Dessa studier visar att 
nätmobbning är vanligt förekommande och att många barn och ungdomar far 
illa. Livingstone och Brake (2010) kritiserar forskning om sociala medier och 
ungdomar eftersom den vanligtvis baseras på kvantitativa studier i form av 
enkäter. De menar att forskningen behöver bygga på ungdomarnas berättelser 
om deras upplevelser och erfarenheter av att delta i sociala medier. I kvalitativ 
forskning som har ett ungdomscentrerat perspektiv fokuseras däremot på 
andra aspekter av deras deltagande i sociala medier. Som exempel på det kan 
nämnas identitetskonstruktion, genus, lärande, vänskap och sociala 
färdigheter. 

Studier om sociala interaktioner när ungdomar använder 
sociala medier 

Detta tema är valt för att kunskaper om sociala interaktioner är av central 
betydelse för studien. I flera studier framkommer till exempel att ungdomar 
ständigt bär med sig sina smarta mobiltelefoner och är därmed alltid 
tillgängliga. Hur ungdomar etablerar, upprätthåller och avslutar vänskap och 
sociala relationer, förändras i och med att ungdomars rumsliga världar 
anpassas till informationsteknikens struktur och funktion. I boyds (2014) 
studier, till exempel, framkommer att ungdomar använder olika applikationer 
för att interagera, organisera möten och sociala relationer. Vidare används 
smarta mobiltelefoner till att kommunicera med vänner, lyssna på musik och 
spela spel. De används också för personliga uttryck och produktion av 
material. De tar bilder, skapar spel och spelar in filmer som delas med andra 
i sociala medier (boyd, 2014; Forsman, 2014; Statens Medieråd, 2017).  

I forskning om ungdomar och sociala medier framkommer att ungdomar är 
engagerade och intresserade av social interaktion och teknik. I en omfattande 
kvalitativ studie av boyd (2010) framkommer att ungdomar styrs av vänskaps- 
och intressedrivna faktorer när de väljer bland olika sociala medier. I sociala 
medier är ungdomar dessutom delaktiga i en vidare social värld (Livingstone, 
2014). Sociala medier spelar alltså en stor roll i ungdomars liv för att skapa, 
upprätthålla och etablera relationer (boyd, 2014). Vidare framkommer att de 
upplever vänskaps- och kärleksrelaterad samt sexuell interaktion som 
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underhållande, spännande och rolig (boyd, 2008; Livingstone, 2008) och som 
en betydelsefull del av dramat i en kamratkultur (Marwick & Boyd, 2014a). 

Hur ungdomarna använder, vad de gör och med vem de interagerar i sociala 
medier har alltså fångat forskares intresse (Dunkels, 2012). Redan år 2007 
intervjuade Elza Dunkels (2007) även barn om vad de gör på internet.  

Flera forskare förstår ungdomars användning av sociala medier som en del av 
deras sociala vardagsliv. Mark Deuze (2012) till exempel, beskriver 
förändringen av medieanvändningen som ”medieliv” där utvecklingen förstås 
som att gå från ett liv med medier till ett liv i medier. Annan forskning visar 
att ungdomar bland annat upplever sociala fördelar samt att vissa sociala 
medier skapar utrymme för upplevelser av frihet (Siibak, 2010; Wilson et al., 
2012). 

I en omfattande undersökning av Statens medieråd (2017) framkommer att 
det skett en stor förändring i medieanvändning bland ungdomar. Den mobila 
internetåtkomstens genombrott har förändrat villkoren för 
medieanvändning. Tidigare var medieanvändningen en avgränsad del som 
kunde kopplas till fritiden. Idag är den en integrerad del av deras vardag.  

Med stöd av tekniken kan ungdomar publicera i princip vad som helst. Det går 
fort och ibland sker det oreflekterat. Marwick och boyd (2014b) diskuterar hur 
ungdomar förhåller sig till information och hur de väljer att avgränsa den. 
Resultaten i deras studie indikerar att ungdomar inte endast utgår ifrån 
mediets defaultinställningar. De skapar ytterligare inställningar för att 
tillexempel kontrollera information till sin privata krets.  

I en annan artikel av samma författare (Marwick & boyd, 2011) diskuterar de 
”collapsing kontext”. De studerar vilka tekniker användarna av Twitter har för 
att hantera en ”imagined audience”, alltså hur de riktar in och styr information 
till olika målgrupper och hur de hanterar sin självrepresentation. Även Vitak 
(2012) diskuterar begreppet ”collapsing kontext” i sin studie om hur 
användare på Facebook avgränsar information till olika publiker.  

I en annan forskningsstudie av boyd (2014) som bygger på intervjuer om hur 
ungdomar använder teknik används begreppet ”networked publics” för att 
beskriva ungdomars engagemang i sociala medier. Här förklaras också att 
ungdomar ”want to be part of the broader world by connecting with other 
people and having the freedom of mobility” (boyd, 2014, s.10). Hon menar 
vidare att vuxna alltid oroat sig för ungdomars delaktighet i “public life”, alltså 
de platser som ungdomar samlas på.  
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Ungdomar som både kompetenta och utsatta 

I flera studier om ungdomar och sociala medier undersöks risker och 
möjligheter utifrån olika utgångspunkter och perspektiv. Det här temat är valt 
för att visa vilka sociala färdigheter ungdomar använder i social interaktion 
med sina följare för att hantera utsatthet. Ungdomars delaktighet och 
användning av sociala medier kan sorteras utifrån studier som undersöker att 
de utnyttjas och kontrolleras av samtida medier och de som belyser 
ungdomars kreativa färdigheter och kompetenser (Buckingham, 2008; 
Chambers, 2013; Ito & Bittanti, 2010; Livingstone, 2008). Studier visar även 
på att medias bild påverkar hur föräldrar och andra vuxna förstår ungdomars 
användning av sociala medier.  

Prensky (2001) hävdar att ungdomar tänker och processar digital information 
väsentligt annorlunda än vuxna. Han använder begreppen “digital natives” för 
att förklara att ungdomar har mer kunskaper och färdigheter än vuxna om 
teknologi. Vuxna beskrivs som ”digital immigrants”. Metaforen ”native” 
användes också av Barlow (1996) och inspirerade bland annat Prensky (2001) 
som tolkade den bokstavligt dvs att ungdomar har medfödda tekniska 
färdigheter. boyd (2014) menar att användningen av begreppet ”digital 
natives” vare sig det används i positiva ordalag eller i negativa ordalag kan få 
allvarliga oavsiktliga konsekvenser. Hon hävdar att begreppet ”digtal native” 
döljer en ojämn fördelning av färdigheter och mediekunskap bland 
ungdomar. Vidare förklarar hon att det presenterar en felaktig bild av 
ungdomar som lika förberedda för den digitala epoken. Hon anser att både 
ungdomar och vuxna har mycket att lära. 

I boyds (2014) forskning framkommer också att ungdomars positiva 
upplevelser och annat som de försöker hantera i sociala medier sällan 
framställs nyanserat i media. Den offentliga debatten påverkas förmodligen 
av media som ofta publicerar berättelser med betoning på negativa aspekter. 
Ungdomars säkerhet i sociala medier länkas vanligtvis till social isolering, 
tidsslöseri, nätmobbning, sexuell utsatthet, missbruk samt farhågor om vilka 
effekter som ungdomars exponering för detta kan ha för deras välbefinnande. 
Detta kan, enligt boyd (2014), bidra till att den offentliga moralpaniken 
förstärks och ökar oron för det. 

Haddon och Stald (2009) har genomfört en jämförande studie där flera länder 
ingår. Resultatet visar att media har en benägenhet att producera negativa 
nyheter och fler berättelser om risker än möjligheter. Tsaliki (2015) menar att 
detta leder till en ökad oro bland föräldrar och att det skapar s.k. moralpanik: 
”Moral panics are symptoms of more general anxieties provoked by the rapid 
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pace of social change, as this is effected by technological developments within 
modernity.” (Tsaliki, 2015, s.501).  

Marwick och boyd (2014b) studerar betydelsen av integritet för ungdomar i 
nya medier. De menar att samtida teorier om integritet misslyckas med att ta 
hänsyn till hur sociala medier förändrar praxis för informationsutbyte och 
synlighet. Vidare argumenterar de för att medierande miljöer, som tillexempel 
Facebook, har medfört att ungdomar ändrat sina uppfattningar om integritet. 
Vidare förhåller Marwick och boyd (2014b) sig kritiska till att integritet 
vanligtvis konceptualiseras som ett sätt att begränsa tillgång till information. 
De menar att för ungdomar som deltar i sociala medier ändras 
förutsättningarna eftersom mediet uppmuntrar individer att dela med sig av 
information (Marwick & boyd, 2014b). Till exempel visar studier hur 
ungdomar förhåller sig till att delta på internet. För att existera måste de 
“write oneself, and one’s friendships and community, into being” (boyd, 2008 
s.120). Det sker när ungdomar publicerar bilder, texter och annat innehåll 
samt ”gillar” och kommenterar andra individers innehåll för att bekräfta och 
integrera med dem. Vad som framkommer är att vad de väljer att offentliggöra 
dels beror på förmågan att läsa av en social situation och dels på deras 
uppfattningar om kontexten. Det kan vara utmanande i medierade miljöer 
menar Marwick och boyd (2014b). 

I en litteraturgranskning genomförd av forskarna Savina et al. (2017) 
fokuseras studier av hur social interaktion i digitala medier påverkar 
ungdomsutveckling, fysisk och psykisk hälsa, kognitiva processer, inlärning 
och socio-emotionell utveckling. Både fördelar och risker i samband med 
användningen av digitala medier diskuteras. I granskningen framkommer att 
digitala medier i sig själva inte är skadliga för ungdomar. Det finns dock vissa 
risker, vilka snarare handlar om när, hur mycket, och vilket innehåll 
ungdomar tar del av. 

I en intervjustudie med barn och ungdomar studeras social interaktion för att 
ta reda på hur de avkodar och hanterar riskfyllda möjligheter dvs ”risky 
opportunities” i sociala medier. De utforskar också mediekunnighet (literacy) 
och vilka implikationer det kan få för att utsättas för risker (Livingstone, 
2014). I resultatet framkommer att i åldrarna, 9–11, brottas de med 
funderingar om vad som är äkta och vad som är falskt. I åldrarna, 11–13, är de 
upptagna med frågor om vad som är roligt, men även om det är överskridande 
eller falska. För ungdomarna i åldrarna, 14–16, ökar komplexiteten i deras 
sociala och känslomässiga liv. Deras ökade mognad bidrar till att de fokuserar 
mer på vad som är värdefullt för dem själva. 
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I en avhandling redogör Berne (2014) för upplevelser av nätmobbning hos 
förövare och offer. Ett resultat visar att elever som var utsatta för 
nätmobbning var mer missnöjda med sin kropp än de elever som inte var 
utsatta. Vidare framkom att många elever skulle berätta för en vuxen om de 
blev utsatta för mobbning på internet. 

Även om ungdomar för det mesta upplever positiva händelser i sociala medier 
berättar de också om obehagliga situationer som de måste kunna hantera. 
Studier om barns säkerhet på internet utgår vanligtvis ifrån enkäter med 
slutna svarsalternativ inom områden som redan har ett etablerat politiskt 
intresse (Livingstone et al., 2014). Några forskare med kvalitativa ansatser har 
därför börjat undersöka ett bredare utbud av risker (boyd, 2014; Livingstone 
et al., 2014). I dessa studier får barn möjlighet att berätta om sina upplevelser 
och erfarenheter. Denna forskning, om barns och ungdomars utsatthet, har 
ett barncentrerat perspektiv och syftar till att ge ungdomar en röst genom att 
lyssna på deras berättelser och problem för att kunna ge en mer nyanserad 
bild. I dessa studier positioneras barn och ungdomar som aktiva skapare av 
sina aktiviteter på internet snarare än passiva (James et al., 1998). Till 
exempel undersöker Marwick och Boyd (2011) hur ungdomar förstår 
integritet (privacy) i sociala medier som Facebook och Twitter. Det visar sig 
att många använder sig av kreativa färdigheter för att reglera vem som får 
tillgång till information som de delar i sociala medier. 

När ungdomar ska presentera sig i sociala medier finns det en föreställd 
publik som de har i åtanke på olika sätt. I flera studier undersöks hur 
ungdomar föreställer sig sin publik (Cook & Teasley, 2011; Marwick & Boyd, 
2011; Semaan et al., 2015). Andra forskare menar att det saknas studier om 
vilka strategier ungdomar använder för att få flera följare (Litt & Hargittai, 
2016). 

Sonja Livingstone et al. (2014) utgår från en halvstrukturerad enkätstudie 
som syftar till att bidra med förståelse av vilka risker som ungdomarna 
upplever, berör dem mest och hur deras upplevelser stämmer överens med 
den offentliga politiska agendan. I forskning om ungdomars utsatthet 
undersöks och kartläggs förekomst av och risker med detta, för att informera 
allmänheten och öka medvetenheten. Vidare syftar den forskningen till att 
utveckla verktyg för barn och ungdomars inflytande och skydd på internet 
(Livingstone et al., 2012). I ett stort europeiskt projekt som kallas ”EU Kids 
Online” genomfördes enkätstudier riktade till 25 000 ungdomar i europeiska 
länder om deras internetvanor och intressen. Det resultat som forskarna kom 
fram till är att internet är en del av barns och ungdomars vardag. Vidare 
framkommer att de vanligaste riskerna på internet är pornografi, mobbning 
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och sexuell utsatthet. Det var dock få ungdomar som rapporterade att de varit 
utsatta för dessa risker (Livingstone et al., 2012).  

Tillgång till pornografiskt material har ökat de senaste decennierna och 
sexuell utsatthet har blivit en del av vardagen för ungdomar som använder 
smarta telefoner (Ashurst & McAlinden, 2015; Ringrose et al., 2012). Ringrose 
et al., (2012) identifierar sexuell utsatthet, ”sexting”, som flera olika slags 
praktiker: 

Sexting may include boys asking girls for photos in their bra, bikini or with naked 
breasts etc.; boys claiming to have such photos on their phones; girls and boys sending 
sexually explicit messages over the phone or internet; the negotiation of sexual 
propositions on digital devices; the accessing and recirculation of pornography on 
phones; and the use of sexually explicit photographs on/…/ (s.25). 

Ashurst och McAlinden (2015) har också studerat de konceptuella och 
teoretiska grunderna för företeelsen “grooming” när ungdomar använder 
sociala medier. Författarna menar att studier som baseras på enkäter och 
frågeformulär kräver noggrann granskning för att kunna upptäcka att sociala 
normer skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. Därför argumenterar de för att 
resultaten i denna typ av studier bör tolkas med försiktighet. 

I en studie om tonårsflickors sexuella identitet i sociala medier, hävdar 
Ringrose (2013) att tonårsflickor är medvetna när de navigerar ”sexting” på 
internet. Hon konstaterar vidare att i halvoffentliga utrymmen på internet 
måste ungdomar hela tiden förhandla om och välja ut vilka bilder och texter 
de ska använda för att konstruera och visa upp sin sexuella identitet 
(Ringrose, 2013). Vidare belyser hon att den idealiserade, sexualiserade 
bilden, en sexig selfie, kan leda till förväntningar om att vara perfekt. 

I en annan studie av Ringrose et al. (2013) undersöks hur 13 åriga ungdomar 
upplever att skicka och ta emot bilder och texter med sexuellt innehåll genom 
mobilen och annan digital teknik. I resultaten framkommer att kontexten är 
ojämlik mellan könen. Det visade sig också vara problematiskt för ungdomar 
att förhålla sig till den sexuella dubbelmoral som är en del av deras vardagliga 
online och offline upplevelser. 

 
Ringrose och Harvey (2015) undersöker i en studie hur könsdiskurser 
medieras och utförs i digitala bilder när ungdomar använder sociala medier. I 
resultatet framkommer att bilder av flickors kroppar är sexuellt reglerade av 
normer om sexualitet till skillnad från pojkar som erhåller positiva 
kommentarer. Flickor markeras däremot negativt och i avsaknad av 
”självrespekt”. 
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I andra studier har forskare fokuserat på sexuella trakasserier i sociala medier. 
Charteris et al. (2016) till exempel, studerar ungdomars subjektiviteter och 
sexualiteter i Snapchat. Snapchat beskrivs som ”disappearing media”. De fann 
att även om det förekom berättelser om exploatering fanns det exempel på att 
ungdomarna ändå har möjlighet att påverka innehållet. 

Andra forskare har också studerat ungdomars delaktighet i Snapchat med 
fokus på meddelanden som är skapade för att endast delas temporärt. I Piweks 
och Joinsons (2016) studie tillexempel framkom att ungdomarna använder 
Snapchats bildhantering för att dela roliga selfies till nära vänner och familjen. 
Där finns det större möjligheter att presentera privata bilder med tillhörande 
text. Ibland är ungdomarnas bilder också humoristiskt utförda för att väcka 
intresse hos vänner (boyd, 2014).  

I en studie av Lang och Barton (2015) undersöks vilka metoder individer 
använder för att hantera privata bilder i sociala medier. I deras studie är det 
bilder som andra användare laddar upp eller taggar. I resultatet framkom att 
”untagging” var den vanligaste metoden deltagarna använde för att ta bort 
oönskade bilder. Vidare framkom att flickor i högre utsträckning använde det 
erbjudandet än pojkar. 

Nätmobbning  

Temat behandlar forskning om nätmobbning utifrån olika perspektiv. I 
forskning om ungdomar och sociala medier studeras hur ungdomar utsätts för 
kränkande handlingar när de använder sociala medier. Problemet benämns 
vanligtvis som mobbning på nätet eller nätmobbning. Även organisationer 
som Friends (2017) och Skolverket (2011) använder begreppet nätmobbning 
för att begreppsliggöra negativa handlingar på nätet. Det framkommer också 
att negativa handlingar och sociala medier framförallt studerats utifrån 
frekvens, alltså hur ofta men också på vilket sätt en individ är utsatt för 
nätmobbning. Vidare utgår dessa studier från Olweus (1992) definition av 
mobbning. Det visar sig också att flera studier om nätmobbning baseras på 
Solberg och Olweus (2003) frågeformulär (Eden et al., 2016; Smith et al., 
2008). 

Som tidigare nämnts deltar allt fler individer i sociala medier. Därför har 
intresset för vad individer gör där, ökat. Till exempel har forskare och 
allmänheten intresserat sig för nätmobbning. Det har lett till att forskning om 
nätmobbning ökat under det senaste årtiondet.  

Även om det finns flera olika definitioner beskrivs nätmobbning som 
mobbning som sker genom användning av teknik för elektronisk 
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kommunikation, såsom e-post, snabbmeddelanden, sociala medier, 
onlinespel, digitala meddelanden eller bilder som skickas till mobiltelefonen 
och till bloggar (Kowalski, 2012; Kowalski et al., 2014; Patchin & Hinduja, 
2012). I försök att definiera mobbning som förekommer på internet, så kallad 
nätmobbning, har det fokuserats på skillnader och likheter mellan traditionell 
mobbning och nätmobbning. Den epistemologiska ansatsen i dessa studier 
utgår ifrån Olweus (1992; 1998; 2013) forskning (Cederborg et al., 2016). Brist 
på konsensus angående mobbningsdefinitionen är problematisk (Tokunaga, 
2010). Det komplicerar jämförelser mellan studier och begränsar framsteg i 
forskningen (Ybarra et al., 2012). Även om det inte finns en generell definition 
av nätmobbning finns det ett antal kriterier som vanligtvis återkommer och 
sammanfaller med definitioner av traditionell mobbning. Nätmobbning 
förstås därmed som en aggressionshandling avsedd att orsaka skada eller 
lidande, den är repetitiv och förekommer mellan individer vilkas relation 
kännetecknas av obalans i makt (Frisén & Berne, 2016; Kowalski et al., 2012; 
Kowalski et al., 2014; Olweus, 1992; Patchin & Hinduja, 2012). I en bok om 
nätmobbning som riktar sig till skolan av Frisén och Berne (2016) utgår 
författarna också från Olweus (2013) tre kriterier; intention att skada, 
repetition och obalans i makt för att definiera mobbning på och utanför 
internet. De belyser i sin forskning att nätmobbning kan se olika ut och 
beskriver nio former av nätmobbning. 

Som nämnts inledningsvis, fastställer forskare ofta förekomst av mobbning 
med kvantitativa data. Vad som framkommer i dessa studier är att 
förekomsten av mobbning varierar. Den variationen beror enligt forskare (se 
ovan) på hur mobbning definieras och vilka tidsparametrar som används. Det 
som undersöks är om det har inträffat den senaste månaden eller om det har 
inträffat minst två gånger den senaste månaden. I en kritisk granskning av 
befintlig forskning om nätmobbning, framkommer att förekomsten varierar 
mellan 10 till 40% (Kowalski et al., 2014).  

Enligt Friséns (2016) sammanställning av resultat av svenska studier som 
genomförts mellan 2008 och 2013, varierar förekomsten av nätmobbning 
mellan 1% (Skolverket, 2011) och 10,6% (Slonje et al., 2012). Även i dessa 
studier har mobbning definierats olika och olika tidsparametrar har använts. 

I en studie med svenska ungdomar av Slonje et al. (2016) delas mobbning upp 
i fyra olika kategorier för att ta reda på om olika anledningar till negativa 
känslor beror på olika typer av mobbning. I studien kategoriseras mobbning 
enligt följande; privat nätmobbning, publik nätmobbning, indirekt 
skolmobbning och direkt skolmobbning. I resultaten framkommer att en viss 
typ av mobbning och då även det som kategoriseras som nätmobbning, kan 
relateras till vissa känslor. Därmed argumenterar författarna för att det finns 
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anledning till att skapa olika slags strategier för att motverka olika typer av 
mobbning. 

boyd (2014) menar att fokus på nätmobbning så som det definieras i studier 
medför att förståelse av andra aspekter av ungdomars vardagsliv inte 
problematiseras. Hon menar vidare att den vanliga uppfattningen alltså att 
ungdomar mobbar varandra, har tappat kontrollen över vad för slags innehåll 
de publicerar publikt samt att de inte kan hantera andra faror i sociala medier, 
undanskymmer identitetsarbete och det kritiska tänkande som ungdomar lär 
sig i den digitala praktiken (boyd, 2014).  

Identitetskonstruktion genom självpresentation 

I följande tema redogörs för studier som berör ungdomars självpresentationer 
när de använder sociala medier. Idag är sociala medier en viktig del i hur 
ungdomar konstruerar sin identitet. Genom den ökade användningen av 
sociala medier visar och distribuerar ungdomar i allt högre grad exempelvis 
bilder av sina egna och andras kroppar (Ringrose et al., 2013). Ungdomarna 
online skapar också ett sammanhang för självpresentation när de ingår i 
användarens vänlista. Vänlistan kan enligt Chambers (2013) förstås som den 
föreställda publiken och deltagare modifierar sina självpresentationer för att 
passa in i normerna som den föreställda publiken har. I detta sammanhang 
finns också så kallade följare som deltar och påverkar normer för hur 
ungdomarna uppträder (boyd 2011).  

Sociala medier gör det alltså möjligt för ungdomar att skapa och dela sina 
självpresentationer med en föreställd publik. Det betyder att utrymmen 
online, kräver individualitet och att uttrycka sig själv blir en förväntning. Att 
interagera med andra är det vanligaste motivet för ungdomar att använda 
sociala medier. Självpresentationer är också viktigt eftersom de möjliggör för 
identiteter att vara flytande men ändå hanterbara och reglerade, menar 
Willett (2008). Att få återkoppling av andra är centralt för barn och 
ungdomars självkänsla, utveckling och mer specifikt utveckling av en individs 
uppfattning om sig själv (Mead, 1976). 

När det gäller den sociala konstruktionen av identitet framkommer att media 
sedan länge spelat en viktig roll som förmedlare av sociokulturella ideal 
(Sundén, 2003). I nedan presenterade studier uppmärksammas detta särskilt. 
Sociala medier erbjuder alltså inte bara ungdomarna en plats för social 
interaktion. Det finns även möjligheter till att skapa olika självpresentationer 
för att utforma sin identitet och existera på internet. När ungdomar delar 
texter och bilder och ger varandra kommentarer kan det beskrivas som ”write 
oneself into being” (Sundén, 2003). Fausing utvecklar metaforen och hävdar 
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att idag när Instagram och bilder används för att kommunicera är uttrycket 
”picture oneself into being” mer passande (Fausing, 2013).  

Flera studier om ungdomars självpresentation i sociala medier utgår ifrån 
Erving Goffmans (1959; 2014a) dramaturgiska teoribildning. I en studie av 
McRoberts et al. (2017) framkommer tillexempel att ungdomar använder 
erbjudanden i Snapchat för att presentera sig för andra. Hur det går till beror 
på vem som är i publiken och vilket innehåll de vill presentera. Vidare 
framkommer att gränsdragningar mellan bakre och främre rummet blir 
annorlunda i Snapchat eftersom innehåll som publiceras försvinner efter en 
viss tid. I en annan studie undersöks Instagramflöden för att ta reda på hur 
ungdomarna använder sociala medier visuellt för självpresentation. I 
resultaten framkommer bland annat signifikanta skillnader som bekräftar den 
etablerade könsnormen. Dessutom framkom att bilder som postades syftade 
till att visa upp livet i ett större sammanhang än genom en selfie (Smith & 
Sanderson, 2015).  

I en svensk studie med fokusgrupper av Berne et al. (2014) framkommer att 
ungdomarna publicerade väl utvalda bilder. Vidare är det viktigt att få ”gilla” 
för det innebär bekräftelse. I en annan studie fokuseras det på de sociala och 
tekniska färdigheter som användare tar i anspråk för att hantera sitt sociala 
nätverk och bibehålla en så kallad önskad online-persona (Vitak, 2015). 

I artikeln Social Network Sites and Young Adolescent Identity Development 
redovisar Reid och Boyer (2013) hur ungdomars identitetskonstruktion kan	
relateras till sociala medier. De beskriver tillexempel Facebook (FB) som ett 
pedagogiskt verktyg för att stödja individen och främja kreativitet, socialt 
kapital, kommunikativa färdigheter, tolerans och etik i relationer på internet.  

Hodkinson (2017) studerar också ungdomars identitetskonstruktion och 
deras behov av integritet. I studien använder författaren ”sovrummet” som en 
metafor för att förstå interaktion i sociala medier. Det hävdas att även om 
ungdomar ställs inför olika utmaningar i sociala medier är ”collapsing 
kontext” och ”invisible audiences” något som ungdomar brottas med även i 
vardagliga situationer utanför sociala mediers kontext. Vidare argumenterar 
han för att sociala medier är en personlig plats för ungdomar. 

Livingstone och Brake (2010) hävdar att det inte finns tillräckligt med 
empirisk forskning om ungdomars användning och engagemang i sociala 
medier. Framförallt saknas forskning som undersöker konstruktionen av 
flickor och pojkars könade och sexuella identiteter på internet.  
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Ringrose et al. (2013) bidrar till en diskussion om sexualisering med en 
nyanserande feministisk analys. Risker och makt tillsammans med 
sexualiseringsprocesser i sociala medier förstås som mycket allvarligt. 
Samtidigt framhålls komplexiteten hos tonårsflickornas utsagor och 
uttryckssätt i sociala medier. 

Forsman (2014) studerar onlineaktiviteter bland 10- respektive 13-åringar ur 
ett genusperspektiv. Studien baseras på intervjuer och i resultatet 
framkommer hur ungdomarna använder och förhåller sig till sociala medier i 
sina vardagsliv. Bland annat framkommer att användningen av interaktion 
online vanligtvis också är lokalt förankrad utanför sociala medier. Vidare 
framkom att pojkarna och flickorna genom sitt handlande, sina fördomar och 
föreställningar om varandra bidrog till isärhållande av könen. 

Lewis Goodings (2011) studie om flickors samtal på MySpace, visar att 
flickorna experimenterar med olika identitetspositioner för att ta reda på vem 
de är. Det pågår i samtalen på anslagstavlan ”the wall” där olika 
subjektspositioner möjliggör för skapandet av nya identiteter. 

Jong och Drummond (2016) finner i en studie om flickor som samspelar i 
sociala medier att återkoppling från andra användare är central för 
identitetskonstruktion och har inverkan på deras självkänsla. Vidare finner de 
att omedelbar återkoppling på bilder och andra inlägg var önskvärt och 
viktigt.  

Robards (2014) studerar svårigheter med integritet, med fokus på att 
uppmärksamma de många strategier och sociala regler som ungdomar 
utvecklar och sprider för att hantera en känsla ett eget digitalt innehåll. I 
studien framkommer att profiler både kan representera och utgöra viktiga 
personliga erfarenheter, minnen och stunder. 

Siibak (2010) studerar hur unga mäns självpresentationer i sociala medier 
influeras av en stereotypisk representation av maskulinitet. Möjligheten till 
anonymitet i nya medier skapar andra förutsättningar. De kommer fram till 
att unga män noggrant väljer ut vilken bild de publicerade. Vidare poserade 
de utan att vara involverade i någon form av aktivitet. I den valda 
gemenskapen i sociala medier porträtteras de som sexuella och romantiska 
objekt. 

Handyside och Ringrose (2017) fann i sin studie att interaktionen i Snapchat 
också medierar intimitet och att den inte enbart illustrerar reproduktion av 
heterosexism i ungdomarnas digitala kulturer. Det framkom att ungdomarna 
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gjorde motstånd mot sexualiserade sätt att se på skam och ånger. Tillexempel 
använde flickorna humor som en strategi. 

Vänskap i sociala medier 

I det här temat redogörs för studier om vänskap. I de valda studierna 
framkommer att sociala medier är en viktig del i ungdomarnas sociala vardag 
för att interagera med vänner och andra. Hur ungdomar interagerar skiljer sig 
dock åt. Det väsentliga med sociala medier är att underlätta den sociala 
interaktionen. Den återspeglas genom att lägga till, bjuda in, blockera, 
acceptera, skapa inlägg, kommentera, dela och gilla. Jong och Drummond 
(2016) menar, tillexempel, att sociala interaktioner med vänner när de 
använder sociala medier är annorlunda i jämförelse med ansikte mot ansikte 
interaktioner. De är snarare dolda i olika nätverk och relationerna är relativt 
lösa, föränderliga och bärbara.  

Andra forskare har studerat om sociala medier används för att upprätthålla 
eller för att etablera relationer som startar online och senare utökas till offline 
(Ellison et al., 2011). Under en längre tid ansågs internet vara den perfekta 
platsen för att etablera relationer över hela världen. Två huvudsakliga trender 
visade sig i studiens resultat. Den första visade att alla digitala medier som är 
tillgängliga såsom mobila telefoner, Skype, snabbmeddelanden, sociala 
medier, bloggar och e-post användes för att kommunicera med en grupp. Den 
andra var att sociala medier snarare användes för att upprätthålla och 
fördjupa vänskap offline eller för att hitta vänner som de vet vilka de är online.  

Ungdomars interaktion i en nätverkad kultur har studerats av flera forskare. 
boyd (2008; 2011; 2014) till exempel använder termen ”network public 
culture” för att belysa hur den personliga kulturen utvidgas till en ”public” 
kultur. Hon adresserar relationen mellan det personliga och det publika 
genom att närma sig sociala nätverksplatser som ”networked publics”. I sin 
forskning visar hon på att profiler, vänlistor och varierade interaktionskanaler 
bildar specifika egenskaper i en nätverkad kultur.  

Henry Jenkins (2014) däremot, är en amerikansk medieforskare som 
använder begreppet deltagarkulturer. I deltagarkulturer är publiken 
inblandad i att sprida, dela och omarbeta information. Webbtjänster och 
mobila applikationer gör detta enklare, även om det inte är en ny företeelse 
(Jenkins, 2014).  

Ringrose (2013) studerar en grupp flickors relationsarbete i skolan och i 
sociala medier utifrån ett könsperspektiv. I studiens resultat framkommer att 
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flickorna genom sina vänskapsförhållanden använder sig av stereotyper och 
använder dessa i sina relationer och skapar könsidentiteter och en flickkultur. 

I en studie undersöks karaktären av social interaktion online bland irländska 
ungdomar. Studien ger insikter i hur ungdomar upplever och organiserar sin 
sociala samvaro online och hur dessa utvecklas offline. Resultaten visar bland 
annat att sociala förbindelser offline värderas högre än online (Kennedy & 
Lynch, 2015). 

I en avhandling rapporterar Liselotte Eek-Karlsson (2015) om ungas samspel 
i sociala medier. Intervjuer och en enkät genomfördes och resultatet visar att 
i samspelet online uppkommer en spänning mellan strävan efter 
uppmärksamhet och sårbarhet samt utsatthet. 

Sammanfattning 

Som framgår av ovanstående forskningsöversikt är bilden av ungdomars 
användning av sociala medier både komplex och varierande. Det framgår 
också att studier om flickors och pojkars självpresentationer skiljer sig åt och 
att stereotyper som reglerar könsnormer ibland utmanas. Genom social 
interaktion i sociala medier konstruerar ungdomarna sina identiteter. 
Identiteten konstrueras och anpassas genom de reaktioner ungdomarna 
möter.  

När ungdomarna använder sociala medier hanterar de olika sociala 
interaktionerna med ett brett spektrum av sociala färdigheter och hög 
kompetens. De utvecklar dessa färdigheter genom att läsa av, tolka och pröva 
sig fram.  

Studier om kränkningar eller, det begrepp som ofta används, nätmobbning 
visar att detta är vanligt förekommande. De visar också att det är 
problematiskt att uttala sig om förekomsten av nätmobbning eftersom 
studierna utgår ifrån olika parametrar och tidsaspekter. 

Vad som också kan sägas utifrån forskningsöversikten är att den sociala 
interaktionen i sociala medier vanligtvis handlar om att etablera, upprätthålla 
och ibland avsluta vänskapsrelationer. Föreliggande avhandling kompletterar 
ovanstående nämnda studiers resultat men bidrar också med en fördjupad 
förståelse av ungdomars egna erfarenheter och upplevelser i en svensk 
kontext. 
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3. Teori 

Syftet med föreliggande avhandling är att utifrån ungdomars egna berättelser 
fördjupa kunskapen om sociala interaktioner som de är delaktiga i när de 
använder sociala medier. I det här kapitlet redogörs för de teoretiska 
perspektiv som använts för att skapa djupare kunskap om ungdomars sociala 
interaktioner i sociala medier. I kapitlet redogörs också för kompletterande 
teoretiska begrepp som behövdes i arbetet med att tolka och förstå det som 
framträdde i den tematiska analysen. 

Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv som kan används för att 
konceptualisera, tolka och förstå mänskligt beteende och människans 
agerande i grupp (Blumer, 1986, s.1). Symbolisk interaktionism utvecklades 
under sekelskiftet fram till 1930-talet. Det var främst George Herbert Meads 
och Herbert Blumer som skapade och utvecklade idéerna som ligger till grund 
för symbolisk interaktionism. 

Perspektivet innehåller ett antal grundläggande antaganden om verkligheten 
och kan hjälpa oss att tolka den del av den sociala verkligheten som vi söker 
förstå. Blumer (1986) beskriver symbolisk interaktionism utifrån tre 
antaganden. Det första antagandet gör gällande att individer agerar mot 
fenomen på grundval av de betydelser som fenomenen har för dem. Det andra 
antagandet innebär att innebörden av sådana fenomen härrör från, eller 
uppstår ur, den sociala interaktionen som man har med andra individer. Med 
det tredje antagandet slutligen, hävdas att dessa fenomen hanteras och ändras 
genom en tolkningsprocess som individerna använder för att hantera de 
situationer som de möter.  

 
Det första antagandet gör alltså gällande att individer agerar med fenomen 
utifrån de betydelser som fenomenen har för dem. Blumer (1986) menar att 
studier som fokuserar på faktorer som påstås producera vissa beteenden 
förbiser de innebörder som fenomen har för individer. Att ignorera dessa är 
att falsifiera ”the behaviour under study” (Blumer, 1986 s.3). I samtida 
forskning inom samhällsvetenskap och psykologi åsidosätts den 
uppfattningen enligt Blumer (1986).  

Common to both of these fields is the tendency to treat human behaviour as the product 
of various factors that play upon human beings; concern is with the behaviour and with 
the factors regarded as producing them (Blumer, 1986 s.2).  



 28 

Inom symbolisk interaktionism betonas alltså att ”the meanings that things 
have for human beings are central in their own right” (Blumer, 1986 s.3).  
Det andra antagandet, som innebär att innebörden av fenomen härrör från 
eller uppstår ur, den sociala interaktionen mellan individer, särskiljer 
symbolisk interaktionism från andra perspektiv (Blumer, 1986).  

It does not regard meaning as emanating from the intrinsic makeup of the thing that 
has meaning, nor does it see meaning arising through a coalescence of psychological 
elements in the person (Blumer, 1986 s.4). 

Inom symbolisk interaktionism förstås således fenomen som sociala 
produkter som formas när individer definierar en situation i vilken de 
interagerar. Det tredje antagandet som nämnts ovan särskiljer symbolisk 
interaktionism ytterligare från andra perspektiv eftersom det betonar att de 
betydelser som individer skapar sker genom en tolkningsprocess. 
Tolkningsprocessen innefattas av två steg. I det första steget anger individen 
de betydelser som ett fenomen har, för sig själv. Det är en internaliserad social 
process på så vis att individen interagerar med sig själv. I det andra steget när 
individen interagerar med sig själv blir tolkningen en fråga om att hantera 
dessa betydelser.  

The actor selects, checks, suspends, regroups, and transforms the meanings in the light 
of the situation in which he is placed and the direction of his action (Blumer, 1986 s.5). 

När ungdomar interagerar i sociala medier genom bild, text och video skapas 
olika handlingar som tar sin utgångspunkt i hur de definierar situationen och 
den mening som konstrueras i den situationen. Den subjektiva tolkningen 
som ungdomarna gör skapar handlingar utifrån den mening som situationen 
har för dem. Dessa handlingar kommer sedan andra att respondera på. Den 
subjektiva innebörden av olika situationer förändras över tid. Objektiva 
faktorer kan också förändras såsom erbjudanden i en viss applikation och 
påverkar därmed hur de definierar situationer och den mening som 
konstrueras.  

Definitionen av situationen är en viktig term inom symbolisk interaktionism 
och den skapades redan på 1920-talet av Thomas och Znaniecki (Blumer 
1986; Trost & Levin, 2004). Senare utvecklades Thomasteoremet som lyder: 
”If men define situations real, they are real in their consequences” (Thomas & 
Thomas, 1928, s.572). Det betyder att det som en individ varseblir inte bara är 
hens verklighet utan det styr även hens beteende. Om en individ upplever att 
någon är otrevlig beter individen sig därefter. Eftersom det är pågående 
processer kan det tänkas att individen omdefinierar situationen och kan ändra 
uppfattning och därmed sitt beteende. Hur individer definierar situationen 
kommer därmed att påverka mötet mellan dem. En situation utgörs inte 
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enbart av individer utan hela situationen en individ befinner sig i. Det kan röra 
sig om lukt, sinnesstämning, plats, temperatur och gruppsammansättning 
(Blumer, 1986).  

Inom symbolisk interaktionism är de ”ord” som existerar för individer 
sammansatta av ”objekt” och dessa objekt är en produkt av symbolisk 
interaktionism. ”An object is anything that can be indicated, anything that is 
pointed to or referred to - a cloud, a book /…/ (Blumer 1986 s.10). 

En individs upplevelse av ett objekt kan förstås som subjektivt. Om alla är 
överens om en situation får den en objektiv prägel (Blumer 1986). Blumer 
menar ”From the standpoint of symbolic interactionism human group life is a 
process in which objects are being created, affirmed, transformed, and cast 
aside” (s. 12).  

Exempelvis om studenter ska beskriva en händelse i en kursuppgift som 
handlar om mobbning, framkommer en stor variation. Alla har sin subjektiva 
uppfattning om mobbning. Hur en individ uppfattar en mobbningssituation 
är avhängigt hur individen definierar situationen. Termen mobbning kan 
alltså vara tämligen lika men tolkningen av dess innehåll kan variera i 
förhållande till individ, kontext och tid. 

En annan viktig innebörd inom symbolisk interaktionism utgörs av social 
interaktion. Interaktion innefattar inte bara tal. Det är också kroppsrörelser. 
Symbolisk interaktionism ”recognizes social interaction to be of vital 
importance in its own right” (Blumer, 1986, s.8). Blumer menar att många 
forskare tar den sociala interaktionen för given i studier om dolda komplex, 
personlighetsegenskaper, social klass, social status, normer och sociala 
system. Blumer (1986) menar därför att om man vill förstå samvaro och 
sociala processer bör det ske genom att studera social interaktion.  

George Herbert Mead identifierar två former av social interaktion, ”the 
conversation of gestures” och ”the use of significant symbols” (Blumer, 1986 
s.8). Blumer (1986) däremot benämner dem istället för ”non-symbolic 
interaction” och ”symbolic interaction”. ”Non-symbolic interaction” sker 
spontat och utan att individen gör en tolkning av situationen. ”Symbolic 
interaction” däremot innefattas av en tolkning av situationen. I vardagen 
deltar vi ofta i den icke symboliska interaktionen genom att spontant och 
oreflekterat reagera på andras kroppsrörelser, uttryck och röstläge. 
Tolkningen av situationen är på den symboliska nivån ”as they seek to 
understand the meaning of each other´s action” (Blumer, 1986 s.9). När 
ungdomar interagerar med varandra är den vanligaste symbolen ord, men 
också bilder. Det kan vara skrivna eller muntliga ord. Varje ord får sin egen 
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mening. För att ordet ska bli en symbol måste förståelsen av ordet vara 
densamma för de som interagerar (Blumer, 1986). 

Inom symbolisk interaktionism är individer aktörer och delaktiga i olika 
processer. En individ är inte oföränderlig utan kommer genom social 
interaktion att förändras under sin livstid. Blumer (1986) beskriver det så här: 

The human being is seen as an organism that not only responds to others on the non-
symbolic level but as one that makes indications to others and interprets their 
indications (s.12). 

Andra perspektiv utgår, till skillnad från symbolisk interaktionism, från att 
individer har en uppsättning egenskaper som är stabila. Det kan förstås som 
att individer är offer, mobbare, elaka eller snälla. Inom symbolisk 
interaktionism, däremot, förstås individer på ett annat sätt: en individ beter 
sig som ett offer i den här situationen, en individ beter sig som en mobbare i 
den här situationen, en individ beter sig elakt i den här situationen och en 
individ beter sig snällt i den här situationen. Med andra ord kan det förstås 
som att individen inte är utan att individen gör.  

Definitionen av situationen sker i nuet men är påverkad av och styrs av det 
som skett tidigare och framtiden. En individ förändras alltså hela tiden och är 
inte densamme igår eller sekunden innan. Det betyder att individer ständigt 
befinner sig i en förändringsprocess. En individs intentioner syns vanligtvis 
för andra i olika handlingar samtidigt som individens tolkningar i situationen 
påverkar dessa intentioner. Vid interaktioner med andra påverkas identiteten 
just vid det tillfället på det sätt som är viktigt för individen och den uppfattning 
som andra återger till individen.  

Social interaktion  

När Erving Goffman (1922–82), professor i antropologi och sociologi 
utvecklade sina teorier fanns ingen forskning om sociala medier. Men hans 
teorier om social interaktion konceptualiserad med dramaturgiska begrepp är 
ändå användbara när man ska tolka interaktioner i sociala medier. Med 
sociala medier förändras dock förutsättningarna för social interaktion. 
Tillexempel är kroppen inte alltid närvarande. Det får konsekvenser för 
individens möjligheter att uttrycka sig och tolka andras självpresentationer. 
Numera använder ungdomarna telefonens webbkamera för att interagera 
vilket möjliggör att inkludera kroppen i presentationerna. I de fall text 
används för att kommunicera och presentera sig själv, används andra 
symboler som motsvarar mänskliga ansiktsuttryck, så kallade emoticons och 
emoji. Vanligtvis vet ungdomarna vem de kommunicerar med men inte alltid. 
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Social interaktion mellan individer i sociala situationer har olika grad av 
engagemang och interaktionen kan vara ofokuserad och fokuserad (Goffman, 
1961 s.7). Ofokuserad interaktion beskriver Goffman som hänsynsfull 
ouppmärksamhet. Det innebär att en individ ger tillräckligt med 
uppmärksamhet för att lägga märke till men inte stirra ut någon. Fokuserad 
interaktion är ett möte mellan två eller flera individer med ett gemensamt 
fokus, tillexempel, när de bygger lego, spelar ett spel eller arbetar med sina 
sociala relationer. Ofokuserad interaktion handlar om närvaro i en 
platsbunden situation. Fokuserad interaktion däremot kräver ett ömsesidigt 
och gemensamt engagemang i en målinriktad aktivitet. Ungdomars 
relationsarbete kan med Goffmans termer (1961) beskrivas som fokuserad 
interaktion i målinriktade aktiviteter. 

Focused interaction occurs when people effectively agree to sustain for a time a single 
focus of cognitive and visual attention, as in a conversation, a board game, or a joint 
task sustained by a close face-to-face circle of contributors. (Goffman, 1961, s 7).  

I den här avhandlingen ska Goffmans interaktionsperspektiv tillämpas på 
medierad, social interaktion. I dessa miljöer integrerar individer både med 
kända och okända samt med individer som man kanske aldrig sett eller träffat 
fysiskt. 

För att förstå social interaktion mellan ungdomar i sociala medier tas en 
övergripande utgångspunkt i Goffmans dramaturgiska begrepp. Goffman 
erbjuder användbara verktyg för att förstå något om det sociala livet i 
ungdomars vardag i sociala medier. Goffman (1959; 2014a) använder 
dramaturgiska begrepp för att teoretisera hur individen presenterar sig själv 
och sina aktiviteter inför andra.  

Under en teaterföreställning ingår tre parter: skådespelaren som visar upp en 
påhittad gestalt för andra påhittade gestalter som spelas av andra 
skådespelare. Den tredje parten är publiken. I vardagslivet är de tre rollerna 
komprimerade till två. Goffman (2014a, s.9) menar att ”den roll som en 
individ spelar är anpassad till de roller som spelas av de andra närvarande 
individerna, och samtidigt utgör de andra också publiken”.  

I Goffmans studier förstås och beskrivs social interaktion eller socialt samspel 
främst utifrån individer som befinner sig i varandras närhet. En interaktion 
definieras enligt Goffman som ”all den interaktion som förekommer vid ett 
givet tillfälle när så eller så många individer befinner sig i varandras 
omedelbara närvaro” (Goffman, 2014a, s.23). Interaktion kan ses som ett 
möte där deltagare gör framträdanden som där deltagares aktiviteter syftar 
till att påverka någon av de andra (Goffman, 2014a). 
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När individer framträder använder de roller för att visa upp och dölja delar av 
sig själv. Ett framträdande definieras enligt Goffman som ”den samlade 
aktiviteten hos en viss deltagare vid ett givet tillfälle som tjänar till att på ett 
eller annat sätt påverka någon av de andra deltagarna” (Goffman, 2014a, 
s.23). Rollen kan beskrivas som en fasad. Goffman (1959; 2014a) menar att 
fasaden kan ses som ett verktyg som medvetet eller omedvetet används av 
individen under framträdandet. Fasaden omfattas av inramning och en 
personlig fasad. Inramningen står för platsens utformning eller rekvisita. Den 
är platsbunden och aktören kan inte inta sin roll förrän hen befinner sig på 
den platsen. Vidare socialiseras, formas och omformas framträdanden för att 
passa in i det samhälle som det framförs i, dvs. de är kontextbundna 
(Goffman, 2014a). Personlig fasad är aktören dvs. kön, utseende, gester och 
liknande som förmedlas i bilden texten eller med symboler (Goffman, 2014a). 
Till skillnad från möten ansikte mot ansikte kan individen i sociala medier 
välja att osynliggöra dessa markörer, modifiera eller lägga till eller ta bort. Att 
kommunicera med vänner i en privat chatt eller publicera inför en större 
publik i sociala meder innebär att individer kan uppvisa olika fasader och inta 
olika roller.  

Inramningen på en social medieplattform som ASKfm skiljer sig åt från andra 
inramningar som erbjuds via exempelvis Instagram. På ASKfm finns 
möjlighet för användaren att skapa en pseudonym vilken skapar en slags 
fasad. Detta möjliggör för ungdomar att ställa känsliga frågor genom att vara 
anonym eller genom att använda en pseudonym. Det kan också missbrukas 
och då handlar det vanligtvis om att de utsätter andra för negativa handlingar. 
Det kan vara positivt att få ställa frågor anonymt om puberteten, relationer 
eller kärleksrelationer. Men det kan också användas i negativt syfte där 
uttryck som förmedlas kan upplevas uteslutande och skapa en negativ 
erfarenhet för mottagaren.  

Anders Persson (2012) har utgått från Goffmans teorier för att bland annat 
uppmärksamma skillnader mellan interaktion ansikte mot ansikte och 
interaktion i sociala medier. Till exempel menar han att interaktion på 
internet och i sociala medier är medierade via datorer (Persson, 2012). När en 
individ interagerar i sociala medier skapas olika nätverk. I dessa nätverk 
skapar individen olika presentationer av sig själv för att kommunicera med 
andra. Presentationen skapas och omskapas dagligen när en individ 
publicerar bilder filmer, texter och annan information på sitt konto. 
Presentationen är ett alias som kan ses som en tänkbar roll eller mask vilken 
kan skilja sig åt från personen som antar den eller ligga alldeles nära. Persson 
(2012) skiljer på interaktion mellan individer i sociala medier och interaktion 
mellan individer i möten ansikte mot ansikte. Han benämner interaktion 
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mellan individer på internet för persona mot persona-interaktion (p2p) och 
ansikte mot ansikte-interaktion för f2f (face to face).  

Ungdomar skapar personliga rum i sociala medier som dekoreras med bilder, 
valda vänner och synliggörande av fritidsintressen. Detta kan också förstås 
som uttryck för det Goffman (1959; 2014a) kallar regioner. Persson (2012, 
s.271) menar att en individ som kommunicerar i sociala medier ”ofta befinner 
sig i sitt egna fysiska, bakre rum när kommunikationen sker”. Det kan ske 
mellan nära vänner som umgås i det fysiska rummet hemma. Om de 
publicerar en bild på Instagram kan det ske i det främre rummet på 
Instagram. Det kan öka möjligheten till att en individ avslöjar detaljer om sitt 
privatliv. Persson (2012) benämner dessa detaljer för normbrott, 
exhibitionism eller absorberad kommunikation. Normbrott handlar om att 
man inte följer normer för vad som är lämpligt att säga och visa i närvaro av 
andra. Exhibitionism betyder att man visar upp sig själv och absorberad 
kommunikation innebär att man glömmer bort sin omgivning (Persson, 
2012). Kommunikation, som före sociala mediers uppkomst ägde rum i det 
bakre rummet, tar nu plats i det främre rummet. Det kan individer medvetet 
eller omedvetet dra nytta av genom att vara anonyma eller använda en 
pseudonym vilket möjliggör för uppträdanden som vanligtvis inte 
förekommer i det främre rummet.  

En annan internetforskare, boyd (2014), menar att det finns fyra kännetecken 
som särskiljer f2f-interaktion från p2p-interaktion: avstånd, sökbarhet, 
synlighet, samt att publiken är osynlig. Vidare beskrivs de sociala 
nätverksplatserna som platser där ungdomar kan kopiera från andra 
webbsidor, manipulera bilder och text och editera sina profiler i ett slags 
animerat kaos (boyd, 2014). Här gör boyd (2014) en metaforisk jämförelse 
med en stereotyp bild av en tonårings stökiga sovrum, karaktäriserat av energi 
och dynamiska aktiviteter, men också avsaknad av ordning.  

Dessa rum, eller platser kan skiljas åt på olika sätt. I Goffmans (1959; 2014a) 
studier var det genom en skiljevägg, ett fönsterglas, eller en bevakad korridor. 
I sociala medier gör kontoägaren inställningar för vem eller vilka som får 
tillträde till olika sociala rum. Avgränsningarna förändrar vilken nätpublik en 
individ möter. När en individ loggar in på sitt publika konto på Instagram 
möter hen en viss nätpublik och när hen loggar in på sitt privata konto möter 
hen en annan nätpublik. Skillnaden mellan bakre och främre rum skapas 
alltså av skillnaden mellan hur en individ framträder inför olika publiker.  

Det finns alltså skillnader och likheter i hur individer handlar i främre och 
bakre rummet. I Goffmans teorier om social interaktion lyfts just den 
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skillnaden fram för att visa att en individ kan gestalta sig själv på många sätt 
beroende på sammanhang (Goffman, 2014a). 

Vad som räknas som främre och bakre rum och hur gränser dras mellan dessa 
rum förändras över tid ”beroende på hur olika institutioner inverkar på 
individers samspel” (Persson, 2012, s.270). Goffman har också studerat 
individers samspel. Dessa är interaktionsordningen (Goffman, 1983) och 
samhällets identitetsvärden (Goffman, 1971). Goffman menar att det finns två 
uppsättningar normer i det främre rummet för hur vi ska agera i andras 
närvaro. Hövlighetsnormer reglerar, hur vi förväntas behandla andra och 
anständighetsnormer handlar om vad vi förväntas göra och säga i närvaro av 
andra. Identitetsvärdena, beskrivs som de normativa förväntningarna på och 
föreställningarna om hur individer ska vara, uppträda, se ut och göra. En 
individ som avviker från identitetsvärdena kan stigmatiseras. Det kan 
medföra att individen får dåligt rykte eller pekas ut som avvikare av andra 
(Goffman, 1963; 2014b).  

För att dölja och visa upp delar av sig själv spelar individer roller. Det blir extra 
tydligt för stigmatiserade individer. Goffman menar att stigman är en individs 
avsaknad av socialt erkännande. Det beror på att individen saknar något av 
det som värdesätts i samhället. 

Vi kan inta flera olika roller och det går även att byta roll. Samtidigt utövar 
rollen ett socialt tvång. När vi väl har trätt in i en roll definieras vilka våra 
möjligheter är och det sätts ramar för vad vi kan göra eller inte kan göra.  

Persson (2012) förklarar Goffmans rollteori: ”En individs arbete med sin 
identitet gör att individen tar roller i samspel med vad Goffman kallar 
samhällets identitetsvärden (normer och förväntningar om hur individen bör 
vara)” (s.87). Goffman beskriver kopplingen mellan identitet och roll: ”När en 
individ framträder inför andra individer projicerar han medvetet eller 
omedvetet en definition av situationen i vilken hans jaguppfattning ingår som 
en viktig del” (Goffman, 2014a, s.210). Goffman framhåller  

att individen helhjärtat satsar sig själv i sin identifikation med en viss roll/…/. När det 
då uppstår en allvarlig störning i interaktionen finner vi kanske att uppfattningen om 
sig själv som han har byggt upp sin personlighet kring kan bli misskrediterade. 
(Goffman, 2014a, s.211).  

Hur ungdomar presenterar sig och konstruerar sin identitet i sociala medier 
är av intresse i denna studie. För att förstå hur ungdomar skapar 
gränsdragningar kommer begreppet rum att användas. Begreppet roll 
används för att beskriva hur ungdomar anpassar sig i olika sammanhang för 
att bemöta olika normer och förväntningar på hur en individ ska vara. 
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Begreppet situation används övergripande bland annat för att beskriva hur 
sociala interaktioner, roller, rum och identitetsskapande går till i olika 
sammanhang.  

Sociala färdigheter 
 

I Goffmans (1970) studier om social interaktion framgår att individer visar 
upp olika ansikten när de interagerar. De ansikten som visas upp är det som 
individerna gör i interaktionen. I interaktionen strävar individerna efter att 
inte förlora sina ansikten. Olika regler styr hur interaktionen ska fungera och 
dessa varierar beroende på situation och kontext. I social interaktion pågår 
också ansiktsbevarande aktiviteter. Goffman (1970) menar att dessa 
aktiviteter vanligtvis är ett villkor för interaktionen och inte dess mål.  

Vanliga mål, t.ex. att vinna ansikte för egen del, att fritt ge utrymme åt egna övertygelser, 
att lämna nedsättande upplysningar om andra, att lösa problem och att utföra uppgifter, 
fullföljs typiskt på ett sådant sätt att de är förenliga med ansiktsbevarandet (Goffman, 
1970 s.17). 

Att studera ansiktsbevarande aktiviteter, det som Goffman benämner 
ansiktsräddning, kan liknas vid att studera trafikregler i den sociala 
interaktionen (Goffman, 1970). Det kan vara svårt att förstå en individs 
handlingar, varför de används och vad de syftar till. Många olika motiv kan 
ligga till grund för dessa. Att skriva nedsättande om andra till exempel kan 
vara en handling som syftar till att vinna ansiktet för egen del. En handling 
kan också användas för att visa sin status eller den makt en individ utövar mot 
andra. En individ kan också rädda ansiktet på andra för att de har 
känslomässiga band, av moraliska skäl eller för att undvika fientlighet. När en 
individ räddar ansiktet på andra bevarar individen även sitt eget ansikte. Det 
sker när individen känner sig förpliktigad att visa hänsyn mot andra. 

 
Ett annat begrepp som Goffman (1970) beskriver är ansiktsaktivitet (face-
work = fasadbeläggning, det yttre skenet). ”Ansiktsaktivitet tjänar att 
motverka ”missöden” – dvs. händelser vilkas faktiska symboliska följder hotar 
ansiktet.” (Goffman 1970, s. 17). Olika individer, kulturer och samhällen har 
sina egna specifika repertoar av ansiktsräddande färdigheter. Goffman (1970) 
menar att i varje umgängeskrets förväntas medlemmarna ha kunskap om 
ansiktsaktiviteter som gäller i olika sociala situationer och en viss erfarenhet 
av hur de ska användas. Om en individ inte handlar enligt de regler som råder 
vid interaktion i sociala medier, kan alltså olika situationer uppstå. Individer 
kan uppleva sig kränkta, förolämpade, mobbade och uteslutna men de kan 
också känna sig bekräftade, älskade och respekterade. För att hantera alla 
dessa olika upplevelser som uppstår är det viktigt att besitta sociala förmågor. 
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Dessa sociala förmågor benämner Goffman (1970) takt eller sociala 
färdigheter. 
 
I social interaktion i sociala medier är ansiktet inte närvarande på samma sätt 
som vid möten offline. Det innebär att ungdomar som interagerar i sociala 
medier använder sig av andra sociala färdigheter för att hantera olika slags 
ansiktsbevarande aktiviteter.  
 
I den här avhandlingen används också Goffmans begrepp takt eller sociala 
färdigheter för att förstå hur ungdomarna bemöter och hanterar olika 
handlingar i olika situationer. 

Kompletterande analysbegrepp 

I den induktiva analysen av det empiriska materialet som ligger till grund för 
den här avhandlingen har olika teman vuxit fram. Det har då också uppstått 
ett behov av kompletterande begrepp. Dessa begrepp kan tillsammans med 
symbolisk interaktionism och Goffmans teorier om social interaktion 
nyansera och fördjupa förståelsen för ungdomarnas upplevelser och 
erfarenheter när de använder sociala medier. För att analysera, tolka och 
förstå ungdomarnas utsagor kommer därför, bland annat, centrala begrepp i 
Meads teori att användas. Begreppen som presenteras är Självet, Jaget och 
Miget, den generaliserade andre och signifikanta andra. Kompletterande 
analysbegrepp som att göra kön och kamratkulturer kommer också att 
presenteras.  

Jaget, Miget, Självet, den generaliserade andre och signifikanta 
andra 

För att ”Jaget” ska utvecklas och därmed kunna skapa en identitet krävs 
medvetande om sig själv. Mead (1976) menar att människans medvetande 
bara kan utvecklas i interaktion med omgivningen.  

Genom språket, leken och spelet utvecklar en individ sociala förmågor (Mead, 
1976). Språket utvecklas genom gester, gråt och skratt. För små barn sker det 
i samspel med föräldrar, förklarar Mead (1976). I den kommunikationen 
utvecklar barnet ett grundläggande medvetande och barnet får en uppfattning 
om sin omgivning. Vidare utvecklar barnet en unik förmåga att ”ta den andres 
roll” och att kunna se sig själv via andra.  

Enligt Mead (1976) utvecklas medvetandet inte enbart som en spegling av 
omgivningen. Parallellt utvecklas medvetandet om sig själv som en tänkande 
och handlande aktör. Uppdelning av sig själv och andra är en uppdelning av 
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individen som ett subjekt när hen får ett grepp om sig själv. Medvetandet om 
självet utvecklar individen också genom leken och genom att delta i många 
olika sammanhang (Mead, 1976).  

När barn leker är det inriktat mot de nära och bekanta rollerna – som också 
kallas för signifikanta andra. De är individer som står nära barnet såsom 
föräldrar. Leken förändras när barnet blir äldre. De kliver in och ut ur olika 
roller och kan spela olika roller. Mead (1976) förklarar skillnaden mellan leken 
och spelet så här: 

Den grundläggande skillnaden mellan spelet och leken är att i den förra måste barnet 
ha alla andras attityd som är med i spelet. De andra spelarnas attityd som deltagaren 
antar, ordnar sig till en sorts enhet, och det är den organisationen som kontrollerar 
individens respons (s.120).  

Under åren utvecklas jagmedvetandet och barnet får ett fungerande Jag. Det 
sker genom att barnet får kunskap om sig själv som aktör i omvärlden och i 
relation till den generaliserade andre. Mead (1976) hänvisar spelet till en 
bollsport för att beskriva den generaliserade andre. Han tänker inte först och 
främst på de spelregler som gäller för den sporten. Det är snarare kulturens 
och samhällets skrivna och oskrivna regler som värderingar, normer och 
lagar. Mead (1976, s.120) förklarar att: ”Den generaliserade andre är hela 
samhällets attityd”. Genom att känna till dessa regler har en individ förmågan 
att ta ansvar för sig själv och andra. När en individ har kunskap om 
värderingar, normer och lagar har individen utvecklat det Mead (1976) kallar 
den ”generaliserade andre”.  

En individs handlingar bestäms av individens antagande om de andras 
handlingar som spelar spelet. I spelet måste individen kunna spela andra 
roller och även inta den generaliserade andres roll. Den generaliserade andre 
är enligt Mead (1976) ”det organiserade samhälle eller den sociala grupp som 
ger individen hans Jags enhet” (s.120). Vidare menar Mead (1976) att om en 
individ ska utveckla ett Jag fullständigt räcker det inte med att inta andra 
individerna attityder gentemot sig själv. Individen måste också ”på samma 
sätt anta andras attityder gentemot sig själv och gentemot varandra” (s.121).  

Jaget representerar det en individ gör, känner och tänker vid en viss tidpunkt. 
Jaget utvecklas och konstrueras därmed i en pågående process av erfarenheter 
i den sociala interaktionen. Men en individ kan inte bli medveten om sitt ”jag” 
om det inte görs till ett objekt för sig själv. När det sker förvandlas Jaget till 
mig och representerar det vi gjort, känt eller tänkt och som bedöms från 
andras, kulturens eller samhällets perspektiv. Jaget varierar därmed i olika 
sammanhang.  
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Självet utgörs alltså av Jaget och Miget. Självet har inte en bättre eller sämre 
sida. Det kan inte värderas på det sättet. Däremot är den ena en förutsättning 
för den andra och de är därmed beroende av varandra. 

Miget är den samhälleliga sidan av Självet. Den möjliggör medvetandet och 
bedömningen av det vi gjort, känt eller tänkt. De handlingar som skedde för 
några sekunder sedan är Jaget för Miget. 

Mead menar således att medvetandet om oss själva på ett eller annat sätt är 
färgat av andra individer, kulturen och samhället vi lever i. Det betyder inte 
att en individ helt och hållet styrs av kulturen och samhället. Jaget kommer 
ständigt genom nya möten med individer, kulturer och samhällen att se till att 
självet utvecklas. Alla situationer och möten påverkar och förändrar en 
individ. Ibland mer ibland mindre.  

Vi beter oss alltså inte på samma sätt mot alla individer vi möter. Tillexempel 
är vi på ett sätt mot vänner, nära vänner och okända i ett visst sammanhang 
och på ett annat sätt i ett annat sammanhang.  

Det kan vara en förklaring till att individer upplever att de inte kan vara sig 
själva i vissa sammanhang. Jaget utgörs alltså av många olika roller som 
framträder i olika sociala sammanhang. Identiteten skrivs fram på olika sätt i 
olika sammanhang. Identiteten i skolan och hemma skiljer sig åt och vid social 
interaktion i sociala medier finns det ytterligare utrymme att visa upp andra 
identiteter. Identiteten skapas med utgångspunkt i vad som definieras i 
situationen och vad individen bär med sig av tidigare erfarenheter från 
interaktioner med andra.  
 
I den här avhandlingen används alltså begreppen Jaget, Självet och Miget för 
att fördjupa förståelsen av behovet av att interagera med andra för att 
konstruera sin identitet. Begreppen generaliserade andra och signifikanta 
andra används också för att förstå hur ungdomar skapar identiteter i relation 
till olika situationer och rum som i sin tur styrs av normer. 

Att göra kön 

En annan viktig aspekt av det empiriska materialet är hur ungdomar 
konstruerar kön i de sociala interaktionerna med andra. Genusforskare menar 
att könet inte är något inneboende hos individer. Simone de Beauvoir 
uttryckte den ofta citerade meningen ”Man föds inte till kvinna, man blir 
det” redan på 1940-talet. Hon menade att könstillhörigheten är något 
som skapas i sociala processer. Vanligtvis beskrivs också att skillnaden mellan 
”kön” och ”genus” är att ”kön” är biologiskt betingat och att ”genus” är socialt 
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och kulturellt konstruerat. Thurén (2003) menar dock att den uppdelningen 
är vansklig att göra. Butler (2007) förklarar att det är problematiskt att se kön 
”som något fördiskursivt, något som föregår kulturen, en politisk neutral yta 
på vilken kulturen verkar” (s.57). Termerna kön och genus diskuteras även 
bland svenska genusforskare. De är ganska överens om att både kön och genus 
är något som är socialt och kulturellt konstruerade (Thurén, 2003). Därför 
använder vissa forskare kön (sex) och andra forskare använder genus 
(gender). I den här avhandlingen kommer jag att använda begreppet kön i 
analyserna av hur flickor och pojkar konstruerar sin identitet. 

Det som en individ med ett visst biologisk kön gör, förknippas vanligtvis med 
manlighet eller kvinnlighet. En individ som sminkar sig eller putar med 
munnen är feminin om det förknippas med kvinnligt kön. En individ som 
spelar hockey är manlig om det förknippas med manligt kön. En flicka som 
spelar hockey kan tillskrivas manliga egenskaper och benämnas 
pojkflicka. Hur begreppen manlighet och kvinnlighet förstås har alltså att 
göra med hur olika egenskaper definieras. Sådana egenskaper har individen 
ofta lärt sig i ett socialt sammanhang och de är därmed socialt och 
kulturellt skapade. Alla pojkar är inte intresserade av sport likaväl som alla 
flickor inte är intresserade av smink. Vanligtvis uppmuntras flickor och pojkar 
i vårt samhälle till att intressera sig för det som förknippas med deras 
biologiska kön. Biologiskt kön kan dock utgöras av fler variationer än det 
binära pojke/flicka (Lykke, 2009). 

 
I den här avhandlingen kommer begreppet kön att användas för att beskriva 
hur flickor och pojkar konstruerar sin identitet i relation till situationer, 
normer och rum. 

Kamratkulturer 

Synen på barn, barndom och ungdom har förändrats. I den forskning om 
socialisation som bedrivs idag betraktas inte barn och ungdomar som passiva 
aktörer. Idag ses socialisation som interaktionell där barn och ungdomar är 
både medskapare av sig själva och den tillvaro de är en del av. William A. 
Corsaro utgår ifrån ett barndomssociologiskt perspektiv när han forskar om 
barns socialisation. Det perspektivet utgår enligt Corsaro från att:  

the child begins life as a social being within an already defined social network and 
through the growth of communication and language, the child, in interaction with 
others, constructs a social world (Corsaro, 1985, s.73).  

Det betyder att individer från födseln ingår i olika sociala nätverk med andra. 
Corsaro (2015) är dock kritisk till begreppet socialisation. Han menar att det 
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har en individualistisk och framåtblickande klang som är ofrånkomlig. 
Corsaro har som ett alternativ utarbetat teorin om tolkande reproduktion (se 
nedan). Ansatsen understryker att barndomssocialisation är en gemensam 
process som förekommer i social interaktion med andra. Corsaro och Rizzo 
(1988) menar att ett tolkande tillvägagångssätt ”stressing that children 
discover a world that is endowed with meaning and help to shape and share 
in their own developmental experiences by interactive responses” (Corsaro & 
Rizzo, 1988, s.880).  

Corsaro (2015) menar att ungdomar reproducerar de kulturer de lever i. De är 
inte passiva, utan de strävar snarare efter förståelse. När ungdomar tolkar sin 
omvärld skapas olika kamratkulturer. Han förklarar att ungdomar ordnar sin 
sociala tillvaro i social interaktion med andra. I dessa kamratkulturer 
produceras kunskap som gradvis omvandlas till färdigheter vilka är 
nödvändiga i livet. Ungdomskulturer kan betraktas som mer övergripande och 
som en kamratkultur är en del av. Corsaro (2015) definierar kamratkulturer 
som ”stabila uppsättningar av aktiviteter eller rutiner, artefakter, värderingar 
och angelägenheter som man producerar och delar med sig av i interaktion 
med kamrater” (s. 19).  

Corsaro och Eder (1990) identifierar två grundläggande teman i ungdomars 
kamratkulturer. I ungdomars sociala samspel och aktiviteter försöker de att 
aktivt ta kontroll över sina liv och den kontrollen strävar de aktivt att dela med 
varandra. Det kan beskrivas som ungdomars försök att tillsammans med 
andra ordna den sociala samvaron. Samvaron har vanligtvis organiserats av 
andra och för ungdomar blir utmaningen att göra den till sin egen. I 
ungdomars sociala interaktioner i sociala medier pågår aktiviteter som att 
skapa och upprätthålla lokala kamratkulturer. Det sker på olika sätt. I en 
kamratkultur har de flesta sin unika grupp som de tillhör och acceptans, 
popularitet och solidaritet inom gruppen är viktig. Under ungdomsåren 
övergår kamratkulturen till verbala handlingar och leken får allt minder 
betydelse (Corsaro & Eder, 1990). Att dela hemligheter och skvallra är ett 
tecken på intimitet och förtroende. Utbyte av privata saker och hemligheter 
med vissa skapar olika grupperingar.  

Ett annat huvudsakligt innehåll i kamratkulturer involvera ungdomars försök 
att ta itu med oro, rädsla och konflikter i deras dagliga liv. Corsaro (2015) 
menar att även om några av dessa konflikter ofta skapas inom en 
kamratkultur uppstår de även från ungdomars erfarenheter av vuxenvärlden. 
Vidare framkommer att kamratgruppen och då särskilt den samkönade 
gruppen är viktig. Den skapar en stabil grund för att hantera olika krav på 
personliga relationer och identitetsutveckling. Alla dessa vardagliga 
aktiviteter möjliggör för ungdomar att förhandla och utforska normer som 
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berör utseende, självpresentation, identitetsskapande och 
vänskapsrelationer. Vidare skapar ungdomar genom sin kamratkultur gränser 
och motstånd mot vuxnas delaktighet. Ibland avslutas vänskapen vilket kan 
ske på olika sätt. 

I vänskapsrelationer uppkommer ibland konflikter. Dessa konflikter kan 
variera och påverka en individ på olika sätt. Corsaro menar att konflikter är 
en del av kamratkulturen och att den kan ha positiva effekter. En konflikt kan 
hjälpa barn att organisera sin vardag. Konflikter kan på ett grundläggande sätt 
skapa, utmana och bevara vänskap. Vidare belyser han att det är viktigt att 
barnen och ungdomarnas perspektiv på en konflikt ska beaktas.  

Tolkande reproduktion är ett centralt begrepp i Corsaros (2015) teoribildning. 
Till skillnad från teorier som ser barns och ungdomars utveckling som linjär, 
menar Corsaro att deras utveckling är en social och kollektiv, reproduktiv 
process. Från det perspektivet ingår de i en social interaktion med andra och 
genom interaktion med andra etablerar de förståelse för sin omvärld. Med 
hjälp av begreppet tolkande reproduktion framhålls att barns och ungdomars 
medlemskap i deras kulturer är reproduktiva och inte linjära. De ses som 
aktiva medlemmar av sina kulturer och inte som passiva och hämtar 
information från det samhälle och den kultur de är en del av och producerar 
sina kamratkulturer. På så vis påverkar de sitt sammanhang och det samhälle 
de är delaktiga i. Corsaro (2015) beskriver det så här: 

The term interpretive captures the innovative and creative aspects of children’s 
participation in society. /.../ Children create and participate in their own unique peer 
cultures by creatively taking or appropriating information from the adult world to 
address their own peer concerns. The term reproduction captures the idea that children 
are not simply internalizing society and culture but are actively contributing to cultural 
production and change. The term also implies that children are, by their very 
participation in society, constrained by the existing social structure and by social 
reproduction (s.18).  

Ungdomar försöker ibland kringgå vuxnas regler. Inspirerad av Goffmans 
(1973) begrepp sekundära anpassningar som Goffman utvecklar i boken 
Totala institutioner, menar Corsaro att ungdomar också tillämpar sekundära 
anpassningar. De försöker undvika vuxnas regler, för att inte känna sig 
kontrollerade av vuxna. Corsaro som har studerat barn och ungdomar under 
många år visar att de skapar en mängd sekundära anpassningar. Som exempel 
berättar Corsaro att barn på förskolan, trots att de vet att de inte får, tar med 
sig leksaker hemifrån som de stoppar i sina fickor. När vuxna inte ser på leker 
de med sina leksaker.  
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Genom att utgå från Corsaros begrepp kamratkulturer kan förståelsen av hur 
ungdomar aktivt arbetar med att skapa och upprätthålla vänskap i relation till 
situationer, normer och rum fördjupas. 
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4. Metod 

I det här kapitlet redogörs för de val som ligger till grund för hur studien 
planerades och genomfördes. Vidare redogörs för ungdomarna som 
medverkade i studien, val av metod, urval och hur insamling av data har 
genomförts. Analysmetoden, det vill säga hur det empiriska materialet har 
analyserats tematiskt, beskrivs också. Avslutningsvis presenteras 
forskningsetiska principer. 

Konstruktionism  

Det finns olika perspektiv att använda när vi studerar verkligheten: ”all 
knowledge is derived from looking at the world from some perspective or 
other, and is in service of some interest rather than others” (Burr, 2003, s.6). 
Denna studie ansluter sig till det socialkonstruktionistiska perspektivet, 
eftersom min utgångspunkt är att sociala fenomen konstrueras i en speciell 
kontext och under speciella förutsättningar. Sociala fenomen och 
kategoriseringar såsom mobbare, offer, flicka, pojke, utesluten och innesluten 
konstrueras genom social interaktion och är under ständig förändring (Burr, 
1995).  

Kunskapssociologerna Berger och Luckmann (1979) menar att forskare som 
studerar sociala fenomen måste fokusera på den sociala konstruktionen och 
utgå ifrån vad individer ”vet” är ”verklighet” i det vardagsliv de lever, utan eller 
före alla teorier. Utan dessa kunskaper om verkligheten skulle inte ett 
samhälle fungera (Berger & Luckmann, 1979). Alvesson och Sköldberg (2008) 
refererar till Berger och Luckmann (1979) i sin beskrivning av 
socialkonstruktionistisk teori. De är kritiska till begreppet ”konstruktivism” 
eftersom det associerar till andra riktningar, exempelvis utvecklingspsykologi 
och kognitiv forskning där forskningens inriktning är att avslöja de kognitiva 
kartor som leder till individers handlande. De ansluter sig därför till 
”socialkonstruktionism” där individens upplevelser och tankar formas i social 
interaktion.  

Kunskap om verkligheten skapas i en speciell tid och på en speciell plats och 
upprätthålls i den dagliga interaktionen mellan individer. Därför är sociala 
interaktioner av alla slag intressanta (Burr, 2003).  

Att anta ett socialkonstruktionistisk perspektiv handlar framförallt om att ha 
en kritisk inställning till självklar kunskap. Med detta som utgångspunkt, 
finns det till exempel ingen inneboende essens hos en individ som gör hen till 
mobbare. Den föreställning som finns om mobbare ska ses som en språklig 
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och social konstruktion. Det finns ingen given ”mobbare”. En ”mobbare” 
konstrueras av de berättelser och uttryck för ”mobbare” som finns i olika 
sammanhang. Vidare innebär det socialkonstruktionistiska perspektivet att 
kunskap och betydelser också är historiskt och kulturellt skapade. Den som 
idag konstrueras som ”mobbare” kan i en annan tid uppfattas som något 
annat. 

Den kvalitativa forskningsintervjun 

Eftersom det i den här studien fokuseras på ungdomarnas upplevelser och 
erfarenheter av social interaktion när de använder sociala medier valdes 
intervjuer med halvstrukturerad karaktär som metod för datainsamling. 
Metoden användes för att ge ungdomarna möjlighet att berätta om komplexa 
och mångfacetterade upplevelser och erfarenheter.  

I denna avhandling förstås intervjusamtalet som inter views ”det som sker 
mellan två seenden” (Kvale, 2014, s.19). Det är ett möte mellan två individer 
eller ”två ansikten” där kunskap konstrueras i interaktion mellan intervjuaren 
och den intervjuade. Det insamlade materialet kan därmed förstås som en 
form av gemensam konstruktion, där alla som har medverkat är delaktiga i att 
forma kunskapen om det som utforskas. Intervjuerna mellan mig och 
ungdomarna kan betraktas som samtal. Det är dock inte samtal mellan 
jämbördiga parter. Min uppgift var att definiera och ta ansvar för situationen 
genom att introducera teman, ställa följdfrågor och ta beslut om när det är 
dags att avsluta och gå vidare till nästa tema. 

Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att ge en fördjupad förståelse för 
individers erfarenheter, perspektiv och historier med utgångspunkt i deras 
kontext. Den kvalitativa forskningsintervjun kännetecknas bland annat av en 
angelägenhet att utforska ett fenomen från den studerades perspektiv. 
Kvalitativa data är användbara då fördjupad förståelse för individers 
erfarenheter eftersöks. Därför fanns under hela intervjun en strävan att 
ungdomarna skulle ge sin bild av social interaktion i sociala medier och att ge 
dem möjlighet att fritt berätta om sina erfarenheter och upplevelser när de 
använder sociala medier.  

En kvalitativ intervju skiljer sig åt från andra intervjuer. Den kan också 
benämnas som en halvstrukturerad livsvärldsintervju vilket poängterar att 
frågorna är öppna till sin karaktär. Det gav ungdomarna möjligheten att 
genom sina utsagor till stora delar avgränsa och definiera olika företeelser 
(Kvale, 2014; Ryen, 2004). Den kvalitativa forskningsintervjun bör alltså vara 
fokuserad på så vis att den tar upp teman som berör den intervjuades livsvärld 
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till skillnad från en strikt standardiserad intervju med frågor som måste 
ställas i en bestämd ordning (Kvale, 2014; Ryen, 2004).  

Urval, studiens deltagare och datainsamling 

Insamling av data genomfördes i två omgångar genom intervjuer med totalt 
32 deltagare i åldrarna 13–15 år. Intervjuerna genomfördes först på 
Lillsjöskolan, under hösten 2013. Våren efter, år 2014, genomfördes nästa 
datainsamling på Björkskolan. Lillsjöskolan är en F-9 skola och Björkskolan 
är en 6–9 skola. Lillsjöskolan är belägen på landsbygden i en liten kommun. 
Björkskolan är belägen centralt i en lite större kommun. Anledningen till att 
dessa två skolor valdes ut är att jag kommit i kontakt med lärare på skolorna 
via kurser de läst på universitetet. Valet av dessa skolor har skett genom ett 
snöbolls- och kriterieurval (Cohen et al., 2011; Patton, 2015). Det skedde 
genom att jag i slutet av ett kurstillfälle ställde frågan om det fanns någon 
frivillig lärare som var intresserad av att elever från deras skola skulle delta i 
studien. Två lärare från två olika skolor anmälde sitt intresse. De fick senare i 
uppdrag att tillfråga elever på respektive skola om de ville delta i studien 
(bilaga 1). Elever i åldrarna 13–15 år anmälde sig frivilligt och det blev en jämn 
fördelning av flickor och pojkar. Det var frivilligt att delta och de kunde 
avbryta sin medverkan när som helst utan att motivera varför. Studien syftar 
inte till att göra jämförande analyser mellan skolorna. 

Lillsjöskolan är en kommunal skola med ca 275 elever. Upptagningsområdet 
består av blandad bebyggelse såsom villor och hyreshus. Svenska som 
modersmål är det vanligaste. 

Björkskolan är också en kommunal skola med blandat upptagningsområde. 
Vidare har skolan fotbollsinriktning vilket medför att elever från hela 
kommunen söker sig dit. 340 elever går på skolan och vanligtvis är det 3 
klasser i varje årskurs. Även på den skolan är svenska som modersmål det 
vanligaste. 

Tidig höst, 2013 kontaktades läraren på Lillsjöskolan. Jag beskrev mitt syfte 
med studien och att jag ville komma i kontakt med ungdomar i årskurserna 
6–9 för att genomföra intervjuer. Hon presenterade syftet med studien för 
ungdomarna och de som frivilligt ville delta fick anmäla sig. De ungdomar som 
valde att delta fyllde i en samtyckesblankett (bilaga 3). 

Den information som ungdomarna fick var att vi skulle samtala om ungdomar 
och sociala medier. Det var både pojkar och flickor i årskurserna 6–9 som 
anmälde sitt intresse.  
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Även på Björkskolan anmälde sig ungdomar i årskurserna 6–9 för att delta i 
studien. Det resulterade i att jag fick möjlighet att intervjua ytterligare flickor 
och pojkar i årskurserna 6–9. Alla intervjuer genomfördes med en person åt 
gången. Syftet med att göra enskilda intervjuer var att de skulle få möjlighet 
att berätta om sina upplevelser och erfarenheter utan att känna sig begränsade 
av att andra ungdomar som kanske har betydelse i berättelserna skulle vara 
närvarande. 

Att valet föll just på ungdomar i den åldern, berodde på att det är i den åldern 
som de flesta har tillgång till sociala medier och utvecklar sitt kunnande om 
tekniken (Findahl & Davidsson, 2015).  

Intervjuer med 17 flickor och 15 pojkar från två olika skolor genomfördes. Se 
tabell nedan för en sammanställning av deltagarna. 

Tabell: Deltagare Björkskolan 
Flickor Ålder  Pojkar Ålder 
Alicia 13  Hampus 15 
Emilie 13  Anton  15 

Fanny 15  Gustav  13 
Ines 14  Daniel  15 
Jonna 13  Alexander  14 
Meja 14  Johan  15 

Mia 14  Emil  14 
Sara 15  Oskar F  14 
Ellen  15  Timmy 14 
Alma  15  William 15 

Ebba  15  Hugo  14 
Emma  14  Olof B  14 

Tabell: Deltagare Lillsjöskolan 

Flickor Ålder  Pojkar Ålder 
Klara 14  Eskil 14 
Vera 13  Leo 14 
Jenny 13  Noa 13 

Vilma 14    
Alva 14    

 
Citaten ska exemplifiera de tolkningar och analyser jag har gjort. De citat som 
presenteras i avhandlingen har valts ut för att de ger den mest målande 
beskrivningen. Därför kommer inte alla informanter att vara representerade. 
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Vidare är citaten också valda med utgångspunkt i att besvara studiens syfte 
och frågeställningar. 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuguiden utformades med utgångspunkt i studiens syfte och 
forskningsfrågor. Intervjufrågorna grupperades i olika teman. Intervjuguiden 
granskades av handledare och andra kollegor. För att ytterligare pröva 
intervjuguiden frågade jag en flicka som var 14 år om hon kunde ställa upp på 
en intervju vilket hon ville. Den första intervjun fick mig att inse att 
intervjuguiden är ett bra stöd i de fall när samtalen tar oanade vägar eller om 
informanten inte har något att berätta om ett visst tema. Vidare kom jag till 
insikt om att det kommer att bli många olika berättelser eftersom alla har olika 
erfarenheter av att använda sociala medier. Detta bidrog också till 
intervjuguiden justerades för att innehålla fler förslag till öppna frågor. 
Guiden var ett bra stöd och den gav även informanten möjlighet att berätta 
sin story och vara spontan. Med utgångspunkt från den första intervjun 
utarbetades en intervjuguide (bilaga 4) som kom att användas i alla intervjuer. 
Intervjuguiden har under hela intervjun kompletterats med spontana frågor 
för att fördjupa och förtydliga det som de intervjuade valt att berätta. På den 
första skolan genomfördes intervjuerna i ett arbetsrum. Nackdelen med det 
rummet var att ljudnivån var hög när eleverna hade rast. På den andra skolan 
höll vi till i ett mindre klassrum i källaren.  

Innan intervjuerna genomfördes, informerades eleverna om studien. I den 
information som jag skickade ut fick de veta vad jag heter, att jag är doktorand, 
vad undersökningen handlar om, att jag kommer att spela in intervjun och att 
resultatet kommer att redovisas på ett sådant sätt att det inte går att avslöja 
deras identitet och att det var frivilligt att vara med. Till de ungdomar som 
anmälde intresse att delta i studien skickades ett brev hem till 
vårdnadshavaren för samtycke (bilaga 2). Vårdnadshavaren fick information 
om att det är frivilligt att delta i studien och att vårdnadshavaren har rätt att 
när som helst avbryta sitt barns medverkan utan att motivera sitt val.  

Att intervjua ungdomar  

Intervjun inleddes alltid med lite småprat för att ungdomarna skulle finna sig 
tillrätta, våga prata och känna sig avslappnade. Under intervjusituationen 
lade jag stor vikt på att använda ett språk som var begripligt för ungdomarna. 
Jag var också noggrann med att understryka att det var möjligt att avbryta 
intervjun om de kände att de inte ville vara med längre. Öppna frågor 
användes för att ge ungdomarna möjlighet att berätta om sina unika 
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erfarenheter. De gav mig också möjlighet att ställa följdfrågor när de uttryckte 
sig kortfattat.  

Mitt intryck är att det har varit uppskattat bland ungdomarna att få möjlighet 
att berätta för mig om sina erfarenheter och upplevelser av när de använder 
sociala medier. Några har uttryckt att de inte vill att vi ska sluta prata och 
andra har beskrivit vårt samtal som ett exempel på hur de skulle vilja att vuxna 
pratade med dem. Jag upplever att samtalen med ungdomarna har varit 
positiva och vid flera tillfällen har vi skrattat tillsammans. Hur de intervjuade 
har upplevt situationen, kan jag inte säkert säga, men jag hoppas att de har en 
liknande upplevelse. 

Jag har överlag positiva erfarenheter av min skoltid vilket medförde att jag 
gick in i intervjusituationen med tillförsikt. Samma upplevelse gäller sociala 
medier där min upplevelse i huvudsak är positiv vilket också kan ha betydelse 
för intervjutillfället. Samtidigt har medias bild och föräldrars oro över 
ungdomars deltagande i sociala medier i större utsträckning påverkat min 
förförståelse och fördomar när jag gick in i intervjusituationen, vilket 
beskrivits tidigare.  

Under och efter varje intervjutillfälle upplevde jag att ungdomarnas 
berättelser delvis krockade med min förförståelse vilket har medfört att 
forskningsprocessen varit komplex. Därför har den hermeneutiska 
utgångspunkten och det induktiva tillvägagångssättet varit betydande för att 
förändra förförståelsen och generera ökade kunskaper om det studerade 
fenomenet. 

Att tolka och förstå  

Den epistemologiska utgångspunkten i studien som ligger till grund för den 
här avhandlingen är inspirerad av en hermeneutisk ansats.  

Hur något tolkas och förstås grundar sig i vår förförståelse och våra fördomar 
(Gadamer, 1997). Initialt i detta avhandlingsprojekt utgick jag från min 
förförståelse om ungdomar och sociala medier. Med en hermeneutisk ansats 
har sedan förförståelsen förändrats och kunskapen om ungdomars sociala 
interaktioner när de använder sociala medier ökat och fördjupats. Denna 
process kommer att beskrivas nedan. 

Tolkningsprocessen 

En tolkningsprocess enligt Ödman (2007) handlar om att tolka, förstå och 
förmedla. Det finns dock inte någon enhetlig metod för tolkningsprocessen. 
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Inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln ett centralt begrepp. Den 
bör enligt Ödman (2007) uppfattas som en illustrativ metod för hur tänkande, 
förståelse och tolkning fungerar. Den cirkulära rörelsen sker mellan 
individens förförståelse och möten med nya erfarenheter och idéer. Den 
rörelsen leder till ny förståelse vilken i sin tur blir förförståelse i kommande 
tolkningsansatser. Tolkningsprocessens cirkelrörelse mellan 
tolkningsmönster, textanalys, dialog med text och undertolkningar bör 
genomsyras av de två andra ännu mer grundläggande hermeneutiska 
cirklarna: ”den mellan del och helhet och den mellan förförståelse och 
förståelse” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.211). En hermeneutisk grundcirkel 
uppstår. 

Sedan den hermeneutiska cirkeln introducerats har den utvecklats i olika 
riktningar. Ödman (2007) menar att grundbetydelserna står kvar: 
”kunskapsbildning som dialektisk rörelse mellan del och helhet och 
förförståelsens oundgänglighet i förståelseprocessen” (s.100). Bilden av 
cirkeln som symbol för tolknings- och förståelseprocessen kan dock bli något 
statisk därför att cirkelmetaforen varken återger ”förståelsens 
processdimension eller de vilda svängningarna mellan olika 
del/helhetsstrukturer” (Ödman, 2007, s.103). Därför menar Ödman (2007) 
att tolknings- och förståelseprocessen utifrån pendlandet mellan del och 
helhet är mer lik en spiral. 

Därför genomförs tolkningsarbetet i den här studien i ett flöde som mer liknar 
en spiral än en cirkel. Spiralmetaforen visar att förståelsen är i ständig 
förändring och att tolkningsprocessen är i en ständig rörelse och den kan inte 
återgå till en tidigare punkt. Det praktiska tillvägagångssättet för att generera 
kunskap om avhandlingens studieobjekt har inneburit en regelbunden 
växelverkan mellan delar och helhet. Det har medfört att förförståelsen har 
förändrats och kunskapen har ökat. 

Analysprocessen  

Analysprocessen i denna studie kännetecknas av ett induktivt 
tillvägagångssätt. I analysprocessen har jag identifierat mönster som 
kategoriserats och tematiserats genom att empirin organiserats induktivt till 
begreppsmässiga informationsenheter. Den induktiva processen har 
inneburit tankerörelse mellan teman och empiri för att generera en 
omfattande uppsättning av teman. Avsikten under hela processen har varit att 
identifiera, analysera och förstå mönster som framträder i empirin och att 
justera och utveckla förståelsen. Den inledande analysprocessen beskrivs 
förvisso som induktiv men det går inte att bortse från att analysen av empirin 
också har präglats av tidigare teori och min förförståelse. Detta har 
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oundvikligen varit vad Alvesson och Sköldberg (2008) kallar för en 
inspirationskälla i upptäckten av mönster och skapandet av förståelse 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Alla förberedelser, reflektioner, tolkningar av resultat, meningsskapande och 
analyser som ligger till grund för avhandlingen är en del av en pågående 
process som syftar till att skapa förståelse och mening.  

Analysarbetet påbörjades redan under intervjuerna och fortsatte när de 
inspelade intervjuerna transkriberades. Beroende på vilket syfte forskningen 
har används olika sätt att transkribera intervjuer (Kvale, 2014). I vissa fall har 
det betydelse att vara detaljerad och i andra fall handlar det om att använda 
intervjun som en beskrivning för att förstå meningen i det som den 
intervjuade berättar. I min studie användes en diktafon för att spela in 
samtalet. Intervjuerna har skrivits ut i dialogform. Skratt, pauser och ”hm” 
har markerats när jag tolkat att det har betydelse för meningen i det som sägs. 
Under analysen har jag lyssnat flera gånger på olika delar av texten för att 
upptäcka tonfall, pauser och tveksamheter. Under den första transkriberingen 
antecknade jag mina tolkningar i dokumentet för att synliggöra och komma 
ihåg min första förståelse av utsagorna. 

Analysen kan betecknas som induktiv eftersom empirin är utgångspunkten 
för kodningsprocessen. Vidare kan den karaktäriseras som deskriptiv då 
analysen inte avser att vara teorigenererande (Creswell, 2013). En tematisk 
analys går ut på att söka upprepade mönster av mening i kvalitativa data 
(Creswell, 2013). Den exakta formen och produkten av en tematisk analys 
varierar och därför är det viktigt att forskningsfrågor, intervjufrågor och 
frågor som styr kodning och analys beaktas innan och under analysarbetet 
(Braun & Clarke, 2006; Ely, 1993). Ödman (2007, s.44) menar ”[a]tt tolka är 
att tyda tecken. Vi gör betydelseangivningar, berättar att vi ser något som 
något”. Flera forskare betonar vikten av att vara sensitiv under den processen 
för det möjliggör för konstruktion av kunskap och förståelse (Creswell, 2013; 
Ely, 1993).  

Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv är mening och erfarenheter socialt 
producerade och reproducerade och inte inneboende hos individer (Burr, 
1995). Detta har också varit vägledande för vilken kunskap som kan genereras 
och hur den kan tolkas och förstås. Tematisk analys som genomförs inom ett 
konstruktionistiskt perspektiv syftar till att teoretisera sociokulturella 
sammanhang och strukturella förhållanden (Braun & Clarke, 2006). Tematisk 
analys skiljer sig från andra metoder som används för att identifiera mönster. 
Den handlar om att i detalj identifiera individers vardagliga erfarenheter av 
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verkligheten, med syftet att få förståelse av fenomenet som studeras (Braun & 
Clarke, 2006). 

I nästa avsnitt kommer genomförandet av analysen att beskrivas mer 
ingående. Målsättningen under analysprocessen var att fånga nyanser som 
uppenbarade sig i texten och samtidigt kategorisera nyanserna till helheter. 
Den hermeneutiska processen syftar till att förstå berättelserna ”som något” 
(Alvesson & Sköldberg, 2008, s.205) vilket innebär att bearbeta empirin från 
det synbara till det dolda (Ödman, 2007). 

Analysmetoden 

Datainsamling, dataanalys och att skriva är processer som pågått parallellt 
under forskningsarbetet. För att underlätta analysen av empirin utgick jag 
från Braun och Clarkes (2006) beskrivning av tematisk analysprocess. I den 
beskrivs hur processen går till, i olika faser. Faserna har i min analysprocess 
delvis gått in i varandra och inte varit distinkta. 

 
Phases of thematic analysis  Description of the process 

1. Familiarizing yourself 
with your data: 

Transcribing data (if necessary), reading and re-
reading the data, noting down initial ideas. 

2. Generating initial codes: Coding interesting features of the data in a systematic 
fashion across the entire data set, collating data 
relevant to each code. 

3. Searching for themes: Collating codes into potential themes, gathering all 
data relevant to each potential theme. 

4. Reviewing themes: Checking if the themes work in relation to the coded 
extracts (Level 1) and the entire data set (Level 2), 
generating a thematic ‘map’ of the analysis. 

5. Defining and naming themes: Ongoing analysis to refine the specifics of each theme, 
and the overall story the analysis tells, generating clear 
definitions and names for each theme. 

6. Producing the report: The final opportunity for analysis. Selection of vivid, 
compelling extract examples, final analysis of selected 
extracts, relating back of the analysis to the research 
question and literature, producing a scholarly report of 
the analysis. 

Under den första delen av analysprocessen läste jag noggrant igenom 
transkriberingarna. Den första analysen påbörjades utforskande. Den avsåg 
att besvara avhandlingens forskningsfrågor för att få kunskap om ungdomars 
upplevelser och erfarenheter när de använder sociala medier. Den inleddes 
med att urskilja företeelser som bildade mönster i materialet.  

I sökandet efter mönster i ungdomarnas berättelser lyssnade jag igenom 
intervjuerna och läste transkriptionerna upprepade gånger. Under hela 
analysprocessen gick jag ofta tillbaka till särskilt innehållsrika avsnitt i 
inspelningarna av intervjuerna.  

Vid genomläsning av materialet fördes tolkande anteckningar i marginalen 
om det som uttrycktes i utsagorna. Det blev många noteringar och när alla 
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intervjuer var genomarbetade sorterades noteringarna. För att få en 
översiktsbild gjordes inledningsvis en digital, tematisk tankekarta. Den 
skapades med ”breda penseldrag” för att senare i processen övergå till en med 
fördjupad kodning (Hjerm et al., 2014).  

Koder skapades utifrån berättelserna för att identifiera särskilt innehållsrika 
mönster, uttryck eller kategorier och som kan hänvisas till “the most basic 
segment, or element, of the raw data or information that can be assessed in a 
meaningful way regarding the phenomenon” (Boyatzis, 1998, s.63). De första 
koderna som genererades ligger nära berättelserna. Eftersom dessa var 
komplexa underlättades sorteringen genom detta arbetssätt. Under hela den 
här processen jämfördes och bearbetades koderna i nära relation till specifika 
utsagor. Koderna bestod ibland av korta formuleringar för att fånga in 
kategorier som bedömdes vara teoretiskt och analytiskt intressanta. Under 
hela processen gjordes nya tolkningar där koderna processades och 
reviderades.  

Därefter kategoriserades de befintliga koderna. Det skedde genom att 
gruppera dem efter mönster som framträtt i empirin och som jag bedömde 
vara relevanta i relation till forskningsfrågorna. När transkriptionerna var 
kodade kopierades utdrag ur utsagorna och koder sammanfördes i nya 
dokument eller under gemensamma kodnamn eller teman. Genom att 
kombinera olika koder började vissa nya mönster att framträda vilket 
medförde att utformning av teman började ta form. Under en viss fas i 
processen använde jag mig av platsbestämda uttryck, till exempel Instagram 
eller Snapchat, för att ordna delar av utsagorna. Det skedde i utsagor där 
ungdomarna markerar att platsen har betydelse för vilka händelser som 
utspelar sig.  

Tre intervjuer skrevs ut i berättarform. Vissa avsnitt i dessa intervjuer som 
kunde relateras till befintliga teman markerades och flyttades till andra 
teman. Den tematiska analysen fortsatte och ytterligare koder skapades och 
fördes in under olika teman. Det innebar att analysen pågick parallellt mellan 
olika teman. Det var ett tidskrävande arbete att klargöra vilka koder som hör 
ihop. I analysprocessen valde jag att vara öppen i tolkningarna och vände mig 
också till litteratur och forskning som rör de koder som visade sig i 
berättelserna. Det är också förenligt med den hermeneutiska metoden och 
spiralmetaforen illustrerar den pendling som oavbrutet äger rum mellan det 
empiriska materialet och litteraturen (Ödman, 2007). Det innebär att 
tolkningen och min förförståelse för det studerade fenomenet förändras under 
analysprocessen. 
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Arbetet med att granska och jämföra utsagorna fortsatte vilket innebar att nya 
teman skapades. Under hela processen pågick dessa tankerörelser mellan del 
och helhet. Vid kvalitativ analys är det ett vanligt förfarande (Ely, 1993). Det 
fortsatta arbetet innebar att ta beslut om vilka koder som skulle fogas samman 
till ett tema, relationen mellan koder, relationen mellan teman och mellan 
olika nivåer på teman. De olika nivåerna sorterades efter övergripande teman 
och sub-teman.  

Alla teman tilldelades arbetsnamn och kom att förändras under 
analysprocessen. Sedan övergick arbetet till ett försök att precisera varje tema 
så att det tydligare framgick vad som var dess specifika drag.  

Efter flera jämförelser mellan teman och sub-teman framkom deras relation 
till varandra. Till slut framträdde en tydlig bild över vilka teman som var 
övergripande och hur de hörde ihop. Den induktiva tematiska analysen 
resulterade i fem övergripande teman: a) vad gör ungdomar på internet, b) 
hur det går till när de skapar profiler i sociala medier, c) ungdomars 
upplevelser av utsatthet, d) vilka motstrategier de använder för att hantera sin 
utsatthet och e) hur de skapar, upprätthåller och avbryter relationer. 
Innehållet i dessa teman ligger till grund för resultatkapitlen och den 
fördjupande analys som sker där men också i avhandlingens sammanfattande 
diskussion. De övergripande temata som växt fram i den induktiva analysen 
bearbetades sedan med stöd av teorier för att bredda och fördjupa resultatet. 
Det har inneburit att betydelserna av innehållet i temata har nyanserats och 
fördjupats, något som de slutgiltiga resultatkapitlen visar. 

Tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet och äkthet 

I kvantitativa studier redogörs för validitet och reliabilitet. Det innebär att 
forskaren bedömer huruvida studierna mäter det de avsett att mäta och hur 
tillförlitliga mätningarna är. I den här studien som har en kvalitativ 
utgångspunkt använder jag begreppen tillförlitlighet, trovärdighet, 
överförbarhet och äkthet (Creswell & Miller, 2000). Jag har bemödat mig om 
att noggrant beskriva forskningsprocessens alla delar för att undvika bias 
(Creswell, 2014). De teoretiska perspektiv och begrepp som använts i studien 
är relevanta för att svara mot syfte och forskningsfrågor. Vidare har jag 
omsorgsfullt försökt att återge ungdomarnas olika berättelser om sina 
upplevelser och erfarenheter av social interaktion när de använder sociala 
medier. Genom att citera ungdomarnas utsagor har de fått komma till tals. 
Texten har diskuterats vid seminarier med andra forskare och doktorander på 
institutionen. En extern granskare har också granskat och diskuterat manus 
vid ett slutseminarium. Huruvida studiens resultat går att överföra till andra 
sammanhang kan diskuteras och resultaten kan sägas gälla främst för den 
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grupp ungdomar som ingår i studien. Troligtvis har dock andra ungdomar 
som använder sociala medier också liknande erfarenheter och upplevelser 
eftersom kontexten är densamma. Syftet har varit att synliggöra det som vid 
första anblicken inte varit uppenbart. Resultaten av studien är kontext-, tids- 
och platsbundna och kommer därför förmodligen att förstås på ett annat sätt 
över tid.  

Etiskt förhållningssätt 

I en vetenskaplig studie är det av yttersta vikt att uppvisa god forskningsetik 
och att etiska övervägande görs. Ungdomarna som deltar i studien ska inte 
känna sig kränkta eller ta skada (Vetenskapsrådet, 2017). En etikprövning 
gjordes trots att det inte fanns en uppenbar fysisk och/eller psykisk risk för 
informanterna i den här studien. Vidare berör den inte känsliga 
personuppgifter. Enligt etikprövningsnämndens utlåtande omfattas inte 
projektet av etikprövningslagen och de ansåg inte att det fanns någon etisk 
risk med projektet.  

Innan intervjuerna påbörjades lämnade jag via en pedagog ut 
samtyckesblanketter (bilaga 3) och informationsbrev (bilaga 2) till ungdomar 
och deras föräldrar. Blanketterna samlades in av pedagogen och lämnades till 
mig innan intervjuerna påbörjades. 

I breven och samtyckesblanketterna fick vårdnadshavare och ungdomarna på 
den aktuella skolan information om det övergripande syftet med projektet 
liksom vilka metoder som skulle användas. Utifrån etikprövningsnämnden 
rekommendationer fick vårdnadshavarna och deltagande ungdomar, via 
samtyckesblanketten skriftligen ge sitt samtycke, eller inte, till att deras 
ungdomar medverkar i studien. Alla vårdnadshavare till de ungdomar som 
ville delta i studien gav samtycke. Alla deltagare blev informerade om att det 
är frivilligt att delta i studien och att de kan lämna studien när de vill utan att 
behöva motivera varför. Den informationen fick deltagarna även innan 
intervjun påbörjades. 

Undersökningens etiska frågor har beaktats under hela forskningsprocessen. 
Mitt etiska förhållningssätt till ungdomarna har beaktats i den här studien 
genom att visa intresse och respekt för deras erfarenheter och berättelser 
under mötet och i tolkningsprocessen. I den här studien anses deltagarna vara 
experterna och det är deras erfarenheter som avses att lyftas fram.  

Vid insamling och hantering av data beaktades vetenskapsrådets etiska regler 
och riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2017). 
Det har också varit viktigt att ingen ska känna sig kränkt eller utpekad i de 
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resultat och resonemang som presenteras i avhandlingen. Intentionen har 
heller inte varit att peka ut enskilda informanter utan att presentera 
framträdande mönster i deras berättelser.  

Allt material som samlats in har avidentifierats och avkodas. Det har skett 
genom användning av kodnycklar och citaten har anonymiserats. Det gäller 
för de individer som omfattas av min forskning och för de inspelade och 
transkriberade intervjuerna.  

Det empiriska materialet har behandlats, dvs. avidentifieras konfidentiellt 
enligt Personuppgiftslagen. Vidare är inspelningarna av intervjuerna 
förvarade enligt datainspektionens rekommendationer. Därmed anser jag, 
precis som etikprövningsnämnden att studien inte utgör någon etisk risk för 
deltagarna. 
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5. Ungdomars erfarenheter av sociala 
medier 

Som tidigare beskrivits, är syftet att utifrån ungdomars egna berättelser 
fördjupa kunskapen om sociala interaktioner som de är delaktiga i när de 
använder sociala medier. I föreliggande kapitel har jag valt att återge några 
ungdomarnas berättelser om sina erfarenheter när de använder sociala 
medier. De tre berättelser som skildras är valda för att de visar variation när 
ungdomarna använder sociala medier men också för att de speglar materialet 
som helhet. Som vi snart ska få se framträder ur det empiriska materialet en 
variation av motiv och användningsområden. Därtill visar ungdomarnas 
berättelser om erfarenheter från sociala medier förgrenar sig variationsrikt 
genom hela deras tillvaro. Först lite allmänna reflektioner om motiv och 
användningsområden. 

Motiv och användningsområden 

De sociala medier som ungdomarna i den här studien använder är Instagram, 
Facebook, Snapchat, Youtube, Kik och Tumblr. Sara säger så här: ”Alltså mest 
använder jag Instagram, Snapchat och Kik. Om jag har det jättetråkigt kollar 
jag på ASKfm eller FB”. Ungdomarna berättar också att sociala medier är 
lättillgängliga och enkla att använda. Med hjälp av dem kan de hålla sig 
informerade, kommunicera och upprätthålla relationer, något som också 
framhålls som både viktigt och roligt.  

Bland ungdomarnas berättelser framträder starka sociala motiv till att 
använda sociala medier. Möjligheten att när som helst kunna kommunicera 
med sina vänner beskrivs som en viktig del både för de som har kompisar i 
skolan och de som inte har det. När jag ber dem berätta om varför de använder 
sociala medier får jag exempelvis till svar: ”Det är för att alla mina vänner är 
där”. En flicka i studien berättar vidare att hon använder sociala medier för 
att hon är intresserad av att veta vad andra gör och vem de umgås med. 
Hampus berättar om fördelarna med sociala medier: 

Det är så praktiskt och det är det bästa tidsfördrivet. Sitter du och har tråkigt på en 
bänk och väntar på bussen kan du ta fram ditt insta och säga vad du har gjort idag.  

Daniel berättar att han inte är i lika aktiv som andra i sociala medier men att 
han ändå är motiverad till att hålla kontakt med sina vänner och hålla sig 
informerad om vad som händer. ”Jag är inte med i så många sociala 
medier/…/med kompisar använder jag sms och Kik”. Han använder även 
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Snapchat för att dagligen hålla kontakt med sina vänner. När han ändå loggar 
in berättar han att ”det är kul att läsa vad andra håller på med”. 

Olof berättar att han också kan bli motiverad till att använda nya sociala 
medier genom att inspireras av sina vänner och dessutom lära sig av dem hur 
nya medier fungerar: ”Om någon skaffar det då visar de för den andra. Så blir 
det”. 

Vera däremot är den enda av alla intervjuade ungdomar som berättar att hon 
inte använder sociala medier. Hon berättar att hon inte vill vara aktiv där för 
hon har läst i tidningar och sett på nyheterna att det är vanligt med 
nätmobbning. Hon har bland annat hört att en flicka varit utsatt för 
klasskamraters kränkningar under en lägre tid. 

Faktiskt såg jag någon gång nån film som handlade om en tjej som blev mobbad av 
massvis med personer i klassen och sånt. Det var en film som jag såg för inte så länge 
sen och jag tänkte bara så här, varför, spelar det ingen roll för er någonting, att ni gör 
illa någon annan på ett sånt sätt, ni kanske slipper se ansiktet på personen men 
fortfarande. Ehhh och sen har jag också hört på nyheterna om sådana saker det har 
ju varit väldigt mycket på nyheterna. 

När jag frågar ungdomarna vad de gör på internet och vad de använder sociala 
medier till, framträder således en rik variation av berättelser om motiv och 
användningsområden. Ungdomarna berättar att de spelar spel, tittar på 
Youtube och umgås och kommunicerar med sina vänner på olika sätt. Till 
skillnad från Gustav som publicerar och skapar videos som han publicerar på 
sin Youtubekanal är Emilie aktiv genom att följa olika Youtubers. Hon skapar 
däremot inga egna filmer. Hon berättar: ”Jag är inte så mycket på Instagram 
jag är mest på Youtube och kanske lite på Facebook”. Hon beskriver sig själv 
som en ”osynlig användare. Jag finns men jag säger inget”. Ines lägger inte 
heller ut klipp på Youtube: ”Jag är bara där för att prenumerera och kolla /…/ 
jag vet inte vad jag ska göra heller för det finns så mycket jag gillar. Att spela, 
sminka mig och allt möjligt”. Med utgångspunkt i ungdomarnas erfarenheter 
och upplevelser finns det alltså flera motiv till att använda och delta i sociala 
medier. I nästa avsnitt berättar ungdomarna om hur de använder sociala 
medier.  

Ungdomars användning av sociala medier  

Ungdomarna i studien berättar att de på olika sätt tar del av innehåll från 
sociala medier direkt på morgonen. De inleder dagen med att starta telefonen, 
logga in och informera sig om vad som har hänt under natten. Har någon 
skickat en ”snap”, en ”tweet”, gillat en bild eller publicerat något annat 
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intressant? Har favoritbloggaren från andra sidan jorden lagt ut något på sitt 
Instagramkonto? 

Mia, exempelvis, tar sig tid att besvara ”snaps” och passar även på att gilla sina 
vänners inlägg på Instagram. Sara, som är bloggare, loggar in på sitt konto och 
läser förväntansfullt kommentarer från sina följare. Gustav har fått flera 
”tweets” från dem han följer som han läser och ”retweetar”. Sara följer flera 
youtuber från olika delar av världen och börjar gärna dagen med att ta reda på 
om de har uppdaterat sina konton medan hon sov. Sara förklarar också att det 
under frukosten finns tid till att läsa de senaste nyheterna eller acceptera en 
vänförfrågan. Hon berättar vidare att det kan hända att en tjejkompis kanske 
”facetimar” för att fråga om det är idrott idag. Ellen ”snapar” och berättar att 
hon är sjuk. Någon hör av sig och vill träffas utanför skolans café innan dagens 
första lektion börjar. Bland ungdomarna i studien finns också en flicka som är 
intresserad av att rita. Under frukosten passar hon på att titta på senaste 
videoklippet från en person som bloggar om just det. 

Sett ur dessa ungdomars perspektiv är det inte något speciellt med att dagen 
börjar fylld av social interaktion när de använder sociala medier. I det 
empiriska materialet framkommer dessutom variationsrika berättelser som 
vittnar om att användningen av sociala medier vävs samman med 
ungdomarnas vardag och får betydelse för deras sociala interaktioner.  

För att möjliggöra en nyanserad och fördjupad förståelse för ungdomarnas 
erfarenheter av att använda sociala medier i vardagen, fortsätter kapitlet med 
mer detaljerade skildringar av Meja, Alicia och Gustav och deras berättelser. 
De har valts som exempel, för att visa olika motiv och användningsområden. 
Meja som inleder berättar bland annat om negativa sidor av sociala medier 
som hon drabbats av. Alicia berättar om att hon är aktiv i sociala medier och 
att hon gärna vill träffa och lära känna nya bekantskaper som hon kan 
diskutera med. Gustav, slutligen, är producent av online-spel och bedriver 
social interaktion med sina följare. 

Mejas berättelse 

När jag träffade Meja 14 år imponerades jag av hennes öppenhet. Meja 
framstår som en person med en tuff och oblyg framtoning. Hon drar sig inte 
för att framföra en åsikt och förklarar att det är viktigt. I klassrummet säger 
hon ifrån när hon tycker att det inte är rättvist. I skolan möts hon sällan med 
förståelse utan blir snarare ifrågasatt. Hon poängterar att hon har en öppen 
relation med sin mamma och eftersom föräldrarna är skilda har hon i unga år 
tagit ett stort ansvar hemma. Hon upplever att hon är mer mogen än många 
av sina vänner. 
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Vi träffades i ett avsides litet rum i en källare på hennes skola. Hon är en 
hängiven användare av Instagram och håller sig informerad om sina vänners 
statusuppdateringar när tillfälle ges. Hon följer även olika bloggar och är 
intresserad av smink och mode men framförallt intresserar hon sig för hur ett 
liv kan gestalta sig för en kändis och vilka kändistillgångar de har. Hon 
berättar att kändisar kan få otrevliga kommentarer men berättar att de ibland 
är befogade.  

På sitt Instagramkonto publicerar hon gärna bilder på när hon är med sina 
kompisar. Innehållet varierar men hon vill gärna fotografera när hon gör 
något speciellt med sina vänner. Vidare vill hon publicera fina bilder som 
hennes följare tycker om. Hennes erfarenhet av Instagram är att det inte 
förekommer några negativa kommentarer mellan hennes nära vänner. 
Däremot är det vanligt på kändisars konton. Där förekommer det ofta. På 
plattformen ASKfm upplever hennes vänner att de utsätts för negativa 
kommentarer. Även Meja har ett ASKfm-konto men är inte aktiv och får 
därför aldrig några frågor men läser gärna vad som händer på andras 
användare. Meja ger exempel på elaka och nedsättande kommentarer som 
förekommer och hur det kan uttryckas på ASKfm: ”dö, gå, ingen gillar dig. Alla 
hatar dig för att du är så ful”. Meja har funderat på vem det är som uttrycker 
sig så. Hon tror inte att det är flera olika individer som uttrycker sig så mot en 
person. Möjligen finns det en person i umgänget som gör det. Meja berättar 
att det också skulle kunna vara kontoinnehavaren som själv skriver 
nedsättande kommentarer bara för att få uppmärksamhet; ”Jag får så mycket 
hat. Kolla på mig”. Meja skulle aldrig kommentera negativt på en blogg som 
exempelvis: ”gå och dö du är jätteful”. Eftersom hon är nyfiken och därför ofta 
vill veta mer om något ställer hon hellre frågor.  

När vi pratar vidare om hur man interagerar i sociala medier och hur det 
hänger ihop med det som sker i skolan och på fritiden berättar Meja om hur 
relationsarbetet såg ut mellan henne och några kompisar på hennes förra 
skola. Det var smärtsamt när de inte svarade på hennes sms och efter en tid 
av tystnad konfronterade Meja gruppen och bad att de skulle svara. De gjorde 
bara bortförklaringar och sa att ljudet inte var påslaget. Meja berättar att i 
möten ansikte mot ansikte blir det annorlunda för där kan en person inte 
uttrycka ”jag hörde inte, mina öron var inte påslagna”. Meja upplevde att hon 
blev utesluten både i skolan och i sociala medier. Det var också jobbigt när 
vännerna publicerade bilder när de var tillsammans utan att hon var med. 
Ibland publicerade de också vänskapsbilder på gemensamma konton dit bara 
de nära vännerna bjuds in; ett så kallat privat konto. När Meja uteslöts från 
vänskapsbilder som publicerades där kändes det extra ledsamt. Meja 
förklarar: 
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På Instagram om det är en bild på massa kompisar och man inte får vara med på 
bilden eller med gänget då kan man bli utanför, eller typ. Nu har ju jättemånga 
privata Instagram och det är ju som mer för kompisarna som man redan känner som 
vem som helst inte kan inte följa, och så här. Då är det så här att ni betyder mest mig 
för nio av mina dagar och så är det bilder och bildspel på kompisar och är man inte 
där. Då känner man sig ju bara ja ha. 

Berättelsen om orsaken till att vännerna slutade att svara på Mejas sms, är 
lång och utdragen och började i årskurs 5 och den har fortfarande inverkan på 
Mejas vardag. Det visar sig också att komplexiteten i relationen till vännerna 
återspeglar sig i hur Meja använder sociala medier.  

Relationen till vännerna började kompliceras när hon ville ingå i den 
populäraste gruppen på skolan. Meja försökte på alla sätt och vis att 
inkluderas i kamratgruppen. Det var en obehaglig upplevelse som pågick 
under en lång tid. Hon visste att blir man innesluten är man med på tåget. 
Meja kände sig emellanåt uppgiven och insåg att det var i princip omöjligt att 
inneslutas i den gruppen. Men så en dag frågade en av flickorna henne om hon 
ville vara med dem och det ville hon vilket uppmärksammades på hela skolan. 
Meja var numera en deltagare i den populära kamratgruppen och de flesta 
imponerades. Reaktionerna var positiva och i korridoren på skolan möttes 
hon av kommentarer som:  

Gud, Meja yeee! Du får följa med på allting oh ba kolla vad vi kan göra oh ba då var 
man ju ba överlycklig. Jag har vänner som ba wohow.  

Meja ingick därefter i den populära kamratgruppen. De var populära då och 
är fortfarande populära. Under den tid Meja var inkluderad var de fyra flickor 
i gruppen. Meja upplevde att de hade en bra relation och gjorde roliga saker. 
Helt oväntat från en dag till en annan förändrades allt och Meja blev återigen 
utesluten. 

Det fanns en tydlig ledare i gruppen, Sanna, som Meja kallade för, ”the queen 
of the group”. Hon var populär på skolan och den som alla i gruppen helst villa 
vara med. Sanna var dessutom barndomsvän med Molly och deras familjer 
umgicks regelbundet. Molly ansåg att Meja orsakade besvär i gruppen. Det 
blev konkurrens när hon tog drottningen ifrån de andra.  

Molly hon tyckte att ja men Meja tar ju Sanna ifrån mig nu. Jag blev ett hot för 
gruppen. Molly satt en hel rast där i trappan och grät och jag fattade ingenting. 

Meja valde att lämna gruppen efter en kort tid i lyckorus. Det var ett enkelt val 
för hon ville definitivt inte att andra i skolan skulle uppfatta henne som elak 
och som någon som försökte splittra en grupp genom att ta den populäraste 
flickan ifrån de andra. 
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Jag är inte en person som vill göra någon annan ledsen. Jag kan lämna den här 
gruppen, för jag vill inte vara någon som ba den där bitchen som kom hit och tog mina 
vänner. Så jag sa att det är lugnt jag behöver inte vara med er längre.  

I ett försök att visa förståelse och respekt för Molly föreslog Meja att hon skulle 
kunna vara med dem en åt gången. I efterhand är hon besviken på sig själv för 
att hon borde ha räknat ut att det inte skulle bli så. Veckorna gick och Meja 
insåg att hon hade förlorat sina vänner och strosade numera mestadels 
omkring ensam i skolans korridorer. Hon hade inte berättat för någon om hur 
hon egentligen mådde och att hon var ledsen och utanför. Det gick en tid och 
Meja blev mer och mer ensam. Hon försökte hitta nya vänner men upptäckte 
att det var svårt. Meja upplevde att hon alltid missuppfattades av andra. Även 
lärarna var emot henne. Hon resonerade och beskrev att en möjlig förklaring 
var att hon ofta ifrågasatte olika beslut från skolan och ofta tog vänner i 
försvar.  

Men så en dag helt utan förvarning säger Molly till Meja att hon får vara med 
i gruppen igen.  

Jag tänkte att det kanske har gått över. Det ska bli kul och när jag kom tillbaka blev 
det som vanligt igen.  

Det varade inte länge. Återigen började de göra saker utan Meja. De var inte 
ens diskreta utan sa bokstavligen att de skulle göra en hemlig sak. Meja insåg 
att hon var utstött och otrevligheterna eskalerade speciellt från en av tjejerna. 
Meja förklarar och ger exempel på hur frustrerande det var när Sanna hela 
tiden blev uppbackad av Molly och Rosa:  

Jag blev utstött och Sanna hon var ganska dum mot mig. Hon var bara taskig och det 
som gör mig mest ledsen och besviken är att Molly och Rosa stod bakom Sanna hela 
tiden.  

Under följande skolår blev det ännu värre de viskade och sprang iväg så att 
Meja inte skulle följa efter dem. För Meja hade det blivit normalt. Hon hade 
förmodligen blivit mer förvånad om de väntat på henne. Till slut orkade Meja 
inte längre. Hon grät varje kväll och ville inte gå till skolan. Med stöd från sin 
mamma valde Meja att byta skola. Det har nu gått två år sedan Meja började 
på sin nya skola. Alla minnen finns kvar och det gör ont i magen när Meja 
tänker på tiden som varit.  

Den oro och ångest som åsyn av tjejerna framkallar hos Meja har medfört att 
hon inte accepterat deras vänförfrågan i sociala medier. När vi pratar vidare 
om hur det är nu berättar Meja att Sanna kontaktade henne i vintras via Kik 
och frågade om de skulle bli vänner. Det ville inte Meja eftersom hon inte 
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längre kan lita på någon av dem: ”Jag vill inte för hon kommer att göra om det 
igen och igen”. 

Meja har dessutom tappat förtroendet för vuxna och lärare för hon upplever 
att ingen har lyssnat på hennes berättelse om vad som pågick. Hon är besviken 
för att de bara tittade på. Hon hade önskat att de tagit tag i situationen genom 
att lyssna på allas berättelser för att få en nyanserad bild.  

I ovanstående avsnitt har Meja berättat hur hon upplever vänskapen men 
också osämjan mellan henne och tre andra flickor i skolan och i sociala 
medier. I följande avsnitt presenteras Alicias berättelse.  

Alicias berättelse  

Alicia är aktiv i sociala medier och hon använder Twitter för att föra fram sina 
åsikter och tar gärna diskussioner med andra. När hon inte håller med 
argumenterar hon för sin åsikt genom att ifrågasätta självklarheter. Hon 
använder Kik för att chatta med sina nära vänner både i grupp och enskilt. 

Manga och japansk kultur intresserar Alicia. Hon ritar manga på papper och 
via en programvara hon installerat i datorn. Hon berättar att tidsperioden vid 
datorn varierar men uppskattar att hon är aktiv ca 2–4 timmar per dag. 

På Tumblr läser Alicia olika fanfiktionserier. Fanfiktion är skönlitterära 
berättelser som är skapade av amatörer som följer en viss serie, film, roman 
eller datorspel. Är man en ivrig beundrare av en serie skriver man egna 
historier om karaktärerna och delar med sig sin fanfiktion på Tumblr. 
Karaktärer, platser och begrepp som finns i en serie kan sättas in i nya 
sammanhang och integrera med egna, skapade rollfigurer för att nya 
situationer och berättelser ska uppkomma. Alicia skriver inte egna serier men 
läser gärna andras och de hon uppskattar ”gillar” hon och sprider vidare. Det 
finns också möjlighet att hjälpas åt och förbättra texterna som alltid skrivs på 
engelska. 

När vi pratar vidare om hur stämningen är på Tumblr berättar Alicia att det 
är en trevlig jargong: ”det är inte mycket kommentarer där. Det är sällan man 
ser att några är dumma mot varandra. Det är mest att man lägger upp roliga 
saker man hittar." Det är inte en sida där man skriver om sig själv utan "man 
delar intressen, kreativa saker man gjort och roliga bilder.” Visserligen går det 
att kommentera men Alicia säger att det inte är ett bra system för 
kommentarer. Därför används det inte heller. 
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Twitter använder Alicia ofta och det märks på hennes kroppsspråk att det är 
en plats hon tycker om att umgås på. Stämningen på Twitter är mestadels 
positiv men uttrycken i kommentarerna kan vara lite otrevliga ibland: ”Ja de 
är lite sämre där för det är ganska lätt ju att skriva till folk och det är ju det 
man gör att skriva”. De tillfällen som Alicia uppmärksammat att det uppstått 
bråk på Twitter var runt valet. Hon tycker inte att det är så konstigt att det blir 
bråk: 

Det finns ju alltid de som hur man än gör och om det finns folk som tycker att man 
skriver bra måste det ju finnas någon som inte gillar det. Så är det bara.  

Hon tycker inte heller att det är konstigt att individer har olika åsikter. Det 
måste vi snarare acceptera och förhålla oss till. Det finns ingen anledning att 
skriva negativa saker till individer. Hon uttrycker också att den mediala bilden 
av ungdomars användning och närvaro på sociala medier är överdriven.  

Så negativt är det väl inte men om man har starka åsikter och andra har andra starka 
åsikter då kommer det bli att man tycker olika och om man inte är en hyfsat bra 
människa då börjar man kalla varandra dumma saker. 

Alicia känner sig trygg när hon använder sociala medier. Hon har sina vänner 
där. Hon berättar att där kan hon vara sig själv. I skolan däremot kan det 
innebära problem. 

Alicia: På internet är många sig själva, vilket är trevligt.  

Åsa: Är det mer så där än i verkligheten? 

Alicia: Ja! 

Åsa: Vad beror det på? 

Alicia: För att det finns många som gör det då känner man att jag vill också. 

Åsa: Känner du likadant? 

Alicia: Ja, för det är en sådan tävling vem är konstigast vem är normalast. 

Åsa: I skolan då kan man vara sig själv i skolan? 

Alicia: Med mig själv tänker jag nog problem med att vara mig själv men jag vet inte 
med andra. 

Alicia har valt bort Instagram, eftersom hon inte är intresserad av att 
fotografera. Hon kan ändå titta på de bilder som hennes vänner publicerar på 
Instagram eftersom vännerna länkar bilderna vidare till Twitter som hon 
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använder. Alicia använder också ASKfm och berättar att vissa individer som 
hon följer utsätts dagligen för hat. Hatet är riktat mot dem som individer och 
mot deras åsikter. Alicia berättar att ASKfm är den mest icke vänliga sidan. 
Eftersom det går att vara anonym där är det ”lätt att skriva hat”. Alicia har 
också vid upprepade tillfällen upptäckt att det skrivs nedlåtande kommentarer 
på hennes vänners sidor. Om det ser ut att behövas, hjälper hon den vän som 
blir utsatt: ”Alltså det beror ju på vem det är. Om det är någon av mina vänner 
som är van att få kritik klarar de ofta av det själv, men annars säger jag ifrån”.  

Hon berättar vidare att det är på ASKfm som individer som inte identifierar 
sig eller presenterar sig som flicka eller pojke utsätts för negativa påhopp. 
Alicia skulle dock inte plocka bort ASKfm även om hon får negativa 
kommentarer på sin användare. Hon gillar nämligen att argumentera med 
individer. Vidare förklarar hon att möjligheten att vara anonym också kan 
vara något positiv: ”Det är ju många som inte vågar säga sitt namn. Dessutom 
får du färre frågor om man stänger av anonymitet”. Alicia säger därtill att det 
blir svårt för en person som är blyg att ge komplimanger.  

Vanligtvis är de vänner som ungdomarna har som följare på olika sociala 
medier individer som de umgås med i skolan och på fritiden. För Alicia är det 
tvärtom. Hon har hittat alla sina nära vänner när hon använder sociala medier 
och hon umgås även med dem på fritiden. Det fysiska avståndet medför dock 
att de bara kan träffas ibland. För Alicia har sociala medier stor betydelse för 
hon är intresserad av saker som inte är så vanliga och tillgängliga där hon bor. 

Alicia förklarar att för henne är det just detta, att träffa och lära känna nya 
individer när hon använder sociala medier, som gör det unikt. Tack vare dem 
har Alicia lärt känna individer som hon aldrig skulle lärt känna på annat sätt. 
Hon berättar om hur vänskap inleddes med en youtuber med 10 000 följare. 
Hon gillade hans videos under en lång tid och tog kontakt med honom via 
Twitter och nu har de träffats i verkligheten. 

Enligt Alicia är skolan inte en del av internetkulturen och hon uttrycker att 
den ska hållas utanför.  

Om man blandar in skolan då kommer det att blandas in med nybörjarkulturen mer, 
för hjärtat av internet avskyr skolan så det vill inte blanda sig in med skolan. 

Utifrån vad Alicia berättar går det att förstå att hon lär sig saker när hon deltar 
i sociala medier som har betydelse för hennes liv i stort. Framförallt 
uppskattar hon möjligheten att argumentera och diskutera politik eftersom 
det är ett område där åsikter ofta går isär. Hon säger så här: 
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Jag lär mig mycket. Man kan lära av vad folk säger på internet. Det är lättare att 
säga vad man tycker och så får man se olika sidor på saker. Sen har jag lärt mig massa 
svåra ord och så har jag lärt mig engelska jättemycket på internet för allt är på 
engelska. Kan man inte engelska då hör man till den dåliga gruppen på internet 
(skratt). 

Gustavs berättelse 

Gustav berättar om hur han använder Youtube för att dela med sig online-spel 
som han själv producerar. Förutom att producera spel engagerar sig Gustav i 
social interaktion med sina följare. Den aktivitet som vanligtvis förknippas 
med Youtube är att titta på och länka till innehåll på Youtube. Andra 
aktiviteter kan innebära att aktivt bidra med material genom att ladda upp 
egna filmer. Dessutom pågår en social aktivitet som kan kopplas till klippen. 
Den aktiviteten pågår dygnet runt på Youtube när individer delar, ”gillar”, ger 
kommentar, svarar och tar bort inlägg. Funktioner som gör detta möjligt är 
att videor kan kommenteras och betygsättas. När någon lämnat en 
kommentar kan den i sin tur kommenteras och bedömas. 

När jag träffar Gustav på skolan upplever jag att han tycker att det är roligt att 
berätta. Han svarar gärna på mina frågor och har en ganska skämtsam och 
entusiastisk ton i sina svar. Ibland är han ironisk och säger; ”Då blev jag så 
ledsen.” Det sker i samförstånd. Jag förstår att han är ironisk och han ser att 
jag förstår.  

På fritiden tycker han om att arbeta och producera spel via datorn och under 
en helg kan det bli upp till tio timmar. Han berättar att om det är mycket 
skolarbete hinner han inte sitta lika många timmar. Hans stora passion är att 
skapa spel och spela in filmer till sin Youtubekanal. Han minns tillbaka och 
berättar att han som femåring började intressera sig för datorer.  

Drömmen är att som vuxen kunna arbeta som spelutvecklare. Han har redan 
funderingar på vilken gymnasieutbildning och högskoleutbildning han ska 
söka för att komma dit en dag. När vi träffades var han i full gång med att 
skapa ett så kallat First-Person spel. Han programmerar olika karaktärer som 
han namnger. Det är monsterliknande varelser som kan utformas utifrån egna 
idéer. Han har olika program installerade i sin dator och för att hålla nere 
kostnaderna använder han gratisprogram så långt det är möjligt. Genom att 
följa andra Youtubers har han lärt sig mycket om programmering, hur 
spelmotorer fungerar och det 3D program han använder. På rasterna passar 
han på att titta på Youtubekanaler för att lära sig mer om olika trick som är 
användbara i hans egna spel. Tyvärr har skolan instabil internetuppkoppling 
vilket gör att han ofrivilligt loggas ut hela tiden. Hans kompisar används som 
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testpiloter och han får bra återkoppling på hur han kan göra spelen bättre, 
roligare och mer funktionella. 

Förutom att skapa spel spelar han Indiespel. Det är datorspel eller tv-spel som 
är tillverkade av enskilda individer eller en liten grupp av individer utan någon 
stor speltillverkare bakom sig. Skaparna av Indiespel fokuserar på att 
producera nytt inom datorspel och är beroende av digital distribution 
exempelvis via tjänster som Steam. Enligt Gustav är:  

Indiespel spel från mindre studios. Det är enskilda personer som lägger upp spel och 
så låter de andra personerna gilla och gillar de spelet fortsätter de att utveckla det.  

Gustav spelar inte kända spel som WOW (World of Warcraft) och CS 
(CounterStrike). Han tycker inte att formen passar honom. ”Där måste du låsa 
upp dig till dess att omgången är slut och det kan ta 30 minuter.” 

Gustav gör också filmer som han publicerar på Youtube. Han filmar sig själv 
när han spelar Indiespel. Just nu spelar han gärna skräckspel, men det 
varierar. Han har många prenumeranter, ca 200 och 21 000 visningar. 

Gustav ställer inga speciella krav när han accepterar ”följare”. Han vill att 
många ska följa hans inlägg dels för att utveckla och få respons på sina spel 
och den underhållande delen. För att behålla följare svarar han på de frågor 
som följarna ställer. Det är viktigt att ha många följare. Det ger status, 
popularitet och en känsla av stolthet. Enkelriktad bekräftelse från Gustavs 
sida medför att han inte har samma kontroll över vem eller vilka som är hans 
följare. Han berörs dock inte av vem som tar del av hans självrepresentation. 
Han vill att många ska se hans filmer och att de ska spridas och 
uppmärksammas. Hans mål med Youtube-filmerna är att agera 
underhållande. Publiken är tillgänglig och han berättar att vara privat är 
ingenting som Gustav strävar efter i sociala medier. Det är uppenbart att 
Gustav framträder inför en publik och tycker om att visa upp sitt artisteri.  

Gustav är väl medveten om vad han publicerar och kanske är det hans 
erfarenheter av att delta i sociala medier som ger honom det självförtroendet. 
Helt klart vill han skapa videofilmer som särskiljer sig från andra. Den röst 
han använder när han riktar sig till sin publik är livlig och roande. Gustav 
berättar att följare ofta visar sin uppskattning: ”Tack för att du visar mig spelet 
och typ pussmun, pussmun”.  

Ibland lämnar okända följare det som Gustav kallar för ”hat”. Mestadels 
handlar hatet om hans utseende eller hans videoinspelningar. Han bryr sig 
inte om de elaka påhoppen utan hånar dem som hatar genom att visa upp vad 
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de skriver för sina vänner: ”Jag brukar berätta till kompisar på ett skämtsamt 
sätt och så brukar jag visa screenshots eller bilder av deras kommentarer och 
hur jag har svarat”. 

Han har genomtänkta tillvägagångssätt som han använder för att bemöta hat. 
Ett sätt är att blockera följaren, ett annat är att inte svara eller ta bort 
kommentaren. Ibland övertalar han skribenten att lämna hans användare på 
Youtube: ”Får jag någon som hatar då brukar jag typ lura dem på något sätt”. 
Han upplever inte att hatet påverkar honom. Det är en del av spelet.  

Gustav drar sig inte heller för att hjälpa en vän som får nedsättande 
kommentarer i sociala medier. För det mesta försöker han göra det på ett 
vänligt sätt. Vidare berättar Gustav att de som skriver nedsättande 
kommentarer är avundsjuka för att någon kan något bättre än de själva.  

Om någon kommenterar på en video och så blir folk sura för att det är emot deras 
åsikter, då kommer de att börja hata på den kommentaren. Men numera, på Youtube, 
finns det en sak så man kan sluta följa sin kommentar och sen kan man komma 
tillbaka efter två månader för att se vad som hänt där. Jag gjorde det och då var det 
över 200 kommentarer, både positiva och negativa.  

Han är inte aktiv på Facebook längre. Han använder Twitter för att 
kommunicera med andra Youtubers om sina videoinspelningar.  

En annan social plattform som Gustav använt är ASKfm. När vi träffades hade 
Gustav haft sitt konto på ASKfm i en månad och han har valt att aldrig svara 
på frågor som är stötande. Han har lite svårt att komma underfund med varför 
de som får nedvärderande frågor stannar kvar i dessa rum. För de som gör det 
plågas bara ännu mer. Det som ändå gör att många väljer att stanna kvar är 
möjligheten till anonymitet och vissa frågor som man vill ha ställs bara 
anonymt. Många är blyga och vill kanske veta om en person som de har 
förälskat sig i känner likadant. 

Att plocka bort eller ignorera stötande frågor är färdigheter som han lärt sig 
genom att delta i social interaktion när han använder sociala medier. Han 
hänvisar till egen erfarenhet och förklarar att om det inte görs fortsätter 
förövaren att vara otrevlig och allt kan eskalera. När det uppstår negativa 
händelser i sociala medier väljer Gustav att hantera dem själv. Det har 
fungerat bra hittills. Det han kan om detta har han lärt sig på egen hand och 
säger att det därför känns onödigt att prata med vuxna och lärare. De kommer 
bara att ställa oförstående frågor. ”Varför la du upp den här bilden av dig 
själv?” 
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Gustav tror att om lärare och föräldrar blir för involverade i vad de gör i sociala 
medier skulle ungdomar välja att vara någon annanstans. Ingen vill att de ska 
kontrollera deras konton. Det skulle dessutom vara lite väl överbeskyddande. 
De skulle sluta med att ingen vågade posta något. 

Sammanfattning 

Vad som framkommer i berättelserna är att de sociala motiven till att använda 
sociala medier är starka. Det framkommer också en rik variation när det gäller 
användningsområden. Berättelserna visar att ungdomarna arbetar med att 
skapa en social samvaro. De använder sig av olika tillvägagångssätt för att 
bekräfta att de är vänner. I Mejas berättelse framträder strävan efter vänskap. 
Vidare framkommer hur alla inblandade på olika sätt försöker kontrollera en 
socialt komplicerad situation där alla gärna vill bli bekräftade inom gruppen 
och gärna vara bästa vänner. Vidare framkommer också att tillhörighet och 
att likna andra är viktigt. I Mejas berättelse anses flickorna som ingår i en 
speciell grupp vara populära och inneha social status för att de tillhör just den 
gruppen. Meja kämpar hårt med sin relation till den gruppen. Tillhörighet och 
gemenskap markerades i nära relationer genom att synas tillsammans på 
bilder, att dela ett fritidsintresse, att synas i vissa kläder, att vara populär, att 
vara snygg, att äta lunch tillsammans och att gå till skolan tillsammans. Mejas 
berättelse kan förstås som att hon lämnar gruppen för att inte riskera att bli 
utesluten, vilket är en betydligt enklare utväg än att bli ”en person som inte 
duger” eller bli en ”person som är elak och försöker splittra en grupp” och 
känna skam över det. 

Det kan konstateras att ungdomarna är medvetna om det sociala spelet och 
kan därmed markera olikheter hos andra för att rättfärdiga och bekräfta sin 
vänskap. Det framkommer även i Alicias och Gustavs berättelse. För Alicia och 
den kamratkultur hon deltar i är det snarare viktigt att vara olik alla andra. 
För Gustav är den social interaktionen viktig för att få tips, för att kunna 
förbättra och utveckla sina spel.  

Det visar sig också att internet är möjlig överallt och att sociala medier omger 
ungdomarna nästan hela tiden. Det spelar ingen roll var de befinner sig. Deras 
mobila enheter möjliggör för omedelbar kontakt med vänner eller andra 
individer, i andra sociala nätverk. Vidare använder ungdomarna olika 
medieformer vilka också möts och överlappar varandra. När ungdomar 
interagerar mellan dessa sociala världar på det sätt som de gör idag suddas 
gränser ut; exempelvis gränserna mellan tid och rum, mellan kropp och själ, 
mellan privat och publik, mellan människa och maskin och mellan synlig och 
osynlig. 
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Ungdomarnas berättelser visar också att deras erfarenheter av social 
interaktion kan handla om i princip vilken aktivitet som helst. Det kan handla 
om allt från att använda specifika sociala medier, till aktiviteter som är mer 
vardagliga, som att sitta djupt försjunken med sin mobiltelefon i en buss, 
hemma eller i skolans korridorer.  

Ungdomarna kan således ingå i sociala interaktioner dygnet runt. De 
samspelar med individer i sin fysiska närhet och med en global publik. De nära 
vännerna är dels tillgängliga i olika sociala medier och dels tillgängliga nära 
och fysiskt, i vardagliga stunder när de kanske sitter tillsammans i skolans 
korridorer med sina mobiltelefoner. 
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6. Etablera, upprätthålla och avsluta 
sociala relationer 

Föregående kapitel handlade om hur ungdomarnas erfarenheter av att 
använda sociala medier förgrenar sig i deras vardag. Vi fick veta mer om vilka 
sociala medier de använder, varför och till vad. Vi fick också stifta närmare 
bekantskap med Meja, Alicia och Gustav. Det visade sig att ungdomarnas 
erfarenheter av att använda sociala medier å ena sidan har många likheter 
men å andra sidan skiljer sig en del åt. Vi fick också lära oss att sociala medier 
fyller en viktig funktion i deras vardag och används flitigt för att skapa sociala 
relationer. Genom dessa medier kommuniceras stort som smått och medierna 
är viktiga komponenter i ungdomarnas sociala interaktioner.  

I det här kapitlet kommer ungdomarnas erfarenheter av dessa sociala 
interaktioner att skildras mer i detalj. Något som framträder tydligt i det 
empiriska materialet är berättelser om hur interaktionerna i sociala medier 
kan gå till men framförallt visar det sig att erfarenheterna från interaktionerna 
är viktiga för ungdomarna. Det framkommer också att vissa individer är 
viktigare än andra när det gäller att etablera relationer. De kan, i enlighet med 
Goffman, benämnas signifikanta andra. De är framförallt individer som 
ungdomarna benämner nära vänner. Relationsarbete kan också liknas vid 
skapande av kamratkulturer (Corsaro & Eder, 1990). 

Till skillnad från signifikanta andra är den generaliserade andre ”hela 
samhällets attityd” (Mead, 1976 s.120). Det är alltså internaliserade normer 
och värderingar som finns i samhället som ungdomarna måste förhålla sig till. 
Som framgår av resultaten är det olika normer som styr relationsarbetet i de 
olika rummen. I det främre rummet är bilder tillrättalagda för att förhålla sig 
till den generaliserade andre. I sociala medier förhåller sig ungdomarna till 
signifikanta andra och generaliserade andra. Persson (2012) menar: 

Skillnaden mellan signifikant och generaliserad annan är, enkelt uttryckt, som 
skillnaden mellan uttrycken ”han/hon” respektive ”man” (som i: så gör man inte) 
(s.279). 

Som vi snart ska få se berättas det om att interaktionerna ofta handlar om 
relationsarbete. Ungdomarna uttrycker också en medvetenhet om hur sociala 
medier kan användas strategiskt för att etablera, upprätthålla och ibland 
avsluta relationer till individer och grupper. 
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Följa, kommentera och gilla för att etablera 
sociala relationer  

I ungdomarnas berättelser ges uttryck för insikter om fördelarna med social 
interaktion i sociala medier och möjligheterna till att etablera sociala 
relationer. Vidare framgår att det ungdomarna erfar och upplever, när de 
använder sociala medier, ofta knyts samman med det som händer i mötet 
ansikte mot ansikte. Det kan till exempel betyda att de pratar om det senaste 
youtubeklippet, olika dramatiska händelser eller konflikter som utspelat sig.  

I ungdomarnas berättelser dyker det upp rikliga beskrivningar av ”att följa”. 
Följandet framstår som centralt i de sociala interaktionerna. Ungdomarna 
följer vanligtvis vänner från skolan eller individer som de umgås med på 
fritiden. Förutom att följa dem som redan ingår i deras sociala sammanhang, 
är det också vanligt att individer utanför bekantskapskretsen följs. Det kan 
handla om kända, offentliga individer som är roliga eller andra individer som 
ungdomarna delar ett gemensamt intresse med. Både flickor och pojkar 
berättar om att de även följer kända så kallade ”youtubers”. En flicka berättar 
att hon följer PewDiePie, som är en dator- och TV-spelskommentator på 
Youtube. Hon förklarar att han är rolig när han spelar och ger kommenterar 
och har många följare.  

Även Fanny följer youtubers. Hon gillar framförallt en känd kvinnlig youtuber 
och säger så här: ”Hon berättar om mens och sådana saker. Hon är feminist 
och sånt så hon är bra för hon vågar säga vad hon känner”. Fanny berättar 
också om en annan youtuber: ”Hon har blått hår. Jag gillar henne för hon 
vågar vara sig själv”. Även Oskar berättar om sina erfarenheter av att följa och 
beskriver hur han använder Instagram: 

De som spelar hockey, de som jag spelar hockey med och mina kompisar och sen 
hockeytrolls. Det är en användare som lägger ut videos om hockey.  

Flera ungdomar berättar också om att det är viktigt att få följare. Arvid har en 
metod för att öka antalet individer och berättar att han: ”Lägger ut bilder och 
visar att det är kul att se på ens Instagram”.  

När vi pratar vidare om vilka de accepterar som följare på sina konton 
framkommer mer eller mindre restriktiva förhållningssätt. Gustav berättar att 
han accepterar alla som skickar en vänförfrågan och följer dem dessutom 
tillbaka. Jenny och Vilma är mer restriktiva och accepterar bara 
vänförfrågningar från individer som de vet vilka de är.  
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Det framgår också att följandet kan symbolisera status, popularitet och social 
hierarki. När ungdomarna följer en kändis i sociala medier berättar de att det 
inte finns någon förväntan om att bli följd tillbaka. På vänner, däremot, ställs 
det andra krav. Fanny berättar hur hon gör när en vän slutar att följa henne:  

Ibland när man börjar följa någon och så följer man tillbaka och så slutar den att följa 
en för att de tror att man inte ser. Fast man kan ju se sånt där /…/ då slutar man. 

Vidare framkommer att de flesta av ungdomarna använder funktionaliteter i 
sociala medier för att reglera följare. Exempelvis kan ungdomarna ha olika 
konton i vilka olika följare får tillträde eller inte. Vanligtvis sorteras också 
följarna i olika rum eller tilldelas olika grader av tillträde till rummen. 
Sorteringen görs utifrån hur mycket ungdomarna vill visa och vilken relation 
de har till den person de interagerar med.  

Under intervjuerna talar de om hur de sorterar bland vänförfrågningar. Nära 
vänner tillåts också ingå i varandras privata rum på Instagram eller på Kik. 
Sara säger: ”Kompisars kompisar följer man. Sådana man har träffat någon 
gång då följer man dem. Sen följer man en del kändisar också”. Nära vänner 
följer varandra på Instagram och även på varandras privata Instagram. 
Individer som de bara har en aning om vem de är får tillgång till viss 
information på deras öppna Instagramkonto. De allra närmaste vännerna 
chattar de även med via Kik där de kan vara privata med en person åt gången. 
Även Snapchat används som ett rum för privata meddelanden. 

Även det som kallas för ”att gilla” beskrivs som en viktig del i den sociala 
interaktionen. Några av ungdomarna gillar och kommenterar alla vänners 
inlägg och somliga skriver kommentarer till vissa. Emilie säger så här: ”Det 
finns de som gillar och kommenterar på allt de hittar, men nää”. Fanny 
berättar vem hon ”gillar” och inte: ”Om inte den ”gillar” mig då ”gillar” jag inte 
den”.  

En flicka i studien, Emilie, berättar om hur hon uppfattar hur sociala 
interaktioner mellan ungdomar kan se ut i skolmiljön idag i samtida 
lärandemiljöer: 

Det kan bli lite tråkigt ibland för när man går ut i korridoren ser man en rad av elever 
som sitter lutad mot väggen och en rad som sitter på bänkar och alla har en dator i 
sitt knä. Det är inget farligt man kan sitta och prata, man kanske spelar ett spel 
tillsammans, man är fortfarande ganska sociala.  
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Vänskap  

Följandet och gillandet används alltså för att visa uppskattning och för att 
markera att det finns en relation. Som vi snart ska få se, visar ungdomarnas 
berättelser om att följandet och gillandet är en del i en avancerad praktik för 
att etablera, upprätthålla och avsluta vänskapsrelationer.  

Vänskap mellan individer kan synliggöras i sociala medier när ungdomar 
följer varandra och därmed också innesluter varandra till sina privata rum i 
sociala medier. I följande del kommer ungdomarna att berätta om hur det går 
till. Alla vänner på Instagramkontot är inte nära vänner vilket ungdomarna 
berättar om. En nära vän är förutom att vara en följare också en person som 
ingår i livet utanför sociala medier eller en person som får förtroende och får 
ta del av personliga berättelser och bilder.  

Nära vänner är de som ungdomarna har en djupare relation med. Med dessa 
individer delar de speciella bilder eller annan information som andra inte får 
vara med på. Sara säger så här: ”Min kompis Lotta. Det är henne jag pratar 
med varje dag och kan säga allt till”. De hinner inte umgås med varandra 
under veckorna, däremot “pratar vi varje dag på sms”. Vilma säger att ”en vän 
är någon man kan lita på”. 

En vän kan också vara en väns vän. Det är en person som de vet vem det är 
men som inte är en nära vän. Mia berättar: ”Jag vet vem det är, men vi pratar 
inte om vi stöter på varandra på stan.” 
 
Jenny beskriver skillnaden mellan vänner i skolan, på fritiden och på sociala 
medier så här: 

Vänner på fritiden det är alla tjejer, killar, gamlingar, medelålders, på skolan där är 
det mest tjejer och några få killar och på sociala medier vet man inte vem som är vän 
utan man vet bara de från skolan och släktingar.  

När vi under intervjun pratar om vänskap i sociala medier framkommer att 
individer som är deras nära vänner i sociala medier är individer som även 
ingår i möten ansikte mot ansikte. Vidare framkommer att nära vänner är 
förbundna med särskilda åtaganden. De förväntas uppmärksamma det de 
skriver genom att gilla eller skriva en kommentar till allt en vän publicerar. 
Helst i stil med ”du är så fin” eller ”hjärta”.  

Sara berättar att hon förväntar sig att hennes vänner ska ge positiva 
kommentarer och ”gilla” bilder hon publicerar på Instagram. Att dela en bild 
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av någon som fyller år är också ett bevis på att man är en nära vän och har stor 
betydelse. Mia talar om hur hon upplever det: 

Ja, för när ens kompis lägger ut typ så här att man fyller år, då vet man att de bryr 
sig eller om de lägger ut att man är världens bästa vän eller någonting och lägger ut 
på en då blir man ju jätteglad.  

Daniel är en av pojkarna i studien som inte bryr sig om antalet ”gilla” 
klickningar eller kommentarer från olika individer. Emil däremot resonerar 
som så att: ”Om det är något man lägger upp, vill man att ens kompis ska gilla 
det”.  

Ett annat sätt att förstärka den nära relationen bekräftas i sociala medier 
genom att flickor skapar privata konton på Instagram. En fördjupad vänskap 
innebär att man delar med sig av särskilda händelser i livet. Dessa delar man 
med sig på privata konton där endast de nära vännerna är inbjudna. Dit 
skickas så kallade oseriösa bilder där de gör fula miner med ansiktet. Där är 
det också möjligt att dela med sig av en bild på hur de ser ut när de vaknar på 
morgonen. Vidare är det där i det privata rummet som hemliga samtal äger 
rum. Olof säger så här: 

Det är inte så många som lägger ut på sin vanliga Instagram. Men de finns de som 
har privat och där lägger de ut så här oseriösa. Men där är det bara de närmsta 
vännerna som får följa.  

Ungdomarna uppger att en viktig del av att följa vänner i sociala medier också 
handlar om att veta vem som är kompis med vem och för att hålla reda på vad 
de gör. Sociala medier gör det möjligt att på ett enkelt och smidigt sätt ha 
kontroll över detta. Sara säger: ”Man kan se vad folk håller på med. Man 
behöver inte va med dem för att se vem de är med. Man kan halvkänna dem 
på något vänster”.  

Ungdomarna är medvetna om att vänner som de inte känner från sin fysiska 
vardag kan upplevas som nära vänner i sociala medier men sedan när de stöter 
på varandra i en fysisk miljö får relationen en annan betydelse. Sociala medier 
skapar möjligheter för andra slags relationer som inte var möjliga förut. 
Ungdomarna berättar också om hur de funnit individer i sociala medier som 
sedan blivit deras bästa vänner i den fysiska miljön.  

Vidare markeras närhet genom att de använder olika relationssymboler som 
exempelvis ett hjärta eller emojis eller skriver på ett sätt som förstärker den 
nära relationen.  
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På Instagram finns det möjlighet att tagga individer i en bild som publiceras. 
Alla som följer den personen kan genom att klicka på bilden se vilka som är 
taggade. De individer som är taggade förstås som nära vänner. Den som inte 
är taggad i bilden kan välja att gilla och kommentera. För att vara en del i 
sammanhanget väljer ändå de flesta att ”gilla” bilden. De som är taggade gillar 
givetvis bilden men förväntas också kommentera med en symbol föreställande 
ett hjärta eller skriva ”fina du”.  

Nära vänskap mellan en eller flera vänner markeras också genom att publicera 
bilder när man är tillsammans utanför nätkontexten. Dessa bilder publiceras 
gärna i det publika rummet där många följare kan bevittna vänskapen. Det 
sker också på Snapchat där bilder enkelt och snabbt kan skickas till en eller 
flera olika individer på sändlistan. Vänskapsdriven interaktion görs med 
individer som ungdomarna redan känner från en tidigare social kontext 
exempelvis fotbollslaget, skolklassen eller bostadsområdet. Att vara inbjuden 
till privata rum i sociala medier utmärks av en mer intim relation. När jag 
frågar ungdomarna i studien om vad de väljer att dela med sig av visar det sig 
att det beror på vem det riktar sig till och på sammanhanget. Sara, en 15 årig 
flicka, använder många olika sociala medier. Hon är väl medveten om sin 
publik och delar bara med sig av viss information till nära vänner.  

På Kik och Snapchat kan man säga vad som helst men på Instagram ger jag inget 
personligt, men jag har en privat Instagram också som mina kompisar följer så 
istället för att skriva till var och en att jag ska utomlands två veckor skriver jag det 
där. 

Sara säger så här när jag frågar om hon känner alla sina vänner: ”Ja de flesta. 
Men kompisars kompisar följer jag och dem som jag träffat någon gång”. 

Som framkommer upprätthåller ungdomar vänskapen genom att dela bilder 
och gilla vänners inlägg. Vidare användes olika symboler för att markera ”hur 
nära” de befinner sig en person vilket är ett relationsarbete som pågår hela 
tiden på Instagram. Hjärtan och starka ord som ”älskar dig” samt 
förkortningen BFF (best friend forever) är vanligt förekommande. Även 
emojis används för att förstärka vänskapsband och en kamratkultur. Några 
förklarar att det är överdrivet att skriva ”jag älskar dig”. De berättar att vissa 
skriver ju det till alla. Vilma berättar att vissa saker som är viktiga skickar hon 
inte i en chatt eller via sms för det är säkrare att säga det ansikte mot ansikte. 

För att leva upp till vännernas förväntningar i sociala medier, gillar 
ungdomarna nästa alla bilder som deras nära vänner publicerar. Det kan 
förstås som att den interaktionen är ett uttryck för ett relationsarbete som 
handlar om delaktighet och att visa intresse. Vidare berättar ungdomarna att 
de ”hänger med” genom att titta på bilder och olika inlägg eftersom bilderna 
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visar vilka som är kompisar och vilka som har ett förhållande. Det är enkelt 
att lista ut, till exempel om någon som vanligtvis gillar ens bild inte gör det 
längre.  

Ibland avslutas relationer under perioder eller för alltid. Det kan ske genom 
att ungdomarna blockerar individer eller att de skapar en ny grupp och inte 
bjuder in alla som deltagit tidigare. Det kan även ske succesivt genom att de 
visar upp sin vänskap i bilder där några inte får vara med. Ibland slutar de att 
gilla en väns bilder för att de är ovänner eller för att markera avstånd. 

Uteslutning och inneslutning 

Utifrån ungdomarnas berättelser går det också att förstå att användningen av 
sociala medier rymmer erfarenheter av att uteslutas ur en gemenskap. Det 
berättas om komplexa handlingar som kan upplevas besvärliga och 
ledsamma. Genom Mejas berättelse, som vi fick ta del av i kapitel 5, framkom 
hur flickorna skvallrar och pratar om hemligheter. Meja och de andra 
flickorna hade en nära relation i skolan men också i sociala medier. Nu har 
hon blivit utesluten från gruppen. I sociala medier förmedlas uteslutningen 
genom att Meja exempelvis upptäcker bilder som visar att vännerna har gjort 
något roligt tillsammans utan att hon har fått vara med.  

Det framkommer olika berättelser om hur det kan kännas att inte vara 
delaktig i en gemenskap. Sara berättar att när nära vänner som hon vanligtvis 
umgås med publicerar en bild på Instagram om att de gör någonting 
tillsammans och hon inte blivit inbjuden kan det kännas tråkigt. Sara säger så 
här: ”Om mina kompisar som jag brukar vara med lägger upp en bild när de 
gör någonting och så blir jag inte inbjuden”  

Hon brukar inte göra något speciellt när det inträffar och berättar vidare att 
om de inte publicerat det hade hon inte fått reda på det. På Kik kan man skapa 
olika grupper för att chatta. När vissa har skapat en grupp för att 
kommunicera upplevs det jobbigt att upptäcka att man inte är delaktig i 
samtalet. Vidare berättar en flicka att hon har haft vänner som läst 
meddelanden hon skickar vilket går att se men sedan svarar de inte. När en 
nära vän inte gillar en bild upplever Fanny det så här: 

Man vet att alla tjejer i klassen gillar varandras bilder på Instagram och 
kommenterar jättemycket och så är det ingen som gör det på en själv och sånt där då 
kan man känna sig utanför när ingen gillar det på mig. 

Att dela ett intresse förstärker vänskapsbanden och det synliggörs på olika sätt 
i sociala medier. Vid flera tillfällen under samtalen med ungdomarna 
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uttrycker de att nära vänner är individer som de också vanligtvis utövar 
fritidsaktiviteter med. I sociala medier användes detta också som en tydlig 
markering när det uppkommer konflikter. Emil säger under samtalet: ”Ja om 
man är hockeykille då är man det. Om man är fotbollskille kallar man de andra 
hockeykillarna hockeybögar”. De pojkar som inte tillhör en gruppering för att 
de har ett annat fritidsintresse grupperar sig och kallar varandra för 
nedsättande saker. Emil berättar hur ett bråk som startar i skolan mellan 
dessa grupper fortsätter i sociala medier. 

Jag har ju många hockeykompisar och fotbollskompisar och de är väldigt olika. De 
hatar typ varandra. En av mina hockeykompisar skrev att: alla fotbollsbögar de tror 
så mycket, eller hur! och så tog han kort på Instagram på en kille som spelar fotboll 
som han inte tycker om och så la han upp en bild på honom. När han såg det skrev 
han en fråga till sig själv: och alla hockeybögar de tror så jävla mycket! och så la han 
upp en bild på hockeykillen. Sen från det fortsatte bråket på Kik och så ville de slåss 
och så höll de på. 

För de ungdomar som till och från är uteslutna från sina kamratgrupper är det 
svårt att veta hur de ska agera för att få vara en del av gruppen. Det räcker inte 
att alltid vara snäll och uppträda enligt normer för kamratskap som gäller för 
de andra. Det pågår ett avancerat spel där några uppvisar avundsjuka och vill 
behålla en bästa vänskapsrelation med en annan. Det kan upplevas som ett 
hot. Verbala tvister och konflikter i vänskapsrelationer är en del av det sociala 
spelet.  

Inneslutande handlingar i nära relationer inbegriper att ingå i vissa privata 
rum med få deltagare. Inneslutning kan också uttryckas genom att retas och 
förlöjliga varandra i relationer för att skapa sociala relationer. Att skoja med 
varandra i sociala medier är något som flera pojkar i studien berättar om. Det 
berättar att det är något som nära vänner gör och att det sker i samförstånd. 
Om fula bilder berättar Daniel så här:  

Om man tar fula bilder på någon så är ju alla med på det och gör det tillbaka också. 
Det är liksom ok. Man skickar det ju inte till vem som helst. Man skickar till de andra 
tillsammans till gemensamma kompisar.  

Alexander berättar också om att kompisar driver med varandra i sociala 
medier: 

Till exempel när man gör dubbelhakor eller helt oseriöst lägger ut en ful bild på sin 
kompis” […]. Ibland är det folk som får hat för att de försöker vara rolig när de gör ett 
internskämt med några och så blir andra folk sura för att de tycker att man tycker 
konstigt men det är ett skämt som kompisar förstår. 

Inneslutning kan också uttryckas genom att ungdomarna använder speciella 
ordval. Hampus berättar att han har några kompisar som kan vara grova i 
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mun. De ”hashtaggar” hans bilder på Instagram med ”fag” och ”gaylord”. Han 
poängterar att han inte upplever det som kränkande. Han tycker att det är 
roligt. Han benämner det som skämt för att det är hans vänner som skriver 
det. Däremot har andra kommenterat ”hashtaggarna” och frågat vad de som 
kommenterar håller på med. Hampus berättar hur han upplever det: 

Jag blir ju aldrig sårad av saker folk kan säga till mig […] Jag är ganska säker i mig 
själv så jag vet att jag inte tar åt mig. Men när det börjar brännas till snudden till 
sanna saker då kan ju folk ta åt sig. Jag brukar skämta om mig själv så jag tar ju inte 
åt mig av sådana grejer heller. Jag antar att det är då det kan börja ta emot. 

Alexander tycker att det är roligt med interna skämt i en kompisgrupp, där 
syftet är att få någon att ta illa upp. Det är den reaktionen som är rolig. Det 
blir dessutom ännu roligare om andra inte förstår att det inte är ett 
internskämt. Det märks i kommentarsfältet när andra skriver och ifrågasätter 
inlägget. 

Att skoja visade också att det fanns en nära relation. En av ungdomarna 
berättar hur han och hans vänner synliggjorde samspel på Instagram. En som 
inte är insatt i Oskars sociala liv och de sammanhang han ingår i skulle 
ifrågasätta de gliringar han får i sociala medier.  

Jag får massor av skämtkommentarer. Jag får inga taskiga kommentarer. De som 
har fått det de följer personer de inte ens känner. Jag känner ju alla jag följer så de är 
inga taskiga kommentarer. Möjligtvis kan någon ge en gliring men det är ok. 

Sammanfattande analys 

Vad som framkommer i dessa berättelser kan diskuteras utifrån olika 
teoretiska begrepp. Ungdomar är dagligen engagerade i något som kan förstås 
som en form av digitalt medierad, social interaktion. I dessa sociala 
interaktioner markerar, etablerar, upprätthåller och avslutar ungdomarna 
sina vänskapsrelationer. Ungdomarnas sociala relationer i sociala medier kan 
liknas vid det som Corsaro (2015) beskriver som ett pågående arbete med att 
skapa en lokal kamratkultur. ”I define peer culture as a stable set of activities 
or routines, artefacts, values and concerns that children produce and share in 
interaction with peers” (Corsaro, 2015, s.19). Vidare identifierar han två 
grundläggande teman i ungdomars kamratkulturer: kontrollera och dela. 
Detta är något som ungdomarna i studien också ägnar sig åt. De gör ihärdiga 
försök att ta kontroll över sina liv tillsammans med andra. I ungdomsåren 
skapar ungdomar permanenta grupperingar. Accepteras, popularitet och 
solidaritet i gruppen blir viktigt (Corsaro, 2015).  
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Förut var det den lilla vänkretsen på skolan eller i fotbollslaget som gällde. 
Användningen av sociala medier medför att scenen för interaktion utvidgas 
till en global arena vilket kan bidra till att vänkretsen har utökats och 
förändrats. Förändringen innebär bland annat att olika slags relationer kan 
skapas. Ibland delar ungdomarna med sig av personlig information till 
individer som egentligen inte tillhör den nära vänskapskretsen, därför att det 
upplevs mindre personligt att tweeta och chatta. Det kan dock upplevas 
besvärligt att träffa den personen ansikte mot ansikte på skolan.  

Sociala medier bidrar alltså till varierande förutsättningar för interaktion 
vilket framkommer när ungdomarna berättar om vad de gör när de använder 
sociala medier. Kännetecken för interaktion i sociala medier är; avstånd, 
synlighet, sökbarhet och en osynlig publik (boyd, 2014). Detta beaktar och 
förhandlar ungdomarna om när de interagerar i sociala medier. Till exempel 
känner ungdomarna till att det finns en oerhört stor föreställd publik och att 
det som laddas upp i sociala medier stannar under lång tid.  

Ungdomarna vill vara delaktiga, för att veta vad som händer. Att delta i sociala 
medier påverkar den sociala statusen och därför vill de inte vara utanför den 
kontexten. Det som ändå är viktigast i ungdomars liv är de nära vännerna och 
familjen i den fysiska miljön. Olika relationer skapas också genom 
erbjudandet av anonymitet.  

Det publika utrymmet är tillgängligt för alla medan det privata är tillgängligt 
för nära vänner. När ungdomarna skapar olika gränser för att markera vad för 
slags relation de har skapat ingår ungdomarna i olika lokala kamratkulturer. 
Den information de väljer att dela med en nära vän, är inte densamma som de 
delar med sig av i publika rum i sociala medier. 

Utifrån ungdomarnas berättelser kan det som kallas för ”följa” förstås som ett 
verktyg för att markera en relation, visa uppskattning eller för att reglera 
inneslutning och uteslutning. Därmed kan det också förstås som en del i det 
som Wrethander Bliding beskriver som relationsarbete. Det ”sker vanligtvis 
genom inneslutande och uteslutande handlingar” jfr (Wrethander Bliding, 
2007). I flera berättelser framkommer också hur inneslutande, uteslutande 
handlingar och relationsarbete skapas, förändras och avslutas.  

Att accepteras socialt av kamratgruppen och nära vänner är avgörande för 
utvecklingen av ungdomars självbild, deras idéer om vilka de är och 
självkänsla. Forskning av bland annat Mead (1976) visar att individers fokus 
på Jaget ökar under tonårstiden. Under den här perioden är ungdomar 
extremt upptagna med hur deras vänner uppfattar dem och därmed känsliga 
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för vilken återkoppling de får, vilket kommer att presenteras närmare i kapitel 
sju.  

Ungdomar söker bekräftelse i sociala relationer, vilket är viktigt för den 
upplevs inneslutande. Inneslutande handlingar i sociala medier sker både i 
det publika främre rummet och i det bakre privata rummet. I sociala medier 
synliggörs det genom att skapa eller få en inbjudan till en chattgrupp eller att 
synas tillsammans med sina vänner på en bild. I det främre rummet publicerar 
vänner gärna bilder när de gör någonting tillsammans. I det bakre rummet 
finns det möjlighet att prata ostört om hemligheter och skvallra, vilket de 
naturligtvis inte vill synliggöra för vem som helst. Men att göra vänskapen 
synlig är något de eftersträvar. Av resultaten framgår att ungdomar 
uppskattar att andra bekräftar dem i sociala medier, även om ungdomarna 
lägger ner mycket tid på att bevaka varandra genom att följa olika flöden i 
sociala medier och skydda vänskapen. Närvaron betyder oftast glädje. Det är 
roligt att delta i sociala medier.  

Vänskapsrelationer, popularitet och social status kan ses som en process av 
olika aktiviteter vilket också visar sig i ungdomarnas berättelser. I 
berättelserna framkommer att det handlar om att få tillträde till en viss grupp 
för att upprätthålla vänskap. I ungdomarnas relationsarbete är det påtagligt 
att det finns ett samband mellan vänskapsrelationer och social status. 
Relationer med mindre populära individer sänker gruppens status vilket 
kanske är en anledning till att de skapar privata rum för nära vänner. 

I flera av berättelserna framkommer det att ungdomarna intar olika roller i 
olika situationer. I en viss situation används något som kan beskrivas som 
handlingsutrymme i sociala medier till att markera vänskap mellan individer. 
I andra situationer vill de markera avstånd. I dessa situationer kan individer 
användas som redskap i den processen.  

I berättelserna framkommer alltså att ungdomarna utför ett aktivt 
relationsarbete med varandra. De skapar olika kriterier, normer och regler för 
den sociala samvaron i gruppen. De använder varandra som verktyg för att 
visa vem som är innesluten i gruppen genom uteslutning. Uteslutning kan 
skapa en större sammanhållning i den mindre gruppen genom att de 
exempelvis använder andra som samtalsämne när de inte är närvarande. 
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7. Drama, hat och sociala färdigheter 

Kapitel 5 handlade om hur användningen av sociala medier är en central del 
av ungdomarnas tillvaro. Vi fick veta mer om vilka medier de använder och 
till vad. I kapitel 6 skildrades ungdomarnas erfarenheter av sociala 
interaktioner, medierade i sociala medier. Aspekter av interaktioner som 
handlade om vänskap, relationsarbete, inneslutande och uteslutande 
handlingar, beskrevs också.  

Som vi har sett i de två föregående resultatkapitlen kan ungdomarnas sociala 
interaktioner innebära att de blir inblandade i och utsätts för handlingar som 
inte är positiva. Det som också framträder i det empiriska materialet är 
ungdomarnas sociala färdigheter i att hantera detta. För att ge en ökad inblick 
i vilka slags handlingar det kan röra sig om och hur de hanteras, följer en 
skildring av vad ungdomarna själva berättar om dem. 

Att tillägna sig färdigheter kan innebära att lära sig att spela fotboll, tennis 
eller att spela piano. Vi lär oss också att hantera sociala relationer i sociala 
medier. Ungdomar idag som deltar i olika kamratkulturer på fritiden, i skolan 
och i sociala medier utvecklar olika sociala färdigheter. Ungdomar lär sig, 
förutom att hantera olika tekniska aspekter, att skapa intressanta 
användarprofiler. Deras berättelser visar också att de utvecklar färdigheter för 
att skapa och redigera bilder, kommentera bilder och att använda symboliska 
uttryck som emojis. Det som detta kapitel handlar om rör dock ungdomarnas 
upplevelser och erfarenheter av negativa aspekter av den sociala interaktionen 
när de använder sociala medier och de sociala färdigheter de tar i anspråk för 
att hantera dessa.  

Negativa handlingar i sociala medier 

Det visar sig att när ungdomarna berättar om negativa aspekter av den sociala 
interaktionen när de använder sociala medier, använder de inte begreppet 
nätmobbning eller mobbning i någon större omfattning. Begreppet mobbning 
är dessutom generellt och räcker därför inte till för att beskriva variationer av 
kränkningar, aggressioner och ”hat”. Istället kan ett begrepp som drama vara 
funktionellt för att konceptualisera ungdomarnas erfarenheter och 
upplevelser av negativa aspekter av sociala interaktioner när de använder 
sociala medier. 

Drama som begrepp speglar det som är utmärkande för en konflikt när 
ungdomarna använder sociala medier. Drama är ett användbart begrepp 
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eftersom det implicerar att det finns flera aktörer och för att ungdomarna är 
medvetna om att det finns en publik.  

Ett drama kan förstås som performativt på så vis att aktörer som ingår i 
dramat är medvetna om att det finns en aktiv engagerad publik, och att de ofta 
agerar strategiskt för att väcka förståelse och delaktighet hos sina vänner. I 
det här fallet är det ungdomarna som är aktörer. De agerar med sina 
medspelare i många olika sammanhang. Det sker när de använder tillgängliga, 
tekniska och sociala erbjudanden i sociala medier. Det rör sig om komplexa 
sociala interaktioner som kräver sociala färdigheter.  

Med performativt menas också den ökade dramaturgiska medvetenhet som 
skapas av digitala medieanvändares ”need to deliberately write self into being, 
an activity that requires both technical skills and reflexivity about what is 
required to enact embodiment” (Markham, 2013, s.281). Individer iscensätter 
alltså handlingar för att engagera publiken. Sundén menar att digitala 
medieanvändare även kommunicerar med text, bilder och videoklipp och 
därför måste lära sig att “write themselves into being” (Sundén, 2003). 

Negativa handlingar som iscensätts skulle kunna vara uttryck för 
nätmobbning. Ungdomarna använder dock inte det begreppet, utan ord som 
”hat”, ”fula ord” och kränkningar. Att ”hata på” kan liknas vid en kränkning 
men det kan också förstås som andra negativa aspekter av social interaktion. 
Vissa handlingar är avsedda som ett skämt eller används för att skoja. 
Ungdomarna berättar även om handlingar som de upplever som negativa utan 
att etiketterna dem.  

På liknande sätt som i tidigare kapitel framkommer att ungdomar beskriver 
att de är inblandade i och utsätts för handlingar som inte är positiva. I den här 
delen kommer det som ungdomarna benämner ”hat” att skildras. Utifrån 
ungdomarnas berättelser går det att förstå att ”hat” omfattar olika handlingar 
såsom kränkningar, trakasserier, diskriminering och mobbning. Även andra 
aspekter av negativa handlingar kommer att presenteras. Det är handlingar 
som ungdomarna berättar om men inte etiketterar, som ”hat”, kränkningar, 
trakasserier, diskriminering eller mobbning.  

Hat är ett starkt ord som i vardagen förknippas med en känsla av att avsky 
någon starkt. Johan (13) använder ordet tillsammans med en preposition och 
förklarar att “hata på” en person är ett uttryck för att man inte tycker om 
någon, något som görs för att man inte har samma åsikt eller för att man 
tycker att personen är ful. Så här säger Jonna om ”hat”: 
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Håller man på med Youtube får man ta det här att det blir massa hat och tummar ner 
men samtidigt finns det ju det som väger upp de där som att trycka på gilla knappen 
och skriva fina kommentarer. Har man gett sig in på Youtube får man räkna med att 
det blir hat och så men samtidigt kan det bli mycket kärlek också. 

Arvid ger också exempel på vad hat är. Någon lägger ut en bild som provocerar 
och när det i samband med detta utväxlas kommentarer: ”Då skickar de massa 
hat, ca 2000. Det är inte anonymt”. Dessa beskrivningar som ungdomar gör 
av hat är ofta händelser som riktar sig mot offentliga individer. Noa delar 
vanligtvis inte med sig av innehåll till olika sociala medier för att det kan 
innebära att han får hat. Han berättar om sina upplevelser av hat i olika sociala 
medier: 

Det måste man räkna med. Om jag lägger ut filmer av en viss kategori som 
videobloggar. Desto fler som tittar desto mer hat blir det /…/ Det kan ändå vara 
dubbelt så många som gillar det också.  

I mediet ASKfm som inbjuder användaren att skriva anonymt förekommer 
också hat. Klara berättar att det kan uttryckas genom frågor: ”Det är mest 
obehagliga frågor”. Även mot vänner är det vanligt att uttrycka hat på ASKfm. 
Arvid berättar att en nära vän utsätts för hat på grund av hans utseende. Hat 
är alltså något som sker i sociala medier framförallt där anonymitet är möjlig. 

Mia berättar vidare att om det är någon man tycker illa om finns det individer 
som skapar en hemsida eller ett anonymt Instagramkonto och hatar. De 
publicerar bland annat bilder och hatar:  

På ASKfm kan man skriva massa hatsaker utan att man ens kan se vem det är /…/ de 
alltså gör det bara för att vara taskiga. De sitter bara där och mepplar, men då ska 
man inte ta åt sig.  

Mia säger att eftersom de är så fega att de inte kan stå för sin åsikt ska man 
inte bry sig. Hon säger: ”Man ska tänka på allt positivt man får, för om det är 
anonyma som skriver snälla saker då blir man ju gladare av det”. Johan 
däremot berättar:  

Det är ju många fula kommentarer som kan vara ganska nedlåtande och då folk 
känner att det inte spelar någon roll när det är över internet alltså de som skickar då 
men det är många som tar väldigt illa upp ändå. 

När jag frågar ungdomarna om varför de tror att individer skickar nedsättande 
kommentarer, berättar William att anledningen till att vissa skriver elaka 
saker ”är för att du är feg, du vågar inte säga det ansikte mot ansikte”. Vilma 
berättar att ord som ungdomar skriver till varandra i sociala medier ”att man 
är ful, dålig och konstig” inte förekommer i möten på skolan. 
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Det visar sig också att det ungdomarna kallar för hat förekommer mer inom 
vissa sociala medier än andra. Det är alltså vanligt på ASKfm och Hampus 
säger:  

ASKfm är skapad för hat. Folk som inte kan ta det, tycker jag ska inte ska vara där. 
Jag tycker inte att folk ska hålla på. Jag tycker att man ska ta bort hela ASKfm.  

Även Meja berättar om att det är otrevlig stämning i kommentarerna på 
ASKfm: ”Om det är någonstans man får dumma kommentarer så är det på 
ASKfm”. Alva berättar att anonyma individer skrev på ASKfm till en flicka som 
går på hennes skola att ”hon är både ful och sjunger dåligt”. I flera berättelser 
framkommer att anonymiteten beskrivs som en del av problemet men också 
som en tillgång. En av ungdomarna berättar till exempel att hon vill använda 
ASKfm för det är en plats där individer vågar fråga henne om saker de aldrig 
skulle våga fråga henne om offline. För offline kan man inte vara anonym. 

Ungdomarna beskriver också andra negativa aspekter av sociala 
interaktioner. Exempel på dessa kommer att skildras i nästa avsnitt. Till 
skillnad från hat är dessa handlingar dubbelriktade, det vill säga mottagaren 
är inte passiv utan agerar på en handling. Det kan vara fler än två individer 
inblandade. Vidare framkommer att individer som inte hade med konflikten 
att göra från början lägger sig i. För att ge en tydligare bild av hur dessa 
handlingar uttrycks, fortsätter avsnittet med ungdomarnas berättelser om 
detta. Det inleds med Klaras berättelse. 

Klara är en 13 årig flicka som är aktiv i sociala medier. Hon är kompetent och 
har flera års erfarenhet av att producera texter och bilder på sin blogg. I sociala 
medier är hon bara vän med dem hon känner och har en relation till, för hon 
vill inte att de hon inte känner ska ladda ner hennes bilder och sprida dem 
vidare. På sin blogg är hon aktiv och delar med sig av sina intressen. Hon är 
väl medveten om vad det innebär för henne att ha en blogg och hur hon ska 
bemöta eventuella påhopp. När jag under intervjun med Klara kom in på hur 
hon upplever och erfar negativa händelser när hon använder sociala medier 
berättar hon om en händelse mellan henne och kompisen Malin. 

Klara och Malin är nära vänner. De berättar privata saker för varandra och 
delar med sig av dagliga händelser på skolan och i sociala medier. Båda är 
aktiva på sina respektive bloggar. En dag händer något ovanligt mellan 
flickorna. De blir ovänner. Klara kommer inte håg vad som utlöste det just den 
här gången. Men att de blir sura på varandra är inget ovanligt utan något som 
ingår i deras relation.  
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På bloggar finns det möjlighet att kommentera kontoinnehavarens inlägg utan 
att ange vem man är. En dag frågar Malin varför Klara har skrivit en negativ 
kommentar i hennes blogg. Klara blir förvånad och förstår inte vad hon 
menar. Hon har inte kommenterat någonting i Malins blogg på länge. Efter 
skolan loggar Klara in på sin dator och upptäcker till sin stora förvåning att 
någon har kommenterat Malins profilbild med att ”du är så ful och 
bortskämd”. Avsändaren har dessutom lagt in Klaras profilbild och 
undertecknat den med hennes namn och länk till hennes blogg. Klara 
kontaktar omgående Malin för att understryka att hon inte har skrivit allt det 
där. Klara upplever att Malin inte tror på henne. För Klara är det viktigt att 
reda ut händelsen och bevisa att hon inte har skrivit det där inlägget. Klara 
ber att Malin ska skicka IP-adressen som kan kopplas till den nedlåtande 
kommentaren. Klara vet att den IP-adressen inte kan kopplas ihop med 
hennes dators IP-nummer och hoppas därför att Malin ska tro på henne. 
Malin skickar aldrig någon information om IP-adressen som kan avslöja vem 
som egentligen skrev den elaka kommentaren. Klara misstänker därför att 
Malin hade skrivit det där själv för att vara taskig mot henne. Klara berättar 
inte om den här händelsen för någon vuxen, hon beskriver att det inte är så 
farligt. Hon säger att ”ingen har ju blivit mobbad”. Meja beskriver hur 
konflikter bara kan ”dyka upp” i sociala medier. Där någon skriver: 

Varför gjorde du så mot den? /.../ Enligt mig kanske den inte ens har gjort någonting 
alltså de kanske inte ens har pratat med varandra någon gång. Det är bara massa 
rykten som blir som sanna.  

Konflikter i applikationen ASKfm upplever vissa ungdomar som överdrivna. 
De uttrycker att individer kan skriva negativa kommentarer själva, som ”Jag 
får så mycket hat! Kolla på mig”. Flera ungdomar berättar om liknande 
situationer. 

Fanny berättar hur en händelse kan eskalera och spridas: 

Om jag ser att någon skriver något elakt om någon då är det ju gärna att andra tänker 
att ja, nu har ju den gjort det, då kan jag också lika gärna göra det de gör, bara för 
det. 

Det händer också att möjligheten att vara anonym används för att iscensätta 
en negativ situation. Utifrån vad ungdomarna berättar kan situationen börja 
med att ”hatet” uttrycks anonymt. Syftet kan vara att ta reda på ifall andra 
sympatiserar med hatet och att ta reda på vad andra tycker. Anonymt riktat 
hat kan också handla om att söka bekräftelse eller för att styra intrycket av 
någon annan, exempelvis hur de ska uppfattas.  
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Arvid berättar om en händelse som han och tre andra var delaktiga i. 
Händelsen utspelar sig i Skype. Arvid ”skypar” med Lotta och Olof. Under 
samtalet i Skype berättar Lotta att en annan flicka kränkt henne. Arvid och 
Olof irriterar sig på flickan som kränkt Lotta och bestämmer sig för att skriva 
något till henne. De skriver till henne på ett privat forum från Olofs dator.  

Arvid berättar vad de skrev till flickan: ”Att hon liknar Carola med näsan. Att 
hon liknar en gris.” Hur flickan upplever påhoppet är svårt att veta men Arvid 
berättar sedan vad som hände: 

Arvid: Då anmälde hon det. Sedan sa hon att det var från min IP-adress. Men det var 
inte det. Det blev lite kaos där ett tag. 

Åsa: Hur löste ni situationen? 

Arvid: Jag åkte hem till henne och bad om ursäkt för jag ville inte ha en polisanmälan. 
Det kan bli dyrt. 

Åsa: Pratade ni med en vuxen eller löste ni det själva? 

Arvid: Jag och hon typ. 

Åsa: Är ni vänner idag? 

Arvid: Vänner är ett starkt ord, men jag har inget emot henne.  

Den sociala interaktionen kan initialt förstås som en konflikt mellan två 
flickor. Lotta som blir utsatt berättar om händelsen för sina vänner. I det här 
fallet innebär det att händelsen eskalerar när individer som från börjar inte 
har med händelsen att göra lägger sig i. Utifrån att flickan gör en anmälan kan 
det tänkas att hon upplever kommentaren som negativ men godtar ursäkten 
från Arvid. Arvid använder det fysiska rummet för att be om ursäkt.  

En negativ handling kan också handla om att använda sociala medier för att 
ge igen för tidigare händelser när någon har blivit förorättad. Mia säger: 
”ibland blir vi sura på varandra såklart och då kanske det blir att man går in 
och kommenterar och skriver att det är från någon annan”. Hon är medveten 
om vilka regler som råder i en nära vänskap. Hon är också medveten om hur 
man uppför sig i sociala medier. Hon iscensätter handlingen genom att inta 
en anonym roll och använder sig av mediets handlingsutrymme. Flera 
ungdomar beskriver liknande händelser utan att etikettera dem.  

Negativa handlingar visar även på hur användningen av sociala medier 
involverar ungdomarnas möten ansikte mot ansikte. Som tidigare sagts är 
uppdelningen online och offline inte aktuell i ungdomarnas liv. Ibland 
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påbörjas konflikten i skolan och fortsätter sedan i sociala medier. Det sociala 
spelet pågår hela tiden mellan rum i sociala medier eller i skolan. Mia berättar: 
”Den som har blivit sur då på dem som har sagt något i verkligheten, de skriver 
om det i sociala medier och försöker vända alla mot den personen”. Även i en 
sådan situation lägger sig individer i och tar ställning. Den som först blev 
utsatt kan uppleva att hen blir kränkt. När sedan konflikten flyttas till sociala 
medier blir flera individer inblandade och händelsen sprids till en större 
grupp av individer vilket kan upplevas fruktansvärt för den som upplever sig 
utsatt.  

I ungdomarnas berättelser framkommer också att de upplever att vuxna inte 
förstår och har kunskap om deras sociala interaktioner med andra i sociala 
medier. Det kan leda till en överdriven oro hos vuxna för negativa handlingar 
mellan ungdomar i sociala medier samt att de missförstås. 

Sammanfattande analys 

Det ligger nära till hands att definiera negativa handlingar i sociala medier 
som nätmobbning. Men ungdomarna använder som nämnts inte begreppet 
nätmobbning när de berättar om negativa handlingar i sociala medier. 
Forskning visar dessutom att när fokus ligger på mobbning finns risk för att 
kränkningar, aggressioner och annat som också upplevs som negativt 
negligeras, banaliseras eller förklaras felaktigt (Frånberg & Wrethander, 
2011). Ungdomarna berättar snarare om komplexa handlingar som utspelar 
sig i sociala medier. För att förstå hur handlingarna går till kan 
interaktionsytan i medierna liknas vid en scen. På scenen förekommer det 
aktörer och åskådare. Vidare finns det olika rum där olika framträdanden 
sker.  

Det ungdomar benämner som hat kan förstås som kränkande handlingar, 
nätmobbning, diskriminering eller uteslutning. Någon kan exempelvis ”hata 
på” en individ men om den personen ger igen och fortsätter att argumentera 
emot kan det alltså även förstås som ett drama. Ungdomarna berättar 
tillexempel att ”det blev lite drama” om konflikter som utspelar sig när de 
använder sociala medier. Drama kan förankras i boyds (2014) omfattande 
forskning om ungdomars interaktion i sociala medier. Hon förklarar att 
drama kan se olika ut. Det kan handla om att moraliskt bedöma andra eller 
om att ha olika åsikter om någonting där diskussionen eskalerar (boyd, 2014). 
Drama kan liknas vid kränkande handlingar och mobbning men det finns 
skillnader. Drama är en känslomässig, konfliktfylld, social interaktion som 
utspelar sig i vissa situationer när ungdomarna använder sociala medier. Ett 
drama mellan individer kan å ena sidan upplevas som förskräcklig och rolig 
men också vara dramatiskt. Drama är ett begrepp som beskriver 
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”performativa, mellanmänskliga konflikter som sker framför en aktiv, 
engagerad publik, ofta i sociala medier” (boyd, 2014).  

Den sociala interaktionen mellan Malin och Klara som beskrivs tidigare i 
kapitlet kan förstås som ett drama mellan två nära vänner. När Malin lägger 
ut en elak kommentar om sig själv på sin blogg och undertecknar den med 
Klaras namn för att få andra att tro att det är Klara som har gjort det, finner 
sig Klara inte i den situationen. Hon ifrågasätter handlingen genom att 
konfrontera Malin. Sociala interaktioner mellan nära vänner kan alltså förstås 
som ett drama. Malin är medveten om sin nätpublik och vill sätta Klara i dålig 
dager. Klara använder inte bloggen för att ge svar på tal men konfronterar 
Malin när de träffas.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att negativa handlingar inte alltid 
behöver handla om nätmobbning och kränkande handlingar. Negativa 
handlingar kan också förstås som del i ett drama som utspelar sig i sociala 
medier mellan två eller flera aktörer och inför en publik. 
Mobbningsdefinitionen däremot innefattas av att en negativ handling måste 
upprepas flera gånger för att karaktäriseras som mobbning vilket skiljer den 
åt från kränkande handlingar och drama. Utifrån resultaten i denna studie 
kan det dock inte avgöras hur mottagaren upplever ”att bli hatad”.  

Sociala färdigheter för att hantera negativa 
handlingar 
 
Utifrån intervjuerna som ligger till grund för avhandlingens resultat 
framkommer att konflikter och negativa handlingar ständigt pågår i miljöer 
när ungdomar möter varandra och interagerar. De berättar ofta att det kan 
vara svårt för utomstående, till exempel vuxna, att förstå deras upplevelser 
och erfarenheter när de använder sociala medier. Ungdomarna väljer därför 
av olika anledningar att inte alltid berätta för föräldrar eller lärare när de 
upplever sig utsatta. De väljer att inte berätta för de är oroliga att det som 
berättas ska missuppfattas. Följande avsnitt innehåller några berättelser som 
illustrerar hur ungdomar på egen hand har utvecklat sociala färdigheter för 
att navigera negativa handlingar och påhopp i sociala medier. Goffmans 
(1961) begrepp takt eller sociala färdigheter, som introducerades i 
teorikapitlet, används för att förstå hur ungdomarna bemöter och hanterar 
olika handlingar i sociala situationer. 

Sociala färdigheter framkommer framförallt i ungdomarnas berättelser om att 
gilla, dela, använda relationssymboler och filter. För att styra samspelet kan 
de använda ”gilla” funktionen, men de kan också välja att inte gilla. Mias 
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berättelse visar att hennes sociala färdigheter ger henne ett visst 
handlingsutrymme. På Instagram används den för att ge support till en av 
hennes vänner. Klaras berättelse däremot visar hur hon använder gilla 
knappen för att ta ställning till en sida av en konflikt. Även att inte gilla är en 
social färdighet som användes för att ta ställning i en händelse.  

Ett exempel är när Alicia berättar om en händelse som sker när en av hennes 
följare skriver att Alicia ”du är patetisk” för en av sina åsikter. ”Eh, jag började 
argumentera med honom och ägde ut honom (skratt), sen kom mina vänner 
till angrepp och bara back off (skratt) och backade upp mig”. Hon upplever att 
det här är hur det vanligtvis går till i de sociala medier hon är delaktig i. ”Det 
finns ju alltid de som, hur man än gör och om det finns folk som tycker att 
man skriver bra, måste det ju finnas någon som inte gillar det, så är det bara” 
(Alicia, 13). Hon liknar konflikten vid ett drama: ”Jag kommer att ge svar på 
tal och äga ut honom”.  

En konflikt som utspelar sig på Kik beskrivs av Ines. Här handlar det om hur 
social interaktion på mediet Kik mellan två individer, där kommentarer som 
skickas fram och tillbaka förändrar vänskapen. Vidare framgår att det är en 
privat chatt mellan dessa flickor. Ines som är vän med en av flickorna fick läsa 
alla kommentarer och valde att stötta sin vän. De väljer att inte berätta om det 
för någon vuxen. De löser konflikten på egen hand men är inte vänner idag. 
Ines berättar: ”Det var två stycken, de var ovänner. Först var de bästa vänner 
sen blev de ovänner och då började de skriva på Kik om allt det där och sen är 
de inte vänner längre”.  

Till exempel lär de sig att anpassa medieringen av innehåll efter de normer 
som råder i olika kontexter. Olof berättar;  

Jag skriker ju bara på det här sättet när jag spelar spel med mina vänner. Jag blir 
arg och vräker ur mig otrevliga ord. Det gör alla. Men det är ju för att jag har förlorat 
eller blir irriterad på någon som är dålig.  

Han berättar vidare ”att han inte tar åt sig när andra skriker till honom. Det 
är en del av spelets regler”.  

Några upplever att vissa inte uppför sig enligt de regler som finns eller vilka 
sociala normer som gäller. Bristen på regler och normbrott kan innebära att 
vissa utsätts för negativa kommentarer. I studien har de flesta alltså lärt sig 
olika sociala färdigheter om hur de kan hantera påhopp men det är inte 
självklart för alla. Exempelvis har kanske de yngre ungdomarna inte hunnit 
utveckla dessa i samma utsträckning. 
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Gustav säger så här: 

Sluta att svara för då kommer de också att sluta! 

Förekomsten av negativa handlingar, aggressioner och kränkningar i sociala 
medier är enligt ungdomarna ett problem. 

Ungdomarna återkommer ofta till att de inte berättar för, söker hjälp eller stöd 
hos lärare eller andra vuxna när de upplever påhopp när de använder sociala 
medier. De uttrycker att de snarare kan förstora upp en händelse än att 
avväpna den. Några berättar ibland om negativa händelser för sina föräldrar, 
men de vill inte att föräldrarna ska följa dem på olika sociala medier. I dessa 
exempel framgår att ungdomarna snarare använder olika tekniska 
erbjudanden för att få vara ifred. De vill inte känna sig övervakade. 
Ungdomarna sätter alltså gränser för vilka de delar med sig information till. 
Visst kan en vuxen vara en vän men de får inte tillgång till samma 
informationsflöde som nära vänner och andra följare.  

Ungdomarna förklarar hur vuxna vanligtvis reagerar när de pratar om sociala 
medier. ”Ni ska vara sjysta. Ni får inte skriva taskiga saker!” (Emilie). Andra 
uttrycker att de undviker att berätta om negativa händelser och visa vad de 
publicerar eftersom vuxna ändå inte förstår: ”Varför la du upp den där bilden 
av dig själv?” (Gustav). Meja berättar att det förekommer en hel del hat på 
ASKfm men att prata med vuxna är inget alternativ. Hon förklarar: ”De vet 
inte vad som händer på ASKfm”. Det innebär att när ungdomarna stöter på 
negativa händelser i olika sociala rum inser de att de själva måste ta itu med 
dem. Fanny berättar hur hon hanterar elaka kommentarer: ”Ta bort det och 
försöka glömma”. 

Följande exempel belyser dels känslan av att inte vara inkluderad samt hur 
Sara hanterar det: 

Oftast vet man inte om när man inte är inbjuden. Om man ser på någon annan att 
man inte är det känns det lite tråkigt, men då fattar man ju att de har ju sina saker 
som de pratar om.  

Noa väljer att prata med en vän om han upplever någonting negativt i sociala 
medier. Han säger dock att ”jag borde även prata med en vuxen”. De flesta i 
studien berättar alltså inte för sina föräldrar eller lärare när de upplevt något 
negativt i sociala medier. De förklarar att det inte är någon idé för de skulle 
inte förstå utan i värsta fall ringa till personens föräldrar och bara göra saken 
värre. Vuxna förstår inte sammanhanget och därför pratar de hellre med en 
vän. Som tidigare nämnts berättar Alicia att skolan inte är en del av 
internetkulturen och att den bör hålla sig utanför. Hon upplever att lärarna 
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inte är insatta i det som sker i sociala medier och om de lägger sig i eller får 
tillgång till deras konton skulle ungdomarna lämna det mediet eller sluta 
skriva inlägg som de vuxna kan se. Ungdomar samspelar på ett sätt när de är 
med sina kamrater och på andra sätt med sina föräldrar och andra vuxna.  

På Instagram, Facebook och på bloggar berättar flera ungdomar att de plockar 
bort elaka kommentarer. En kommentar som sårar eller används för att sätta 
personen i dålig dager vill de inte ha kvar i sitt flöde. Sara berättar hur hon 
hanterar påhopp. ”Jag tycker att, ta bort kommentaren, det är inte svårare än 
så”. På Twitter däremot kan det vara svårt att rensa bort en kommentar. Flera 
ungdomar får dagligen olika slags kommentarer vilka kan vara både positiva 
och negativa. Eftersom det är tidskrävande att plocka bort alla negativa 
kommentarer använder de ofta erbjudanden som innebär att de kan sluta att 
följa kommentarer.  

I de fall när de uttrycker att en följare gått över gränsen väljer de att blockera 
den personen. Det betyder också att de inte längre kan läsa och se vad en den 
personen publicerar. De kan inte heller lämna en kommentar eller klicka på 
gilla. Att blockera en följare används sällan på Instagram eftersom de flesta 
har följare som är deras vänner. Bland dem som använder Twitter eller andra 
tjänster med obekanta följare är det vanligare att blockera individer. 

En flicka berättar att hon tycker att det är roligt att diskutera och argumentera 
med andra. Vidare förklarar hon att på Twitter finns det alltid individer som 
tycker om det man skriver och har samma åsikt men också tvärtom. ”Det 
måste man vara medveten om”, berättar hon. När det uppstår diskussioner 
väljer vissa att driva sin åsikt.  

Andra tillvägagångssätt som ungdomarna berättar om är att vara passiv. Flera 
berättar att de har insett att det inte är någon idé att försöka försvara sig mot 
ett påhopp. Det medför ofta att de fortsätter att skriva. Flera berättar att de 
inte svarar för att låtsas som om de inte bryr sig. De väljer att bemöta det med 
tystnad. Gustav berättar att ”bara man slutar svara och fortsätter att svara på 
snälla frågor kommer de att sluta”. 

Att sluta följa är en variant av att blockera. Det innebär att man fortfarande är 
vän med personen men ser inte personens inlägg i sitt flöde. Flera ungdomar 
berättar att när de inte längre tycker om det individer publicerar väljer de att 
inte följa dem längre, speciellt individer som hatar eller skriver negativa 
kommentarer. Ibland får de reaktioner på det. Hampus berättar: 
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Jag slutade att följa en tjej för att jag tyckte att hon inte lagt upp något kul. Då blev 
hon jättearg på mig för att jag slutade att följa henne på Instagram. Det var en stor 
grej! 

Sammanfattande analys 

I ungdomarnas berättelser framkommer att dagens sociala medier skapar 
intressanta handlingsutrymmen för ungdomar att ordna sin sociala samvaro 
på och att lära sig sociala färdigheter för att hantera den. De är också aktiva 
konsumenter och producenter av användargenererat innehåll. 
Handlingsutrymmet förändras när kommentarer och bilder skickas i sociala 
medier. I berättelserna framkommer att ungdomarna publicerar saker de inte 
skulle uttrycka offline. Den digitala miljön skapar alltså ett annat 
handlingsutrymme än det som ungdomar upplever att de har till exempel i 
skolan eller på fritiden.  

Förutom att aktivt ta kontroll och hantera den sociala interaktionen lär de sig 
också andra sociala färdigheter. Detta pågår oavbrutet och är något som 
framkommer när ungdomarna berättar om den sociala interaktionen som 
pågår i olika rum och i olika sociala medier. Vidare framkommer att de 
använder sig av olika slags sociala och kommunikativa färdigheter för att 
hantera olika slags relationer. Ungdomarna har tillägnat sig dessa sociala 
färdigheter i social interaktion med andra. I den sociala interaktionen har de 
lärt sig att anpassa handlingar och uttryck i förhållande till rådande normer i 
olika sammanhang. Allteftersom fortsätter de att utveckla färdigheter genom 
att testa sig fram och förlägga rätt handlande i rätt sammanhang och lär sig 
därmed vad som kan visas upp och inte. 

Andra sociala interaktioner som beskrivs av ungdomarna handlar om regler 
och normer. De regler och normer som råder mellan vänner tar tid att förstå 
och ungdomarna berättar om svårigheterna med detta.  

Det ungdomarna väljer att gilla och dela med sig av, påverkar andras 
uppfattningar vilket är viktigt att känna till. Ett exempel på det är när det 
handlar om vem eller vilka som får vara följare.  

Som vi har sett i det båda föregående kapitlen, ingår ungdomarna i många 
olika kamratkulturer och sociala sammanhang i skolan, på fritiden och när de 
använder sociala medier. Youtube, tillexempel, är både ett allmänt utrymme 
och en social medieplattform där de tillsammans med andra samlas och 
skapar lokala kamratkulturer. Inom dessa utrymmen pågår olika slags 
aktiviteter. Corsaro (2015) menar att ungdomar framförallt fokuserar på att 
aktivt ta kontroll över sina liv och de delar gärna erfarenheter med andra. 
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Ungdomarna är också skapare av användargenererat innehåll. De tittar också 
på, tillexempel, Youtube för att lära sig mer om hur de ska skapa och utveckla 
sina spel i interaktion med andra. De lär sig också om intressestyrda 
aktiviteter. Det sker till exempel när de följer olika Youtubers, läser 
kommenterar och ställer frågor. De har tillägnat sig den här kunskapen genom 
att delta i dessa sociala sammanhang. Förutom att de är aktiva när de besvarar 
följares frågor utsätts de ibland för negativa handlingar som de förväntas 
hantera. Det är subtilt och svårt att greppa men något som ungdomarna 
beskriver som ”en del av spelet”. Ungdomarna använder alltså olika sociala 
färdigheter som de lärt sig när de deltar i olika sociala medier.  

Ett annat sätt att förstå ungdomars interaktioner med varandra i sociala 
medier är genom begreppet kamratkulturer, vilket beskrivs mer utförligt i 
nästa kapitel. Den sociala interaktionen i sociala medier kan till exempel 
förstås som en virtuell kamratkultur. Det är således ett publikt utrymme där 
individer deltar och delar med sig av sina erfarenheter.  

De interagerar för att de delar ett intresse och gör anspråk på delaktighet. 
Huruvida de som interagerar i ett visst utrymme i sociala medier är en 
kamratkultur utanför nätkontexten kan variera. Det framkommer dock att 
nära vänner offline vanligtvis följer varandra.  

I berättelserna framkommer att ungdomarna också vill lära sig hur olika 
applikationer kan möjliggöra skapandet av så intressanta flöden som möjligt 
för då kommer allt fler att vilja följa och ge kommentarer. De deltar och följer 
andra för att lära sig hur de uttrycker sig och hur de utformar sina flöden. 

I deras berättelser uttrycks alltså subtila, tydliga och avancerade sociala 
färdigheter som handlar om att lära sig hantera olika handlingar men också 
om att ta hänsyn till andra och att ta ansvar för sina egna handlingar.  
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8. Sociala medier och ungdomars 
konstruktioner av identitet  

I kapitel 7 skildrades ungdomarnas erfarenheter och upplevelser av negativa 
handlingar när de använder sociala medier. Vidare beskrevs ungdomarnas 
sociala färdigheter för att hantera detta.  

Vad som tydligt framträder är hur sociala medier används för interaktion med 
vänner, men också hur sociala medier används av ungdomarna för att 
konstruera sina identiteter. Det sker genom att presentera sig själv i bilder, 
bloggar och i spel. Att delta i sociala medier ger också en känsla av delaktighet 
i en kamratkultur. Som beskrivits i tidigare kapitel skapar ungdomarna olika 
rum och drar gränser för vilka som får tillträde dit. Vidare skapas rummen för 
att vara fria från vuxnas påverkan. Det privata utrymmet är alltså inte bara det 
fysiska rummet hemma. Dit hör också rummet i sociala medier. Relationen 
till jämnåriga har stor betydelse för ungdomars identitetskonstruktion 
(Nordin-Hultman, 2004). Ungdomarna använder sina vänner och andra för 
att testa vilka handlingar och egenskaper som accepteras av gruppen och inte. 
Allt detta sker när ungdomarna interagerar i sociala medier med varandra för 
att utforska och skapa identiteter. Detta kapitel belyser hur denna 
identitetskonstruktion i sociala medier går till.  

Ungdomarna i studien berättar om hur de vill framställa sig i sociala medier 
och vad de vill publicera. Hur ofta en individ presenterar sig och vad som 
fokuseras i presentationen varierar mellan ungdomarna. För att existera i 
sociala medier måste de vara aktiva, något som ungdomarna berättar om. 
Även vänskap och relationer måste ungdomarna skriva fram i sociala medier 
(Livingstone, 2008). Det sker genom interaktion med andra när ungdomarna 
använder bilder, snaps, texter och selfies. I interaktionen med andra skapas 
identiteten. I sociala medier söker ungdomarna bekräftelse, vilket är en 
förutsättning för att identiteten ska utvecklas. Hur det går till exemplifieras i 
deras berättelser. Flera ungdomar berättar exempelvis om att de väljer att 
bara visa de fina sidorna av sig själva. Andra väljer att inte alls publicera bilder 
på sig själva, medan andra gärna publicerar ansiktsbilder eller händelser när 
de gör någonting speciellt. 

Ungdomarna i den här studien visar genom sina berättelser att kön är något 
som konstrueras. Att ungdomarna anstränger sig i sina självpresentationer i 
sociala medier framgår tydligt och är något som förknippas med tonårstiden 
när ungdomar söker sin identitet. När någon inte agerar enligt 
förväntningarna framkommer att kön inte är något man är, utan det är något 
som görs (Butler, 2007). Vidare handlar det om att lära sig att handla inom 
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vissa ramar och det finns olika ramar för flickor och pojkar. Ungdomarna 
upprätthåller och skapar kön genom att agera och reagera på andras 
handlingar. Det sker främst när de reagerar på dem som inte följer normerna. 

I den här studien förstås identitet med utgångspunkt i att den är föränderlig 
och påverkas av erfarenheter, relationer och sammanhang. Mead (1976) 
betonar att människan är en social varelse och att identiteten skapas, genom 
interaktion. En förutsättning för att konstruera identiteten är att ungdomarna 
ingår i social interaktion med familj och vänner och får bekräftelse.  

I ungdomarnas berättelser framkommer att de presenterar sig själva inför 
andra genom de bilder de publicerar. Ibland används bilder även för att 
synliggöra vänskap och relationer vilket är vanligast bland flickorna. Sara till 
exempel, lägger gärna ut bilder på sig själv eller när hon är tillsammans med 
en vän när de intar en pose, på god mat eller om hon är utomlands.  

Några flickor berättar också att över tid kan de vilja förändra presentationen 
av sig själva till exempel genom att bilderna som publiceras ändras när 
personen vill lyfta fram andra sidor av sig själv. Några tar bort bilder som de 
publicerat för länge sedan för att de upplever dem som barnsliga och naiva.  

En selfie är alltså en bild som ungdomarna publicerar på sig själva eller 
tillsammans med andra. Bilderna är tillgängliga för andras reaktioner och att 
få många "gilla" bilderna är något som de flesta strävar efter. Vidare framgår 
av deras utsagor att det är viktigt att uppfattas som fin men även att vara 
normal och naturlig.  

Man vill att den ska vara fin för då ser de en som så. (Mia) 

De berättar vidare om hur viktigt det är för flickor att uppfattas på ett visst 
sätt. Om de lyckas presentera ett inlägg som andra uppskattar, kommer bilden 
att få många ”likes”.  

Emilie betonar att hon vill att hennes följare ska uppfatta att hon är snygg. 
Precis som Emilie, framhåller också andra ungdomar att deras selfies ska se 
bra ut och de använder olika filter för att justera bilden. Ungdomarna upplever 
att det finns en strävan bland vissa flickor att vara finast. Flera ungdomar 
anser också att en användare har rätt att publicera valfria selfies eller bilder 
på sig själva eller vad de gör utan att få nedsättande kommentarer.  

Flera är överens om att det är viktigt att presentera sig rätt och de sätter upp 
regler för sig själva och andra. Ines skildrar hur hon uppfattar poser som 
används i selfies av några flickor i hennes fotbollslag. Dessa bilder får många 
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likes när de publiceras. ”Ja, det är väl selfies när de kanske står och putar med 
läpparna och så. Det skulle jag aldrig göra”. När Ines berättar om detta 
betonar hon också att bilderna inte får negativa kommentarer. 

Pojkar berättar att de sällan publicerar selfies. Om de publicerar bilder ligger 
fokus på vad de gör, vad som händer eller var de är. Vad ungdomarna väljer 
att presentera på sin profil skiljer sig alltså åt. Arvid påpekar att det inte är så 
viktigt vad bilderna han publicerar på Instagram föreställer. Hans erfarenhet 
är att det viktiga är att visa att man är aktiv och social. Daniel däremot 
publicerar inte bilder på Instagram där han har sina följare. Han berättar:  

Förut var jag lite blyg och tillbakadragen, men det har ändrats med åren. Men det har 
som alltid följt med det där med att jag har dålig självkänsla och det är som det. 

Ungdomarna skickar ”snaps” flera gånger varje dag till sina vänner. Det kan 
vara svarta bilder, alltså inget motiv alls, eller en bild på en stol. Olof 
publicerar inte heller bilder publikt men han följer gärna andra. Alexander 
lägger sällan ut bilder men när det händer är det på honom tillsammans med 
kamrater när de gör något tillsammans. Vidare framkommer att de allra flesta 
funderar på hur de framställer sig i sociala medier. Flera beskriver hur det går 
till när de väljer bland sina selfies innan de publicerar den på Instagram eller 
skickar den som en ”snap”. Bilder och selfies som publiceras på Instagram 
väljs alltså ut med omsorg.  

Det finns också situationer när ungdomarna beskriver att de inte får den 
bekräftelse som de önskar. Det kan vara en stark negativ känsla som leder till 
en rädsla att bli utstött ur en kamratgrupp. I värsta fall kan det frånvaron av 
bekräftelse leda till att en ung människa utvecklar en negativ självbild som 
kan ge starka destruktiva känslor som skam och ångest. I sociala medier 
uppmärksammar man sina vänner genom att ”gilla” deras inlägg vilket kan 
bidra till utvecklandet av en positiv självbild som får ungdomarna att växa och 
utveckla vänskap och olika sociala relationer. Alla har dock inte samma behov 
av bekräftelse. Det varierar mellan olika individer. 

Även om det kan uppfattas som att ungdomarna är uppslukade av att använda 
sociala medier för att visa allt ”om sig själv” behöver det inte innebära att de 
är självupptagna. Enligt Mead hör det snarare till ungdomsåren att spegla sig 
i andras uppfattning av Självet. Mead (1976) pekar på två aspekter av Självet 
där han visar grundläggande skillnad mellan ”Jaget” och ”Miget” något som 
beskrivs i kapitel 3. Social interaktion i sociala medier kan sägas handla om 
Självet, där Självet är konstruerat i kamratgruppen, såsom den är känd där 
och representeras av andra, till skillnad från med det privata "Jaget” som man 
känner bäst själv.  
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I ungdomarnas berättelser framkommer att de växlar mellan olika rum och 
sociala sammanhang de vill ingå i. De skiljer på sig själva i skolan och sig själva 
i olika rum i sociala medier. Den här situationen är intressant eftersom det 
blir så tydligt att några ungdomar väljer att vara försiktiga med sina 
självpresentationer i skolan. Vidare framkommer att det är vänner och okända 
som influerar ungdomarnas framträdanden och bidrar till upplevelser av att 
vara eller inte vara sig själv. De upplever och känner vilka normer som gör sig 
gällande och anpassar sitt framträdande efter olika följare. 

I sociala medier upplever vissa av ungdomarna att de kan vara sig själva. Det 
kan förstås som att deras identiteter liknar Jaget och de upplever att det 
stämmer överens med deras upplevelser av sig själva som individer. De gör 
alltså medvetna val av vilka individer de vill vara och visar upp sina Jag. Det 
betyder att när de agerar i sociala medier väljer de sociala rum där 
självpresentationen inte alltid styrs av skolans normer, dvs. generaliserade 
andra, vilket erbjuder ett annat handlingsutrymme. 

Det som också framkommer är att de är medvetna om de val de gör. De 
manipulerar rollerna och spelar med när det passar. Som nämnts tidigare 
upplever ungdomarna också att det är problematiskt att förhålla sig till 
normer när de ska presentera sig själva. Det är problematiskt eftersom de inte 
vill skapa en felaktig bild av sig själva. Vidare är inte alla medvetna om att de 
styrs av olika normer för hur en flicka respektive pojke ska presentera sig. Det 
framkommer bland annat i ungdomarnas berättelser om flick- och pojkbilder. 

Flick- och pojkbilder 

När flickor publicerar det som beskrivs som seriösa bilder får det inte 
förekomma för mycket smink eller poserande. Det är viktigt att uppfattas som 
normal och naturlig. Till exempel framhåller både flickorna och pojkarna att 
det är angeläget att inte uppfattas som ful när de publicerar seriösa bilder. 
Några flickor berättar att de ofta använder smink men inte på ett överdrivet 
sätt och de anstränger sig för att publicera snygga selfies. Seriösa bilder tas 
ofta i ensamhet. På en bild som är seriös ställs helt andra krav i jämförelse 
med oseriösa bilder. Först fotar de flera bilder av sig själva därefter väljer de 
ut den bästa selfien. Därefter lägger de på olika filter för att justera bland 
annat skärpa och ljus. De vill inte lägga ut vilken bild som helst. Sara berättar 
vad hon gör innan hon publicerar en bild. 

Om man ändå ska lägga ut en bild brukar jag ändra ljuset och sånt så att den ska se 
bra ut. 
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En oseriös bild tas gärna tillsammans med andra och då är det tillåtet att göra 
grimaser. Flickorna publicerar gärna bilder när de gör någonting speciellt med 
sina nära vänner. Dessa bilder kan publiceras publikt på ett Instagramkonto. 
Oseriösa bilder skickar flickorna till varandras privata Instagramkonto eller 
på Snapchat. Då gör de grimaser och tar bilder utan tanke på smink, 
bakgrund, ljus och justeringar. Till ett privat Instagramkonto bjuds bara de 
närmaste vännerna in. Olika slags bilduttryck framkommer när Mia berättar 
hur hon uppfattar flick- och pojkbilder. Vidare berättar hon om skillnader 
mellan bilder som är populära och impopulära som pojkar publicerar. Hon 
säger så här: 

Åsa: Publicerar flickor och pojkar olika slags bilder på Instagram? 

Mia: Ja några killar som tycker att de är populära om man jämför populära och 
opopulära, gör det. Alla som tycker att de är snygga de lägger ut lite mer posiga 
bilder. Alltså de kanske lägger ut några egopix och så ibland lägger de ut oseriösa med 
kompisar. Det blir ju fortfarande så att killar lägger ut andra slags bilder än tjejer. De 
impopulära killarna om de kör cross då kan det vara en liten sned bild på en cross, 
men skulle det vara en populär kille skulle det vara rakt fram ifrån med skärpa. 

Åsa: Hur ser de posiga bilderna ut? 

Mia: Det är ansiktsbilder. Några står och jonglerar. Alla är ju så fotbollsinriktade här.  

Sara berättar att flickor tar bilder på ansiktet och även helkroppsbilder i 
spegel. Om pojkbilder säger hon så här:  

Jag vet inte. Det är mycket mer olikt än vad tjejer lägger ut hm ja det tycker jag […] 
det kan ju vara bilder på sig själv men oftast om de är med kompisar och spelar 
någonting. 

I pojkarnas berättelser framkommer att de mer sällan publicerar selfies på 
Instagram. Oskar förknippar selfies med skryt och därför väljer han att inte 
publicera sådana bilder. Han säger så här: 

Det spelar ingen roll, de som följer mig, hälften går i samma hockeylag och de andra 
de bryr sig inte om hockey. 

Både flickor och pojkar är överens om att pojkars bilder vanligtvis illustrerar 
en aktivitet. Det är bilder när de är tillsammans med kompisar och spelar 
fotboll eller kör motocross. Men framförallt framhåller pojkarna att de 
publicerar oseriösa bilder. Emil säger:  

Jag lägger inte upp så seriösa bilder. Jag brukar lägga ut lite roliga bilder som man 
skrattar åt. Har jag varit utomlands då tar jag lite finare bilder. Jag lägger upp 
väldigt stor variation på bilder.  
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Arvid publicerar inte bilder på publika konton där det framgår vad han känner 
eller om han är på privata tillställningar. Det sker i så fall på hans privata 
Instagramkonto. 

När jag frågar pojkarna hur de uppfattar vad för slags bilder som flickor och 
pojkar publicerar menar de att flickor publicerar fler selfies än vad pojkarna 
gör. Flera anser att de som är självsäkra publicerar selfies oftare. Pojkarna 
berättar att flertalet flickor publicerar selfies för att ”visa att de är snygga, visa 
att de har grejer och att de hänger med” vilket ställs mot deras bilder som 
snarare fokuserar på vad de gör. Vidare menar de att flickorna ofta justerar 
bilderna vilket inte pojkar gör. De berättar också att flickorna oftare är seriösa 
och pojkarna oseriösa. Några anser att de flickor som lägger ut många bilder 
har stort bekräftelsebehov. 

Åsa: Tjejers selfies och killars selfies på vilket sätt är de olika? 

Gustav: Killar de tar selfies kanske så här direkt men tjejerna de vinklar telefonen och 
ansiktet och försöker få en bra vinkel, (han visar) […] de leker modell.  

Åsa: Vad är det för slags bilder? 

Gustav: Vill flickorna ha mycket uppmärksamhet, då lägger de upp bilder på sig 
själva. 

När pojkarna publicerar bilder på sig själva på Instagram benämns de som 
egobilder. Egobilder är skojbilder men om de får en alltför seriös framtoning 
får personen hatkommentarer. 

Arvid: En del killar lägger ut egobilder och en del typ hockeybilder. 

Åsa: Egobilder är det selfies? 

Arvid: Ja! 

Åsa: Om man tycker att det är för mycket egobilder får man kommentarer på det då? 

Arvid: En kille som jag känner han snittar typ tre bilder per dag. Det är egobilder på 
kroppen med tröja och det […] ibland lägger han ut samma som han haft för en månad 
sen jag förstår inte. På ASKfm där är det jättemycket hat och där har han fått lite. 

Ungdomarna spenderar alltså en hel del tid på att hantera information om sig 
själva i den digitala vardagen. Vidare förväntas det att ungdomarna ska 
hantera situationer som kan upplevas som negativa. De använder sig därför 
av olika färdigheter för att övervaka och hantera den publika informationen 
på exempelvis Instagram. Färdigheterna handlar också om att redigera texter 
och bilder som ska publiceras på den publika, digitala arenan. Även om 
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ungdomarna använder sig av olika färdigheter för att hantera sin 
självpresentation, går det inte alltid att bestämma över informationen. Det 
innebär att när ungdomarna skapar identiteter, sker det inte alltid under 
kontrollerade former och i dessa fall blir den inte självvald. Det kan ske när 
andra postar bilder eller skickar kommentarer och bilder som är publicerade 
i ett privat sammanhang vidare eller på andra sätt ändrar information i en text 
eller bild. Det egna rummet som ungdomarna tidigare skapade hemma i en 
fysisk miljö med nära vänner har numera kompletterats med rum i sociala 
medier, vilket kan innebära att personliga detaljer i deras liv utspelar sig på 
ett sätt som kan vara svårt för vuxna att förstå och hantera. 

Berättelserna visar att selfies och bilder generellt utformas för att 
ungdomarna ska presentera sig själva på ett positivt sätt. Det är viktigt att 
information som finns i bilden speglar vem man vill uppfattas som. För att 
styra intrycket publiceras ofta bilder som visar en glad och rolig person.  

Vidare är det viktigt att publicera bilder som presenterar de tillfällen som är 
speciella. Det framkommer att de är medvetna om att det finns en publik och 
uttrycken anpassas efter det. Ingen vill framstå som dum och elak. Vid en 
första anblick kan det uppfattas som att ungdomarna styr över den här 
processen. Samtidigt blir det uppenbart hur de begränsas och anpassar sig 
efter normer. 

Sara ger sin syn på saken “man lägger ut när man ska fara ut och äta med 
kompisar men inte på korv och makaroner”. Vidare upplever Sara att individer 
fjäskar för varandra. De säger saker som känns överdrivna. Dessa uttalanden 
belyser en noggrann och normstyrd konstruktion av en identitet i sociala 
medier. Det pågående arbetet med att konstruera och rekonstruera Självet blir 
tydligt i berättelserna. Dessa konstruktioner är sociala eftersom de är 
påverkade och formade av återkoppling från följare och vänner. 

Det handlar inte bara om vad de postar för bilder av sig själva utan även vad 
andra antyder om dem. På Instagram taggas vänner genom att ”hashtagga” # 
och på twitter med @namn. Att märka eller etiketterna andra i sociala medier 
är ofta positivt eftersom det ger bekräftelse. I vissa sammanhang kan det 
upplevas negativt när det inte stämmer överens med bilden av sig själv och 
den man vill uppfattas som av andra. Hampus berättar: ”Mina vänner 
hashtaggar en massa grejer på mina bilder. De hashtaggar #fag, #gaylord ”.  

Andra sätt att synliggöra interaktion på är att ”hjärta” varandras bilder på 
Instagram. Nära vänskap markeras genom att dessutom lägga till en 
kommentar till bilden vilket förväntas av vänner i en nära relation. Även att 
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tagga individer på en bild markerar vänskap. De närmaste vännerna taggas 
vanligtvis i bilden.  

Förutom att etablera och upprätthålla vänskap i interaktion med vänner och 
följare framkommer att de irriterar sig på olika saker i bilder som publiceras. 
Pojkar irriterar sig framförallt på motivet och hur ofta flickor publicerar bilder 
och de kommentarer som de ger varandra. Olof säger så här:  

Om det är en tjej som lägger ut många bilder sen kommer alla hennes vänner å du är 
så fin jag älskar dig typ så här, jättejobbigt det kan man bli tokig på. 

När jag frågar Oskar vad han kan irritera sig på när det handlar om vad andra 
gör i sociala medier säger han så här:  

Typ de lägger ut bilder och så kolla tjejer vilket fint hår jag har och så är bilden inte 
ens på håret. De vinklar kameran så man ska se deras rumpor istället. Det tycker jag 
är lite irriterande.  

När jag frågade flickorna om vad de kan irritera sig på vad ungdomar gör i 
sociala medier svarar de så här:  

Jonna: Ja, det är hat. 

Fanny: Ibland när man börjar följa en och så följer man tillbaka och så slutar den följa 
en för att de tror att man inte ser fast man kan ju se sånt där då kan man bli lite 
irriterad på”.  

Emilie: När de gör reklam för sig själva liksom. Kolla på mig gå in och kolla på mig 
så får du en blablabla. Och på Instagram, den som skriver om den här bilden får så 
här många likes, då får de femhundra första det här. Idioter varför gillar ni? Det är 
bara lögn. 

Även om fiktiva namn och anonymitet fortfarande förekommer på olika 
sociala mötesplatser, har typen av identitetsarbete som pågår på exempelvis 
Instagram förändrats.  

Ungdomarna i den här studien deltar i sociala medier för att umgås med 
vänner de känner från sin fysiska miljö. Hur de gestaltar sig själva är ofta 
sammankopplat med andra sociala praktiker som ungdomarna är delaktiga i, 
exempelvis fritidsaktiviteter såsom fotboll, kyrkan, japansk kultur och 
ridning. Profilbilden, selfies och bilder generellt i sociala medier, synliggör 
vanligtvis det. Det betyder inte att ungdomarna ger uttryck för sina identiteter 
på samma sätt i alla former av sociala medier. De flesta ungdomar i studien 
använder olika sociala medier där de anpassar sitt framträdande efter rådande 
inramning, relationer och normer. 
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Hur de presenterar sig i sociala medier skiljer sig alltså åt, vilket skulle kunna 
uppfattas som att de försöker vara olika individer. Till exempel kanske en ung 
individ använder sitt förnamn på Skype men på fotoapplikationen Instagram 
används en mer beskrivande text och det är även möjligt att skapa en 
pseudonym. Kontonamnets beskrivning kan också bero på hur gammal 
individen var när kontot skapades. Exempelvis har Skype funnits länge och 
informanterna skapade sitt konto när de var i tioårsåldern. Några tycker det 
är roligt att ha kvar det namnet för alla vet ju vem den profilen tillhör. Andra 
tycker att namnet är barnsligt och inte hänger ihop med vem de är nu och 
byter ut det till något mer passande. När ungdomarna skapar sina 
användarnamn på tillexempel Instagram väljer de avsiktligt ett profilnamn 
som signalerar typ av konto och vem de är. Ungdomarna skapar profiler som 
de fyller med ett visst innehåll efter det sociala rummets unika inramning 
(Goffman, 2014a). Det sociala rummets inramning bestämmer ordningen för 
hur individen kan agera, vad som kan inkluderas och vad som bör exkluderas 
(Tallberg Broman, 2011). När ungdomarna väljer att identifiera sig som Sara 
Persson och Sara Persson_Privat på Instagram och Sara_01 på Twitter är det 
inte för att skapa olika identiteter eller ett försök att vara olika individer. Detta 
kan förstås som ett exempel på hur ungdomarna försöker hantera sina följare 
som ett led i att ta kontroll över hur de uppfattas. Sociala medier skapar alltså 
möjlighet till att göra sin självpresentation så bra som möjligt (Henderson & 
Gilding, 2004).  

Gränsdragningar 

Goffman (1959; 2014a) menar att det finns en plats för varje framträdande; 
en bakre region och en främre region. I den här avhandlingen benämns dessa 
regioner för bakre och främre rum. Hur Självet framträder i det främre 
rummet styrs av sammanhang och av vilka som är i publiken. I det bakre 
rummet framträder ett mer verkligt själv, som inte är tillgängligt för alla. I det 
bakre rummet är därmed kontrollen över självet inte lika viktig. Det Goffman 
beskriver som främre och bakre region kan jämställas med det ungdomarna 
beskriver som publika och privata rum.  

Interaktionen mellan ungdomarna kan alltså förstås som att den ibland sker i 
bakre rummet och ibland i det främre rummet. Vidare kan olika rum i sociala 
medier begränsas. Profilbild och publika inlägg uppfattas tillhöra det främre 
rummet och privata interaktioner och privata Instagramkonton tillhör det 
bakre rummet. Det innebär att ungdomarna ständigt måste fundera över 
följare och vilka övriga som har tillgång till informationen. Därefter har de 
möjlighet att definiera vilken roll de har möjlighet att inta. Rum i sociala 
medier erbjuder därmed handlingsutrymmen som ser olika ut. Vad som är 
tillåtet att uttrycka på en bild på Snapchat skulle kunna skada 
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självpresentationen i ett motsvarande inlägg på Instagram. Vidare kan man 
tänka sig att det i sociala medier är svårt att överblicka vem som är ens följare 
även om de flesta är medvetna om att det finns en föreställd publik (boyd, 
2014). Det kan för en individ som ingår i många sociala nätverk och sociala 
rum skapa möjligheter att pröva oändligt många identiteter och ”masker”. 
Framförallt framgår att gränsdragning mellan olika rum är suddig. Det finns 
inga klara gränser och det varierar mellan flickor och pojkar och inom 
respektive grupp. 

Även om gränsdragningen är flytande framgår hur de medvetet drar gränser 
mellan olika rum i sociala medier. De plockar tillexempel bort bilder från 
publika konton som de publicerade när de var yngre. Vidare kan en bild 
plockas bort för att den inte får tillräckligt många ”gilla”. 

Att göra dessa val som att ta bort en bild eller medvetet skicka den till en 
avgränsad grupp av vänner som finns i ett rum visar ungdomars arbete med 
gränsdragning. Jonna berättar hur hon gör: ”Man kan ha ett konto som man 
inte är privat på. Där lägger man ut bilder när man har tänkt efter lite”. 

När det handlar om utseende och de bilder unga flickor vill förmedla är 
gränsdragningen mellan det privata och publika viktigt. Ines berättar: ”Jag 
lägger inte ut bilder på mig själv i bikini/…/ för tänk om någon skulle 
kommentera gud vad tjock du är. Det skulle inte vara roligt”. 

Gränsdragningen för andra kan se annorlunda ut. Det kan tillexempel vara 
tillåtet för vissa att lägga ut avslöjande bilder utan att få elaka kommentarer. 
Olika individer erbjuds olika handlingsutrymmen och därmed varierar 
gränsdragningen mellan vad som anses vara publikt och privat. 

Några accepterar inte det begränsade handlingsutrymmet. De gör motstånd 
och ifrågasätter det och antyder att man får publicera vad man vill.  

Emilie är en av de individer som uppger att hon deltar i sociala medier men 
sällan kommenterar någonting. Om hon undrar över något letar hon i 
kommentarsfälten för att se om frågan redan finns där. Hon tycker att det är 
onödigt att fråga samma sak flera gånger.  

Jag är en osynlig användare. Jag finns men jag säger inget.  

Ungdomarna har genom sina erfarenheter och upplevelser lärt sig vilka 
gränserna är. Det kan förstås som att flickorna är medvetna om vilka normer 
som styr vad en flicka får publicera. Det kan också förstås som att de har 
möjligheter men också integritet att göra aktiva val för vad de vill dela med sig 
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till olika publiker. När det gäller gränsdragning för pojkar styrs det också av 
normer, men pojkar och flickor styrs inte av samma normer.  

När jag frågar ungdomarna i studien om privata konton och om vilka bilder 
av sig själva de väljer att dela med sig av, berättar de att det beror på var de 
publicerar bilden. Sara har ett privat Instagramkonto där hon lägger ut en viss 
typ av bilder som bara de nära vännerna får ta del av. När hon lägger ut bilder 
där, försöker hon skapa en rolig scen. Sara är aktiv i sociala medier och 
använder olika applikationer för olika ändamål. Hon säger så här: 

På Kik och Snapchat kan man säga vad som helst men på Instagram ger jag inget 
personligt. Jag har en privat Instagram också, där mina kompisar följer så istället för 
att skriva till var och en att jag ska utomlands två veckor skriver jag det där. 

Flera flickor berättar att de publicerar seriösa bilder på sitt publika 
Instagramkonto. När de däremot publicerar en bild på sitt privata 
Instagramkonto är de mer oseriösa för att kunna skapa en rolig och 
underhållande bild. Sara funderar ett tag när vi pratar om hur hon gör skillnad 
mellan sina två konton på Instagram. Efter ett tag säger hon så här: 

På privata vet jag att folk tycker att jag är rolig för de brukar kommentera och så men 
min vanliga har jag ingen aning […] jag vill ju att folk ska tycka att man är snygg, det 
är ju klart men jag vet inte, normal, lägga ut samma slags bilder som de andra. 

I privata chattrum där småprat förekommer mellan nära vänner upplever 
flera att det inte ställs samma krav på att uppfattas på ett speciellt sätt. Flera 
flickor upplever att det är möjligt att vara rolig och skicka skämtbilder i privata 
rum. Olof och William delar inte med sig av bilder till vem som helst. William 
delar endast bilder och text med dem han är nära vän med, men han lägger 
inte ut det publikt i sociala medier. Olof berättar: 

Jag har ju Snapchat och då kan man skicka till varandra och då kan man vara lite 
mer oseriös men man kanske inte är jätteoseriös om man ska lägga ut en bild på 
Instagram. Man kanske inte gör de galnaste sakerna. 

Emil berättar om hur hans vänner i sociala medier som är flickor gör 
uppdelningen mellan sina privata och publika Instagramkonton.  

På privat där lägger man upp, nu snackar jag om tjejer, videos när man är lite galen, 
man lägger upp bilder utan smink som man inte vill att andra ska se. På deras 
officiella så, ja då lägger de upp mer lättklätt och sminkat och filter och 
uppmärksamhet. 

Genom berättelserna om dessa sociala rum och de gränsdragningar 
ungdomarna gör mellan dessa exemplifieras vilka möjliga identitetspositioner 
ungdomarna har tillgång till i vår samtid. Det visar sig i alla de olika rum som 
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de väljer att ingå i. Hur ett rum i sociala medier utformas kan variera stort. 
Vad en ung människa väljer att publicera där varierar också. Vidare 
framkommer att det finns olika regler som styr hur man ska vara och uppträda 
som pojke och flicka. Olika rum har makt att tillskriva individer deras möjliga 
identitetspositioner. Exempelvis har skolan och sociala medier olika 
möjligheter att forma individers identitet. Ungdomar väljer därför att ingå i 
många olika rum när de använder sociala medier. Ett rum kan vara ett privat 
Instagramkonto som skapar ett socialt nätverk med valda följare. På så vis 
formulerar ungdomarna även sina sociala positioner utifrån de grupper de 
umgås med i sociala medier. I sociala medier kan möjligheter att positionera 
sig, upplevas friare när föräldrar och andra vuxna inte är närvarade. 

Sociala medier skapar möjligheter för ungdomarna att publicera händelser 
från sin vardag. På exempelvis ASKfm finns en typ av normer som styr vilka 
frågor som ska ställas. På Instagram finns en annan typ av normer, som styr 
vilken typ av bilder som ska publiceras. På Snapchat där bilder kan skickas 
men inte sparas ner finns andra erbjudanden och normer som styr 
presentationen. Detta kan förstås som att ungdomarna försöker vara olika 
individer i dessa forum. Men det kan också förstås som att de testar olika 
identiteter, roller och positioner. 

I vissa rum erbjuds man att vara anonym, exempelvis på olika forum som 
Kamratpostens chatt. Jonna menar att det kan vara bra att vara anonym när 
hon vill ställa känsliga frågor. I dessa rum presenterar hon sig inte som Jonna. 
Hon säger så här: ”Det kanske är tjejproblem då skriver jag inte så här: ”Jag 
heter Jonna och jag vill fråga dig om det här”. 

Att göra kön  

Butlers teoribildning om genus och kön är utgångspunkt för mina tolkningar 
av flickornas och pojkarnas berättelser (Butler, 2007). Hon menar att genus 
är något som görs när en individ agerar på ett sätt som associeras med ett visst 
kön. Det betyder att när ungdomarna agerar på ett eller ett annat sätt 
förknippas det med olika egenskaper som anses vara maskulina eller 
feminina. När ungdomarna skapar sin identitet försöker de passa in i 
kategorierna flicka eller pojke.  

Att vara normal och att uppfattas på ett visst sätt på bilder som publiceras är 
något som ungdomarna berättar om. Att det finns olika normer åskådliggörs 
i berättelserna. Det finns inte en norm eller ett sätt att förhålla sig till. 
Tillexempel irriterar sig pojkarna på hur flickorna framställer sig.  
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Fanny Ambjörnsson menar: ”Normer är alltså beroende av sammanhang, tid 
och plats där de konkurrerar, samverkar eller trängs sida vid sida” 
(Ambjörnsson, 2004, s.29). Vidare beskriver Ambjörnsson att det finns en 
viss form av femininitet, en normativ. Hon hävdar att det på samma sätt finns 
en normativ maskulinitet 

Flickors positionering  

I det främre rummet på Instagram är vissa flickor intresserade av att publicera 
selfies, det vill säga att skapa en självpresentation. I det arbetet visar sig olika 
förmågor. De har kunskaper om olika filter som finns tillgängliga för att få 
bilden att bli så bra som möjligt. De vill presentera sig själva som fina för att 
generera ”likes”. Flickorna publicerar enligt deras utsagor flera selfies än vad 
pojkar gör.  

De är medvetna om att deras följare är vänner och individer som de kommer 
att möta i skolan eller på fritiden samma dag eller dagen efter. De avviker inte 
nämnvärt från att presentera sig annorlunda i det publika rummet på 
Instagram. Det finns möjlighet att styra intrycket, s.k. intrycksstyrning 
(Goffman, 1959; 2014a) vilket görs med hjälp av olika filter för att skapa den 
perfekta bilden. Flera ungdomar berättar att de fotograferar flera bilder innan 
de väljer ut vilken bild som ska publiceras. Fasad är, enligt Goffman ”den del 
av individens framträdande som regelbundet fungerar på ett allmänt och 
fastställt sätt för att definiera situationen för de individer som observerar 
framträdandet” (Goffman, 1959; 2014a, s.28). 

För att andra ska definiera situationen och uppfatta individen önskvärt, styrs 
intrycket i det främre rummet. Där är flickornas framträdanden tillrättalagda, 
vilket beskrivits mer utförligt i tidigare avsnitt. Även om det finns möjlighet 
att styra intrycket av sig själv begränsas handlingsutrymmet av normer. Det 
är dessa normer som styr hur en flicka ska presentera sig. Normerna finns 
runt omkring dem och förmedlas av omgivningen. Att vara respektabel i det 
främre rummet är en norm, vilken styr hur en ung flicka ska uttrycka sig. Det 
är viktigt för en ung individ att skapa en bild som speglar uppfattningen om 
sig själv. 

De som ofta syns och tar plats i det främre rummet, är de populära flickorna. 
Men vad som skapar ett populärt Instagramkonto varierar. Som nämndes 
tidigare är detta ett komplext arbete, vilket Mia beskriver så här:  

Om man vill få en populär Instagram måste man ta snygga bilder. Men det hjälper 
inte. För det är inte intressanta för mig. Man ska som ha sitt eget lilla paket. Man ska 
vara snygg. Men är man ful blir man fulpopulär så det är väldigt svårt att bli populär. 
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Dessa krav skiljer sig åt i jämförelse med hur bilder ska presenteras i det bakre 
rummet. Där finns det möjlighet att göra andra framträdanden som inte lika 
strikt bör anpassas till det främre rummets regelverk. Där tillåts flickorna vara 
roliga, skoja, ta fula bilder och leka med sina framträdanden. I det bakre 
rummet innesluts bara nära vänner och hur stor gruppen är, varierar. En 
person kan skapa flera användare och konton när grupperingar förändras. Till 
det bakre rummet bjuds inte vem som helst in. På Kik kan man skapa grupper 
eller bara chatta med sin närmsta vän. Där finns möjlighet att skvallra, skicka 
roliga bilder och leka fritt med självpresentationen.  

De populära flickorna får ibland negativa kommentarer samtidigt som de har 
många följare. Det kan förstås som att de inte uttrycker sig enligt det som ses 
som det normala och rätta. Deras uttryck faller utanför normen och kan 
därmed osynliggöras eller bestraffas i form av negativa handlingar. 

Alicias berättelse som finns beskriven i kapitel 5 visar hur hon använder 
sociala medier för att presentera sig själv på ett helt annat sätt än vad hon gör 
i sin offline värld. Hon kanske presenterar sig på samma sätt men upplever att 
hon kunde vara sig själv i sociala medier och där fick hon bekräftelse till 
skillnad från i skolan, där hon osynliggjordes. 

Flickor gör inte kön genom att använda ord som hora och bög eller skoja med 
varandra i vardagliga situationer. De använder kroppsliga handlingar, 
klädkoder och statussymboler. Butler (2007) använder begreppet 
performativitet som en benämning för iscensättandet av kön, något som har 
illustrerats i tidigare avsnitt. Genom att delta på olika sociala forum lär 
ungdomarna sig det sociala spelet. Spelet handlar bland annat om att göra sig 
gällande och att hitta sin unika profil.  

Pojkars positionering 

De pojkar i studien som väljer att lägga ut bilder av sig själva på sitt publika 
konto på Instagram uttrycker medvetenhet om vilket handlingsutrymme de 
har på olika sociala medier. Vidare använder de skoj eller skämt för att 
förklara bort handlingar som kan uppfattas som seriösa, eller när någon ger 
negativa kommentarer. Vidare irriterar pojkarna sig på innehållet i flickornas 
selfies. Det kan förstås som att de inte vill förknippas med kvinnliga 
egenskaper och de är därför kritiska till hur flickor presenterar sig.  

Pojkarnas bilder visar vanligtvis att de utövar en aktivitet, har roligt och gör 
saker tillsammans med andra. Pojkarna vet vad som krävs av en presentation 
för att få många följare och vilka slags bilder som ska publiceras. Bilderna ska 
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vara roliga och gärna sportrelaterade. För att många ska hitta till dessa bilder 
taggas de tillexempel med #fotboll.  

De pojkar i studien som publicerar bilder på Instagram uttrycker ingen oro för 
att de kan få nedsättande kommentarer. Däremot framkommer att en pojke 
som lägger ut ”för många” selfies kan bli föremål för negativa kommentarer.  

Handlingsutrymmet upplevs annorlunda i det bakre rummet. I det bakre 
rummet på Snapchat publicerar pojkar selfies och bilder till nära vänner. Där 
ställs inga krav på hur en selfie ska se ut. Dit skickas det bilder på allt möjligt 
kontinuerligt. På ASKfm sker presentationen i det främre rummet, men 
kommentarerna är anonyma och det är enligt ungdomarna en anledning till 
att kränkande handlingar förekommer.  

När en bild betecknas #bög, vilket Hampus berättar om, positioneras han av 
andra i sammanhanget till en underordnad maskulinitet. Pojkarna lägger inte 
ut liknande bilder som flickor, vilket kan förstås som att de inte vill 
positioneras till en underordnad maskulinitet. 

Att presentera sig såsom pojkarna gör kan vara en strategi för att värna om 
maskulinitet och ett manligt framträdande. Pojkarna använder skoj och 
skämtbilder för att synliggöra vänskap och sociala relationer och för att stärka 
en personlig och gemensam pojkidentitet.  

Sammanfattning 

De olika exempel som framkommer i berättelserna visar hur komplext det kan 
vara i sociala medier för en ung individ i vår samtid. Vidare illustrerar 
berättelserna hur ungdomarna ständigt gör kön. De flesta pojkar och flickor i 
studien säger uttryckligen att de publicerar olika slags bilder. Vidare uttrycker 
pojkarna att flickornas bilder eller selfies inte är sanningsenliga. De irriterar 
sig på hur de presenterar sig i det publika rummet, när de putar med läpparna, 
hanterar filter på fel sätt och låtsas posera för att visa ansiktet men istället 
synliggörs andra delar av kroppen. Vissa flickor i studien är medvetna om 
deras snäva handlingsutrymme och ifrågasätter det. Ungdomarna är också 
upptagna med att konstruera sin identitet. Det pågår kontinuerligt när de 
positionerar sig själva och andra. 
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9. Sammanfattande diskussion 

Tidigt i forskningsprocessen uppmärksammade jag att ungdomars deltagande 
i sociala medier var komplext. Det skapade många frågor. Syftet med studien 
som legat till grund för denna avhandling blev därför att skapa djupare 
kunskap om ungdomars sociala interaktioner som de är delaktiga i när de 
använder sociala medier.  
 
En viktig utgångspunkt i mitt arbete med att fördjupa förståelsen för 
studieobjektet, sociala interaktioner i sociala medier, var att lyssna till vad 
ungdomarna själva hade att berätta om detta. Därför valdes intervjuer med 
halvstrukturerad karaktär som metod för datainsamling. Metoden användes 
för att ge ungdomarna möjlighet att berätta om komplexa och 
mångfacetterade upplevelser och erfarenheter.  

Forskningsfrågorna som ställdes för att besvara studiens syfte handlade om 
att utforska ungdomars erfarenheter av sociala interaktioner i sociala medier 
och hur dessa kan förstås. En annan fråga av intresse var hur ungdomar 
etablerar, upprätthåller och avslutar sociala relationer i sociala medier. En 
tredje fråga som jag ville få svar på var vilka negativa handlingar som 
förkommer i ungdomars interaktioner i sociala medier och hur de går tillväga 
för att hantera dem. Slutligen ställdes frågan om vad ungdomar berättar om 
identitet och sociala medier och hur det kan förstås.  
 
Hur kan dessa frågor förstås utifrån det som hittills presenterats i 
avhandlingen?  
 
För att gå vidare med att fördjupa förståelsen av det ungdomarna berättade 
om i intervjuerna användes en rad teoretiska begrepp. Symbolisk 
interaktionism och Goffmans teorier om social interaktion användes 
tillexempel för att tolka de mönster som framträder i det empiriska materialet. 
I Goffmans (1959) teoretiska ramverk fann jag användbara begrepp för att 
förstå ungdomars sociala interaktioner online. I studien görs anspråk på att 
skapa kunskap genom tolkning och förståelse av deltagarnas egna berättelser 
och erfarenheter.  
 
Som redan presenterats antogs en induktiv ansats och för att underlätta 
analysen av empirin utgick jag från Braun och Clarkes (2006) beskrivning av 
tematisk analysprocess. De övergripande temata som växt fram i den 
induktiva analysen bearbetades sedan med stöd av teorier för att generalisera 
resultatet. Det har inneburit att betydelserna av innehållet i temata har 
nyanserats och fördjupats, något som de slutgiltiga resultatkapitlen visar. 
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Dessa temata handlade om ungdomars erfarenheter av sociala medier samt av 
att etablera, upprätthålla och avsluta sociala relationer. Ett tema handlade om 
hat, drama och sociala färdigheter och slutligen temat sociala medier och 
ungdomars konstruktioner av identitet. 
 
I detta avslutande kapitel ges en sammanfattande diskussion och en reflektion 
om studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Avslutningsvis 
kommer studiens resultat att sammanfattas och diskuteras i relation till annan 
forskning. Men allra först presenteras en kritisk granskning av studiens 
genomförande. 

Kritisk granskning av studiens genomförande 

I studien genomfördes intervjuer med ungdomar i åldern 13–15 år. I 
analysarbetet användes tematisk analys vilket visade sig vara ett bra sätt för 
att sortera det empiriska materialet. Intervjuerna har analyserats var för sig 
tematiskt för att kunna få syn på framträdande aspekter och mönster. Empirin 
var omfångsrik, vilket var en tillgång. Samtidigt blev den omfångsrika empirin 
svår att överblicka, vilket kan ha medfört att en del aspekter och mönster 
kanske inte blivit synliga. Å ena sidan hade sorteringsarbetet kunnat 
underlättas av strikta strukturerade intervjuer eller enkäter. Å andra sidan 
kanske jag då inte hade kunnat utforska ungdomarnas sociala interaktioner i 
sociala medier med utgångspunkt i deras berättelser om sina upplevelser och 
erfarenheter. 

Om jag skulle göra om studien hade jag intervjuat flera ungdomar med fokus 
på handlingar som karaktäriseras som drama för att ytterligare förstå och 
fördjupa kunskapen om hur det kan gå till och hur de hanterar det. Men det 
hade förstås inte varit möjligt eftersom jag inte hade dessa kunskaper när jag 
genomförde mina intervjuer.  

Det hade också varit givande att få tillgång till de medverkande elevernas 
Instagram- och Snapchatkonton för att ytterligare studera den sociala 
interaktionen mellan ungdomarna. Det kan uppfattas som en svaghet att jag 
inte observerat hur ungdomarna har agerat online i praktiken. Det kan ha 
medfört att vissa aspekter av deras sociala interaktioner förbisetts. Samtidigt 
uppstår det dock etiska dilemman när ungdomar som inte blivit tillfrågade att 
delta i studien då ofrivilligt medverkar i en forskningsstudie. Det rör sig om 
många individer eftersom de flesta ungdomarna i studien har ett stort antal 
följare på sina olika konton i sociala medier.  

Urvalet av informanter har skett genom ett snöbolls- och kriterieurval (Cohen 
et al., 2011; Patton, 2015). Valet föll på det, eftersom ett övergripande syfte 
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med studien är att göra ungdomars röster hörda och låta dem berätta om sina 
upplevelser och erfarenheter av social interaktion, när de använder sociala 
medier.  

En svårighet med att intervjua ungdomar kan vara att de inte vill prata med 
vuxna om vad de gör i sociala medier. Trots min position som vuxen och 
forskare skapades under intervjuerna ändå en förtroendefull situation, något 
som det rika material som ligger till grund för studien visar. Det kan ses som 
en styrka i den här avhandlingen tillsammans med de teorier som har använts 
under analysprocessen. Dessa har bidragit till att öka förståelsen för det som 
studerats. 

Reflektion om studiens teoretiska och 
metodologiska utgångspunkter 

I den här studien har alltså olika teorier och begrepp använts för att skapa 
djupare förståelser för ungdomars interaktioner i sociala medier. Symbolisk 
interaktionism och Goffmans teorier om social interaktion användes för att 
tolka de mönster som framträder i det empiriska materialet. I Goffmans 
(1959) teoretiska ramverk fann jag användbara begrepp för att förstå 
ungdomars interaktion online. Goffmans (1959) teorier om individers 
interaktion i möten ansikte mot ansikte har utvecklats av Anders Persson 
(2012) för att kunna användas när interaktion online studeras.  

För att förstå olika handlingar används också Goffmans (2014a) begrepp 
främre och bakre rummet. I det empiriska materialet framträder olika sociala 
förmågor som ungdomarna använder för att hantera social interaktion och 
dessa tolkas med stöd av Goffmans (1970) begrepp social färdighet.  

Corsaros och Eders (1990) begrepp kamratkulturer har använts för att tolka 
hur ungdomarna ordnar sin sociala tillvaro i social interaktion med andra.  

Ungdomars relationsarbete framträder också i det empiriska materialet och 
det kan tolkas och förstås utifrån olika perspektiv. I den här avhandlingen 
används Goffmans (1961) begrepp fokuserad interaktion och boyds (2014) 
begrepp drama samt Wrethander Blidings (2007) inneslutande och 
uteslutande handlingar för att konceptualisera det relationsarbete som pågår 
mellan ungdomarna. 

Meads (1976) begrepp Jaget, Miget och Självet används för att beskriva 
behovet av att interagera med andra och för att förstå ungdomars berättelser 
om självpresentationer i sociala medier och hur dessa presentationer används 
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i identitetsskapande processer i möten med den generaliserade andre och 
signifikanta andra.  

För att kunna begreppsliggöra hur komplex den sociala interaktionen mellan 
ungdomarna är när de använder sociala medier har ovanstående teorier och 
begrepp varit användbara. Med stöd av andra teoretiska utgångspunkter hade 
troligtvis andra aspekter kunnat synliggöras.  

Etablera, upprätthålla och avsluta sociala 
relationer 

I avhandlingens resultatkapitel åskådliggörs att sociala interaktioner i sociala 
medier är viktiga för ungdomarna. Genom att lyssna till deras berättelser går 
det att förstå att deras interaktioner innebär såväl möjligheter som 
utmaningar. Relationsarbetet med vänner, tillexempel, upptar en stor del av 
tiden och används tillexempel för att etablera, upprätthålla och avsluta sociala 
relationer, men hur det går till varierar mellan ungdomarna.  

Resultaten visar också att vänner är betydelsefulla under ungdomsåren. De 
byter information med varandra och ger råd och stöd. Vänskapen är också 
viktig för att inte uppleva ensamhet och bidrar därför till att de utvecklas 
tillsammans med andra. Den valda vänskapen är av betydelse för ungdomars 
sociala utveckling och har även studerats av Corsaro (2015). Den oro som 
vuxna känner inför ungdomars användning av sociala medier förbiser ofta den 
grundläggande aspekten av vänskap som de bygger upp när de använder 
sociala medier (boyd, 2011; 2014).  

När ungdomar interagerar med andra i sociala medier sker det med följare. 
Följarna kan vara många olika föreställda publiker: familjen, vännerna, nära 
vänner och obekanta. Ungdomarnas vänlista utgörs av den föreställda 
publiken. Deltagarna modifierar sina självpresentationer utifrån den 
föreställda publiken för att kunna anpassa sig till normen.  

Vännerna eller följarna i sociala medier erbjuder också ett sammanhang för 
relationsarbete. Det framkommer att interaktionen med den föreställda 
publiken har en betydelse utöver det den ser ut att ha. Det sker symboliskt. 
Det ungdomarna gör är att skapa sig en bild av vem som gillar deras inlägg 
vem som är vän och vem som inte gillar och kommenterar. Interaktionen 
syftar också till att ta reda på vilka det kan etableras relationer med.  

En handling som tillexempel att ”gilla” är inte enbart en handling. Den kan 
även få betydelse utöver den aktuella handlingen. Att ”inte gilla” kan också få 
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betydelse utöver den aktuella handlingen. Exempelvis kan ungdomarna bli 
ledsna eller arga och uppfatta handlingen på ett sätt som inte var tänkt. En 
vän som inte svarar direkt på en chatt kan orsaka en upplevelse av uteslutning. 
Avsikten med den symboliska handlingen hos den som inte svarar kan vara en 
helt annan. Det kan vara svårt att upptäcka att dessa handlingar i sociala 
medier kan ha flera betydelser bortom det uppenbara. Relationsarbete i 
sociala medier är komplext. 

I Mejas berättelse, tillexempel, framkommer framförallt hur flickorna kämpar 
i sitt relationsarbete. Ena stunden är de bästa vänner och berömmer varandra 
i skolan och i sociala medier. Nästa stund vänder de ryggen mot varandra och 
markerar att det inte finns någon relation. Det här kan förstås som exempel 
på vänskapsförbindelser under ungdomsåren (Corsaro, 2015). Det kan handla 
om att söka status och popularitet från andra i gruppen. I relationsarbetet kan 
också avundsjuka och missförstånd uppstå. Dessa sociala grupperingar som 
Meja berättar om kan vara subtila och svåra att se men de kan även vara 
synliga och dramatiserade.  

Sociala medier och interaktionerna som sker genom dessa, har alltså betydelse 
för ungdomars relationsarbete. Där blir det också enkelt att sprida rykten eller 
att upprätthålla vänskap. Vidare framkommer att det också blir enklare att 
sprida information till valda vänner. Interaktionerna i sociala medier gör 
också att det blir enklare att uppmärksamma varandras födelsedagar, bilder 
och självpresentationer. Vidare finns möjlighet att stärka och etablera 
relationer publikt i sociala medier genom att ge support till en händelse som 
stärker vänskapsbanden.  

Informationen i Instagramflöden framstår också som en viktig komponent i 
relationsarbetet. Ungdomarna berättar att de vill veta vad andra gör, vem de 
umgås med, vilka som är vänner med varandra och vilka som är ovänner. 
Därigenom får de information om vilka som har en relation och hur den 
relationen ser ut. Under ungdomsåren är detta viktig information och kan 
bidra till hur ungdomarna etablerar och upprätthåller sina relationer. 
Informationen kan också förstås som relevant för hur ungdomarna förhåller 
sig till publiken, vem som är på scenen, vilka som är de signifikanta andra och 
vem som är den generaliserade andre.  

Interaktionen på nätet är annorlunda än offline och att förstå kontexten är en 
utmaning för den som är ovan. Det har även boyd (2011; 2014) kommit fram 
till i sina studier. För ungdomarna är kontexten välkänd eftersom de umgås 
där dygnet runt och lär sig spelets regler allteftersom. Som resultaten också 
visar skapar och använder ungdomarna olika rum när de interagerar i sociala 
medier, till vilka olika följare bjuds in. De har kunskap om hur det går till och 
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använder olika erbjudanden för att reglera det. De intar olika roller i dessa 
rum och kan därmed framträda på olika sätt inför sina följare. Den sociala 
interaktionen präglas alltså av att etablera, upprätthålla och avsluta sociala 
relationer. 

Hat, drama och sociala färdigheter 

Trots att det under en tid genomförts forskning om olika aspekter av 
ungdomars delaktighet i negativa handlingar finns det fortfarande inte någon 
allmängiltig definition av mobbning. I exempelvis kvantitativa studier om 
mobbning har det sedan länge ofta utgåtts ifrån Olweus (1992) definition av 
mobbning och det är den definition som fortfarande gör sig gällande. Den 
definitionen har också influerat forskare som studerar mobbning på nätet 
(Berne, 2014).  

I kvantitativa studier med slutna svarsalternativ framkommer alltså inte 
nyanserna i ungdomars berättelser om negativa handlingar online. I dessa 
studier är det redan bestämt vad mobbning betyder vilket styr resultaten. Den 
vanliga mobbningsdefinitionen är således för snäv men också för vid vilket 
även forskare om mobbning konstaterar (Frånberg & Wrethander, 2011).  

Som resultaten visar i den här studien kan kränkande handlingar och 
mobbning mellan ungdomarna också förstås som ett drama eller som 
inneslutande och uteslutande handlingar men också som en del i 
relationsarbetet med att skapa en lokal kamratkultur. 

Resultaten visar alltså att det är svårt att inrymma de negativa handlingar som 
sker på nätet i en definition. Mobbning utifrån de valda perspektiven i denna 
avhandling, kan i stället förstås som kontextbunden och att mobbning sker på 
olika sätt mellan olika individer vid olika tidpunkter. Vidare kan en definition 
betyda att en händelse inte uppmärksammas som kränkande när den inte 
passar in i mobbningsdefinitionen, till exempel när flera vänner inte ”gillar” 
en bild eller inte accepterar en vänförfrågan, inte svarar på en chatt eller andra 
subtila handlingar.  

I ungdomars berättelser framkommer också att handlingar som sker i den 
sociala interaktionen ibland kan upplevas lite dramatiska. Ungdomarna 
menar dock att det är något som ingår i deras sociala interaktioner (Marwick 
& Boyd, 2011). 

Det som också framgår av resultaten, är att ungdomarna inte använder 
begreppet mobbning när de pratar om negativa handlingar på nätet. Några 
använder ordet hat, andra använder drama för att förklara olika slags 
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symboliska handlingar. Anledningen till att de inte nämner begreppet 
mobbning kan bero på att de inte upplever maktordningen mellan mobbare 
och offer. Det kan också vara så att de inte ser sig själva som mobbare i en 
konflikt och de bedömer inte heller att de är offer. I en studie av Allen (2015) 
framkom även att ungdomarna inte använde begreppet mobbning när de 
pratade om negativa handlingar i deras skola. De använde istället ordet drama 
för att beskriva konflikter. Att använda begreppet drama kan vara ett sätt för 
ungdomarna att lättare känna igen sig i både hur de själva och andra är 
inblandade utan att betraktas som en mobbare och alla negativa egenskaper 
som följer med det. Drama som det används av en flicka i föreliggande studie 
visar att hon är inblandad i konflikter men bedömer ändå inte att hon är en 
mobbare eller ett offer.  

Drama kan också vara ett sätt att förstå ungdomarnas berättelser om skoj och 
skämt. Samtidigt framkommer att det ungdomarna benämner skoj eller skämt 
kan vara ett sätt att leva upp till de normer som tillåter vissa uppträdanden. 
Det kan också vara ett sätt för ungdomarna att bortförklara det som kan vara 
en kränkning. Det beror alltså på sammanhang och hur de olika deltagarna i 
konflikten upplever den.  

Nätmobbning som begrepp framkommer alltså inte i deras berättelser. De 
berättar snarare om hur viktig vänskapen är, det vill säga att bli 
uppmärksammade och bekräftade. De vet vilken typ av information som kan 
användas i olika sammanhang. De är också medvetna om vilken publik som 
deltar i olika rum och de anpassar sin självpresentation därefter. De vill få 
många ”gilla” och följare. I vissa självpresentationer är det viktigt att vara fin, 
i andra populär eller smart. Kunskapen om hur det går till, utvecklas när de 
deltar i sociala medier. Det som sker på nätet kan alltså förstås som en social 
konstruktion vilket betyder att alla som är med och bidrar är medskapare. 

Ungdomarna hävdar att sociala interaktioner på nätet inte är lika hänsynsfulla 
som när interaktionerna sker ansikte mot ansikte. På ASKfm tillexempel är 
interaktioner inte alltid hänsynsfulla. Där kan ibland ”hat” uttryckas. Vid 
interaktioner mellan okända offline kommenterar ungdomarna vanligtvis inte 
utseende och intelligensnivå. I interaktion online däremot är det möjligt att 
dölja sig bakom en pseudonym och anonymt skriva nedsättande ord till både 
kändisar och vänner. I resultaten framkommer dock att det sällan 
förekommer nedsättande ord i interaktioner med vänner. Om det sker 
använder de pseudonym eller erbjudanden i sociala medier som möjliggör för 
användaren att inte avslöja vem de är.  
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Sociala färdigheter 

I studien framkommer att ungdomarna använder sig av sina sociala 
färdigheter för att hantera exempelvis negativa handlingar, hat och drama i 
sociala medier. De används för att skydda sig mot påhopp eller för att avvisa 
individer som de inte vill dela sin profil med. I de situationer som är negativa 
blockerar, tar de bort eller ger svar på tal. Det framkommer också att de var 
klara över vilka inlägg som var otrevliga och vilka situationer som de vill 
undvika. Det framkommer alltså att ungdomarna utvecklar sociala färdigheter 
som de använder för att hantera olika situationer.  

Vad som också framkommer är att de inte alltid reflekterar över varför dessa 
situationer uppstår. Varför publicerar tillexempel flickor respektive pojkar 
vanligtvis en viss typ av bilder och varför får flickor en viss typ av 
kommentarer? Vad är det för normer som styr hur vi presenterar oss för 
signifikanta andra och vilka kommentarer vi ger i olika situationer och 
kamratkulturer? Vad som i ungdomarnas berättelser framstår som en viktig 
komponent i reproduktioner av könsnormer kan förstås som det Goffman 
benämner ”de generaliserade andra”. Även flickors och pojkar handlingar och 
fördomar om varandra bidrar till att könsnormerna lever vidare. 
Generaliserade andra styr vanligtvis också varför flickor och pojkar publicerar 
en viss typ av texter, bilder och videos.  

Ungdomarna vet även hur de kan använda erbjudanden i olika sociala medier, 
men alla har inte kunskaper om hur de ska förhålla sig till eller upptäcka 
normer. boyd (2011) betonar att ungdomar besitter flera sociala färdigheter 
men det varierar mellan individer vilket betyder att alla inte har dem. Så även 
om ungdomar benämns ”digital natives” och kompetenta framgår också att 
det finns utbildningsbehov inom digital mediekunskap.  

Poängen med att vara på nätet är enligt Sundén (2003) att göra sig synlig. Hon 
menar vidare att kunskap om att hantera vad som ska publiceras och inte, i 
olika sammanhang, är komplext. Den sociala färdigheten handlar enligt 
Marwick och boyd (2014b) om förmågan att läsa av en social situation och 
uppfattningar om kontexten. Den förmågan skiljer sig alltså åt mellan 
ungdomar men även mellan ungdomar och vuxna. 

I studien framgår att några förhåller sig kritiska till informationsspridning och 
har förmåga att kontrollera hur privat information sprids samt hur de kan 
tolka bilder och annan information. boyd (2014) tillexempel, menar dock att 
begreppet ”digital natives” döljer en ojämn fördelning av teknisk kompetens 
och mediekunskap bland ungdomar. boyd (2014) anser dock att fokus allt för 
ofta handlar om att hindra ungdomar från tillgång till felaktig och 
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problematisk information. Så istället för att utgå ifrån att ungdomar har en 
medfödd teknisk skicklighet bör fokus ligga på att stödja ungdomar som 
kommer ifrån olika bakgrunder med olika upplevelser och erfarenheter av att 
använda sociala medier för att hantera problematisk information.  

Det framkommer att ungdomarna i studien är skickliga på att lära sig hantera 
olika tekniska erbjudanden i nya applikationer. De hjälps åt och visar 
varandra. Ofta används dessa erbjudanden inte som de var tänkta. De får ett 
symboliskt värde. Men att besitta kritisk kunskap för att hantera nätverkade 
situationer kanske inte är lika självklart, exempelvis, hur personlig 
information kan spridas okontrollerat, hur information kan tolkas samt hur 
drama, hat och negativa handlingar uppstår och förklaras. 

Vuxna utesluts från sociala medier eftersom ungdomarna anser att de inte 
förstår utan kanske förvärrar situationen. De har ett behov av en egen plats 
under ungdomsåren vilket Corsaro (2015) beskriver som skapandet av en 
lokal kamratkultur. I resultaten framkommer alltså att ungdomarna lär sig 
genom att hantera olika erbjudanden i sociala medier och utvecklar på så vis 
sina sociala färdigheter i interaktion med andra. 

Identitetskonstruktion och intrycksstyrning 

I analysen av ungdomarnas berättelser om vad de delar med sig och 
kommenterar i sociala medier, samt vad de väljer att publicera och inte 
publicera, framkommer att bilder används för att skapa olika 
självpresentationer. Ibland presenterar de sig som de vill uppfattas. Ibland 
görs självpresentationerna utmanande för att väcka reaktioner hos andra.  

Vännerna, eller följarna, i sociala medier erbjuder ett socialt sammanhang för 
självpresentationen. Presentationen skapas, förändras och anpassas till 
följarna vilka också utifrån Goffmans (1959; 2014a) teorier kan förstås som en 
publik. Genom återkopplingen från vänner konstrueras identiteten och att få 
återkoppling av andra är viktigt för en individs uppfattning om sig själv 
(Mead, 1976).  

Det framkommer alltså att interaktionen med den föreställda publiken har en 
betydelse utöver det den ser ut att ha. Det sker symboliskt. Det ungdomarna 
gör är att skapa sig en bild över vem de är när de speglar sig i andra. 
Interaktionen syftar till att ta reda på vem de är, hur de framstår och hur de 
vill framstå. Det innebär att ungdomarna kan inta många olika identiteter som 
anpassas till olika sammanhang och olika publiker. Den sociala interaktionen 
online kan därmed även skapa möjligheter att testa olika identiteter.  
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Något som också framkommer i resultatet är att ungdomarna presenterar sig 
på olika sätt i olika rum. Med utgångspunkt i Goffmans uppdelning mellan 
främre och bakre rummet framkommer att ungdomarna använder dessa rum 
för att medvetet skapa gränser. Ibland suddas gränserna mellan det främre 
och det bakre rummet ut. Detta kan bero på att ungdomarna vill delta publikt 
genom att publicera innehåll och vara aktiva. Ungdomar som är mer oroade 
av den föreställda publiken publicerar inte lika många bilder i det främre 
rummet. De använder då andra utrymmen som begränsar publiken. 

Vad ungdomarna gör och hur uppdelningen ser ut skiljer sig alltså åt mellan 
dem, något som kommer att förändras över tid. Hur ungdomarna i den här 
studien framställer sig i det främre publika rummet varierar. Det har att göra 
med vilka normer som råder för hur en ung människa ska presentera sig och 
uppföra sig mot varandra i nätkontexten. Flickornas och pojkarnas 
självpresentationer i det främre rummet styrs av stereotypa normer för hur de 
ska presentera sig. De är medvetna om att flertalet pojkar och flickor 
presenterar sig på olika sätt men få reflekterar över varför det är på det viset. 
I likhet med Forsman (2014) resultat om onlineaktiviteter bland 10- 
respektive 13-åringar framkommer att pojkar och flickor medverkar genom 
sina handlingar, föreställningar och fördomar om varandra till isärhållande 
av könen.  

För att förstå varför bilder, texter och videos är användbara för ungdomars 
självpresentation online kan Goffmans (1959; 2014a) dramaturgiska tolkning 
av självpresentation användas. Goffman menar att varje framträdande i det 
främre rummet kan ses som ett möjligt framträdande i det bakre rummet och 
en repetition för nästa framträdande. Av resultaten framgår att framträdande 
i sociala medier kan förstås annorlunda och det kan vara svårt att avgöra hur 
det går till. I vissa situationer görs framträdandet med fokus på att etablera 
vänskap eller skapa självpresentationer. I andra fall är det mer improviserat 
och fokus ligger på att skapa ett intresseväckande innehåll i flödet. I de flesta 
fall framkommer att de vill presentera den bästa bilden av sig själva. När 
ungdomarna försöker förstå sammanhanget i vilket de agerar definierar de 
samtidigt den situation som kommer. Det beror alltså på kontext, situation 
och syfte. De kanske vill framstå som populära, utmanande eller snälla. De 
kanske vill ta reda på om en vän är en vän eller om de fortfarande är osams, 
eller för att ta reda på om det är kärlek på gång.  

Något som också framkommer i resultaten är att vissa ungdomar är försiktiga 
med vem de bjuder in. De vill inte att vem som helst ska se eller få tillgång till 
viss privat information. Andra improviserar och låter publiken välja om de vill 
följa och ta del av innehållet. Sociala medier erbjuder utrymme för att 
experimentera med självpresentationen. Ibland används det bakre rummet 
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för att repetera och ibland visas den tillrättalagda och fina fasaden upp. Till 
stora delar beror det på hur ungdomarna bedömer vem som befinner sig i 
publiken och vilket innehåll de vill publicera.  

I likhet med Smith och Sanderson (2015) framkommer att innehållet i en bild 
ofta syftar till att presentera mer än en selfie. Det hanterar ungdomarna bland 
annat genom att lägga ner en hel del tid på intrycksstyrning i relation till sina 
följare. Beroende på hur de definierar situationen, sina följare och 
sammanhang, väljer ungdomarna vad de ska publicera och inte för att 
uppfattas på bästa sätt. I vissa situationer handlar det om att vara fin, i andra 
situationer om att visa tillhörighet i en kamratkultur och i en annan används 
skoj och skämt för att visa sin ståndpunkt. Deras självpresentationer 
konstrueras alltså genom vad de delar med sig och vilka kommentarer de får 
av sina följare. Hampus, tillexempel, blir kallad för bög på Instagram, Mias 
selfie får flera ”gilla”, emojis och kommentarer.  

För en utomstående kan det vara svårt att förstå att det ”skoj” som pågår 
mellan en grupp pojkar kan vara en del i att stärka en kamratkultur (Corsaro 
& Eder, 1990). Det kan också bli problematiskt att styra intrycket om individer 
i en gruppchatt tror att de delar samma föreställda publik. Det kan vara så att 
en delar med sig av vad den andra skriver, vilket då styr intrycket på ett sätt 
som inte var tänkt. Marwick och boyd (2011) benämner detta för ”collapsing 
kontext”. Ovänskap kan uppstå, vilket leder till att information som riktas till 
en viss grupp, sprids vidare till andra som inte var delaktiga från början. I 
dessa situationer kan drama, hat och negativa handlingar uppstå. Det kan 
också förklara varför vissa inte publicerar selfies och bilder kontinuerligt. De 
upplever att det finns individer som kan sprida bilderna vidare, eller skriva 
negativa kommentarer. De kanske upplever att de är i underläge och i sociala 
medier är det svårt att ha kontroll över hur informationen sprids. Det kan 
tillexempel användas för att skuldbelägga flickor som publicerar bilder i en 
viss typ av kläder för nära vänner. Bilderna sprids och ungdomarna riskerar 
att anklagas för att vara självupptagna eller utmanande. Bilderna fotades 
kanske för att visas upp för en nära vänskapskrets på Instagram, något som 
kan liknas vid hur flickor före sociala mediers intåg befann sig i flickrummet 
för att prova kläder och experimentera med sina självpresentationer.  

Det är alltså extra viktigt att styra intrycket av sig själv i det främre rummet 
för att uppfattas på rätt sätt och för att få många följare. Vidare styrs intrycket 
mot en viss grupp av föreställd publik. När ungdomarna ibland inte lyckas 
med det kan självpresentationen eller den information som var tänkt 
uppfattas annorlunda. 
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Slutsatser 

Sociala medier är numera integrerat i ungdomarnas liv och i stora delar av 
samhället. Oavsett hur ofta ungdomarna väljer att delta växer de upp med 
medierad interaktion och stor tillgång till information. Sociala medier och hur 
de används förändras snabbt och de applikationer ungdomarna i den här 
studien använder och berättar om har förmodligen redan uppdaterats och 
innehåller nya möjligheter. Det handlar om en pågående process som 
förändrar sociala interaktionsmönster på ett intressant och komplext sätt. Vad 
som framkommer är att den ökade användningen av smarta telefoner 
möjliggör för ständig uppkoppling vilket bidrar till att interaktionsmönster 
förändras i olika rum. Den smarta mobiltelefonen finns, till skillnad från en 
dator, med hela tiden vilket gör att sociala interaktioner mellan olika fysiska 
rum pågår oavbrutet. Gränserna mellan sociala interaktioner i och utanför 
sociala medier luckras därmed upp.  

I studien framkommer också att sociala medier är viktiga både som publika 
och privata utrymmen för ungdomars skapande av vänskap, kamratkulturer, 
relationsarbete och identitetskonstruktion. Det kan vid en första anblick 
upplevas lite konstigt att ungdomarna använder begreppet vänner för att 
beskriva alla sociala kontakter när de använder sociala medier. I resultaten 
framkommer dock att begreppet är flytande och föränderligt. Vännerna utgörs 
alltså av signifikanta andra. Det kan vara vänner eller nära vänner, familjen 
men också okända.  

Genom interaktion lär sig ungdomar om sig själva och andra. De lär sig också 
att valet av självpresentation får betydelse för hur de uppfattas av andra. Det 
är en viktig del av deras vardag. De är inte passiva utan de agerar medvetet 
och aktivt. I dessa olika situationer definieras ungdomarnas sociala 
identiteter, delvis av sig själva och delvis av andra. 

Identiteten skapas med utgångspunkt i vad som definieras i situationen och 
vad de bär med sig av tidigare erfarenheter från interaktioner med andra. I 
sociala medier skapas, förstärks och utmanas normer för att skapa en grund 
att stå på. Ungdomarna står alltså inför olika beslut om hur de vill passa in i 
de olika strukturer som finns. Flickorna och pojkarna i studien är överens om 
hur flick-respektive pojkbilder ser ut. Vidare framkommer att pojkar i högre 
grad irriterar sig på vilken typ av bilder flickor publicerar. 

Att delta i den publika arenan är en möjlighet och att misslyckas hör till. Vad 
som har förändrat den sociala interaktionen i och med tillgången till sociala 
medier är att interaktionen lever vidare, sprids, är möjlig att söka och är synlig 
för andra. Förut dokumenterades inte ungdomarnas liv på det sätt som sker 
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idag. Vidare bedömdes inte heller ungdomar av andra som inte var 
närvarande i tid och rum. Det framkommer att syftet med att delta i sociala 
medier handlar om att presentera sig och att delta publikt. 

Vad som också framkommer är att ungdomar söker uppmärksamhet genom 
att nyttja mediets erbjudanden. Det betyder inte att ungdomar alltid har de 
färdigheter som krävs för detta i alla situationer men de vet hur de ska 
använda sociala medier för att göra sig synbara i nätverkade kulturer. På 
samma sätt skapar de gränser genom att inte publicera viss information för 
vem som helst.  

Det går att förstå de olika interaktionsytorna i sociala medier som rum där 
ungdomarna gemensamt arbetar med att förstå och skapa ordning i sina liv. 
Detta sker inte isolerat från andra rum eller platser där ungdomar interagerar. 
Det framkommer när ungdomarna berättar att de känner varandra och att 
deras interaktioner sker parallellt men olika rum, i sociala medier, på skolan, 
på fritiden eller hemma hos en vän. Rummen kan dock bestå av olika 
grupperingar som vid olika tillfällen påverkar interaktionen och hur de 
definierar situationen. 

Studien visar att genom att lyssna till ungdomars berättelser kan vi få 
förståelse för vilken typ av mediekunskap som behövs för att integreras i 
sociala medier under ungdomsåren. 

Drama, hat och kränkande handlingar förekommer och kan förstås som en del 
i det relationsarbete som pågår när ungdomarna interagerar i sociala medier. 
Flera ungdomar berättar hur de hanterar och förstår olika sociala 
interaktioner. Ibland benämns negativa handlingar som vuxna skulle förstå 
som mobbning för hat eller drama. Resultaten visar att det beror på i vilket 
sammanhang interaktionen sker. De använder olika sociala färdigheter för att 
hantera detta.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att ungdomarna besitter hög teknisk 
kompetens men också sociala färdigheter. Det framkommer också att deras 
interaktioner innebär såväl möjligheter som utmaningar. Relationsarbetet 
med vänner, tillexempel, upptar en stor del av tiden och används tillexempel 
för att etablera, upprätthålla och avsluta sociala relationer, men hur det går 
till varierar mellan ungdomarna.  

Det framkommer även att drama, hat och vänskap ingår som en del i det 
sociala spelet och som en viktig del i den sociala interaktionen. I dessa sociala 
interaktioner uppstår ibland negativa handlingar som ungdomarna bemöter 
på olika sätt. Slutligen framkommer det att ungdomarnas 
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identitetskonstruktion i sociala medier sker i interaktion med andra. Det 
framgår av deras berättelser att de söker uppmärksamhet för att göra det 
möjligt att få reaktioner av andra. I den processen utmanas och konstrueras 
Jaget, Miget och Självet. 

Sociala medier fyller alltså en viktig funktion för ungdomarnas interaktioner 
och kan förstås som en personlig plats där relationsarbete och 
identitetskonstruktion pågår parallellt i ett komplext sammanhang. Studien 
svarar inte på allt vi behöver veta om ungdomars användning av sociala 
medier. Resultaten kan ändå bidra till fördjupad kunskap om interaktioner 
som ungdomarna i studien är delaktiga i när de använder sociala medier.  
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Summary 

When I began my doctoral project, focus was on bullying on the Internet. I had 
no personal experiences of this, however. What I was aware of was what was 
written in the media and the accounts that came forth in various written 
assignments from my students.  

In the media, cruel accounts are often portrayed of young people who are 
subjected to bullying and offensive acts. There are many different perceptions 
of what young people do in social media. The media often write about young 
people participating in events that can be characterised as negative, such as 
bullying, offensive acts, discrimination and victimisation in general. Accounts 
of suicide are also published in mass media and related to online bullying 
between young people. Social media are accordingly often pointed out as the 
cause of this arising and increasing. In these accounts, victim and perpetrator 
are often described as fixed entities. Victims are those who are subjected to 
bullying and insults and bullies are those who carry out these acts. There are 
rarely deeper interpretations and analyses of these events. To reduce bullying 
and offensive acts in social media, various solutions to the problems are 
presented. Among other things, technical filters are recommended so that 
young people will not get access to certain pages and applications in and 
outside of school.  

In recent years, interest has also grown in how what happens in social media 
can be related to school and free time. In addition, school has been assigned 
greater responsibility in the issue. Among other things, a clarification was 
made in the Education Act (SFS 2010:800) that one cannot ignore what young 
people are involved in when they interact in social media and face to face and 
how they are related. School has an obligation to investigate all offences that 
have a connection to its activities. This applies regardless of whether it occurs 
in school or when they use social media. 

When I began my doctoral studies, I was accordingly influenced by the media 
image of young people’s participation in social media. During my doctoral 
studies, I also came into contact with research that indicates the importance 
of taking on young people’s perspectives. I also read up on the field of research 
and several studies shed light on the problem, however, based on perspectives 
other than those of the young people. This had the result of research on young 
people’s participation in social media and the media’s reporting on the 
problems creating an interest in studying young people’s perceptions and 
experiences of social interaction when they use social media. In the course of 
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the investigation, it became clearer that young people’s own accounts are not 
particularly common, neither in the media nor in research. 

Accordingly, it is not the voices of the young people that are heard in the public 
discourse about social interaction when they use social media. Instead, there 
are many others who speak about young people’s involvement in social media. 
How many of them actually listen to the young people’s own accounts? How 
do the young people perceive social interaction when they use social media?  

The fact that young people participate in social media was thus nothing new 
to me. Nor was it new to me that they were part of various social networks. 
What I did not know anything about was their own perceptions and 
experiences of social interaction when they use social media. But at the time, 
I did not realise how complex young people’s social interaction is in social 
media. To delve deeper into the area, I decided to conduct interviews with 
young people. 

Objective and research questions 

Accordingly, the objective is to deepen the knowledge of social interactions 
that young people are involved in when they use social media based on their 
own narratives.  

Aspects of this will be explored by seeking answers to the following questions: 
 

• What experiences of social interactions in social media do young 
people tell about and how can their experiences be understood?  

 
• How do young people establish, maintain and end social relationships 

in social media?  
 
• What negative acts occur in young people’s interactions in social 

media and how do they go about handling them? 
 
• What do young people tell about identity and social media and how 

can this be understood?  

Research overview 

As noted by the research overview, the picture of young people’s use of social 
media is both complex and varying. It is also noted that studies of girls’ and 
boys’ self-presentations differ and that stereotypes that regulate gender norms 
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are sometimes challenged. Through social interaction in social media, the 
young people construct their identities. The identity is constructed and 
adapted through the reactions the young people encounter.  

When the young people use social media, they handle different social 
interactions with a broad spectrum of social skills and a high level of 
competence. They develop these skills by reading off, interpreting and testing 
their way forward.  

Studies of offences or, the term that is often used, online bullying, show that 
this is commonly occurring. They also show that it is problematic to make a 
statement about the occurrence of online bullying since the studies are based 
on different parameters and time aspects. 

What can also be said based on the research overview is that the social 
interaction in social media is usually about establishing, maintaining and 
sometimes ending friendships. This thesis supplements the aforementioned 
studies’ results, but also contributes a deeper understanding of young people’s 
own experiences and perceptions in a Swedish context. 

Theoretical perspectives 

The objective of this thesis is thus to deepen the knowledge of social 
interactions that young people are involved in when they use social media 
based on their own narratives. This chapter provides a presentation of the 
theoretical perspectives used to create deeper knowledge of young people’s 
social interactions in social media. The chapter also provides an account of 
supplementary theoretical concepts that are needed in the work of 
interpreting and understanding what came forth in the thematic analysis.  

Symbolic interactionism is a theoretical perspective that can be used to 
conceptualise, interpret and understand human behaviours and human 
actions in groups (Blumer, 1986, p.1). Symbolic interactionism was developed 
during the turn of the century until the 1930s. It was mainly George Herbert 
Mead and Herbert Blumer who created and developed the ideas that form the 
basis of symbolic interactionism. 

The perspective contains a number of fundamental assumptions about reality 
and can help us interpret the part of the social reality we seek to understand. 
Blumer (1986) describes symbolic interactionism based on three 
assumptions. The first assumption asserts that individuals act towards 
phenomena on the basis of the significance the phenomenon has for them. 
The second assumption means that the meaning of such phenomena 
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originates from, or arises from, the social interaction that one has with other 
individuals. Lastly, with the third assumption, it is asserted that these 
phenomena are handled and changed through an interpretation process that 
the individuals use to handle the situations they encounter.  

In this study, various theories and concepts have thus been used to explore 
and answer the study’s research questions. As previously mentioned, to 
achieve the objective and understand the patterns that appear in the empirical 
material, symbolic interactionism and Goffman’s theories of social interaction 
were used. In the theoretical framework of Goffman (1959), I accordingly 
found useful concepts to further the understanding of young people’s 
interaction online. His theories of social interaction conceptualised with 
dramaturgical terms are useful when interpreting interactions in social media. 
However, with social media, the prerequisites for social interaction change. 
For example, the body is not always present. It has consequences for the 
individual’s possibilities of expressing him or herself and interpreting others’ 
self-presentations. The young people now use the phone’s web camera to 
interact, which makes it possible to include the body in presentations. In the 
cases text is used to communicate and present oneself, other symbols are used 
that correspond to human facial expressions, so-called emoticons and emojis. 
Goffman’s (1959) theories about individuals’ interactions in meetings face to 
face have been developed by Anders Persson (2012) to be able to be used when 
the interaction online is studied.  

To understand various actions, Goffman’s (2014a) concepts of back stage and 
front stage are also used. In the empirical material, various social abilities also 
appear that the young people use to handle social interaction and they are 
interpreted with support of Goffman’s (1970) concept of social skill.  

Corsaro’s and Eder’s (1990) concept of peer cultures has been used to 
interpret how the young people arrange their social lives in social interaction 
with others.  

Young people’s relation-building work also appears in the empirical material 
and it can be interpreted and understood based on different perspectives. In 
this thesis, Goffman’s (1961) concept of focused interaction and Boyd’s (2014) 
concept of drama as well as Wrethander Bliding’s (2007) including and 
excluding actions are used to conceptualise the relation-building work that 
takes place between the young people. 

Mead’s (1976) concept of I, Me and Self is used to describe the need to interact 
with others and to understand young people’s narratives of self-presentations 
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in social media and how they are used for identity construction processes in 
the encounters with the generalised other and significant others.  

To be able to conceptualise how complex the social interaction between young 
people is when they use social media, the above theories and concepts have 
been useful. With support from other theoretical perspectives, other aspects 
probably could have been illustrated.  

Methodological considerations 

This study aligns to the social constructionist perspective since my point of 
departure is that social phenomena are constructed in a special context under 
special conditions. Social phenomena and categorisations, such as bullies, 
victims, girl, boy, excluded and included are constructed through social 
interaction and are under constant change (Burr, 2015). The knowledge 
sociologists Berger och Luckmann (1979) assert that researchers who study 
social phenomena must focus on the social construction and proceed based on 
what individuals “know” is “reality” in the daily life they live, without or before 
all theories. 

Since this study focuses young people’s perceptions and experiences of social 
interaction when they use social media, semi-structured interviews were 
chosen as a method for data collection. The method was used to give the young 
people the possibility to tell about complex and multifaceted perceptions and 
experiences. The qualitative research interview aims to provide a deeper 
understanding of individuals’ perceptions and experiences based on their 
context. The qualitative research interview is characterised by an interest in 
exploring a phenomenon from the perspective of the person studied. 
Qualitative data is useful when in-depth understanding of individuals’ 
experiences is sought. Throughout the entire interview there was therefore a 
strive to pay attention to their view of social interaction in social media and to 
give them the possibility to freely speak about their experiences and 
perceptions when they use social media. The empirical material is comprised 
of interviews with young people aged 13-15. Interviews were held with 17 girls 
and 15 boys from two different schools. 

The epistemological premise in the study that forms the basis of this thesis is 
inspired by a hermeneutic approach. This means that the pre-understanding 
has changed and the knowledge of young people’s social interactions when 
they use social media has increased and been deepened. 

The methodological premise for this thesis is characterised by an inductive 
approach. In the analysis process, patterns, categories and themes have been 
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produced by organising the empirical data inductively into conceptual 
information units. The inductive process involves moving forward and back 
between the themes and empirical data to generate an extensive set of themes. 
The results chapters are accordingly inductively analysed and thematically 
organised.  

Results 

The result in Chapter 5 shows, among other things, that the social motives for 
using social media are strong. A rich variation also appears in terms of the 
areas of use. The narratives also show that the young people work to create a 
set of social relationships. They use various approaches to confirm that they 
are friends. In several narratives, the girls’ strive for friendship comes forth. 
In addition, it comes forth how everyone involved in various ways tries to 
control a socially complicated situation where everyone would like to be 
affirmed within the group and would like to be best friends. In addition, it also 
comes forth that belonging and being similar to others is important. Belonging 
and community was indicated in close relationships by appearing together in 
pictures, sharing a leisure time interest, appearing in certain clothes, being 
cool, being attractive, eating lunch together and going to school together.  

It can be noted that the young people are aware that it is important to be 
involved and can thereby indicate differences in others to justify and confirm 
their friendship.  

It also turns out that the Internet is available everywhere and that social media 
surround the young people almost all the time. It does not matter where they 
are. Their mobile units enable immediate contact with friends or other 
individuals in other social networks. In addition, the young people use various 
forms of media, which also meet and overlap one another. When young people 
interact with these social rooms in the way that they do today, boundaries are 
erased, such as the boundaries between time and space, between body and 
soul, between private and public, between man and machine and between 
visible and invisible. 

The young peoples’ narratives also show that their experiences of social 
interaction may be about virtually any activity at all. It can concern everything 
from using specific social media to activities that are more common, such as 
sitting in deep thought with one’s mobile phone on a bus, at home or in the 
hallways at school.  

The young people can accordingly be a part of social interactions around the 
clock. They interact with individuals in their physical proximity and with a 
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global audience. Their close friends are both available in various social media 
and closely and physically available in everyday moments when they might be 
sitting together in the hallways at school with their mobile phones. 

Chapter 6 discusses the results based on various theoretical concepts. Young 
people are involved daily in something that can be understood as a form of 
digital, mediated, social interaction. In these social interactions, the young 
people can indicate, establish, maintain and end their friendships. The young 
people’s relationships in social media can be compared to what Corsaro (2015) 
describes as an on-going effort to create a local peer culture. Furthermore, he 
identifies two fundamental themes in young people’s peer cultures: 
controlling and sharing. This is something that the young people in the study 
also do. They make persistent attempts to take control over their lives together 
with others. In their teens, young people create permanent groupings. Being 
accepted, popularity and solidarity in the group become important (Corsaro, 
2015).  

It was previously the small circle of friends at school or in the football team 
that was important. The use of social media means that the scene for 
interaction is expanded to a global arena, which has contributed to the circle 
of friends being expanded and changing. This change means, among other 
things, that various kinds of relationships can be created. Sometimes, young 
people share personal information with individuals who do not actually 
belong to the close circle of friends because tweeting and chatting is perceived 
as less personal. However, it can be perceived to be difficult to meet the person 
face to face at school.   

Social media thus contributes to varying conditions for interaction, which 
comes forth when the young people tell about what they do when they use 
social media. The characteristics for interaction in social media are: distance, 
visibility, searchability and an invisible audience (Boyd, 2014). The young 
people take this into account and negotiate it when they interact in social 
media. For example, the young people feel that there is an incredibly large 
imagined audience and that what is uploaded to social media stays there for a 
long time.  

The young people want to be involved and know what is happening. 
Participating in social media affects the social status and they therefore do not 
want to be outside that context. But what is nonetheless most important in 
young people’s lives are their close friends and family in the physical 
environment. Various relationships are also created through the offering of 
anonymity.  
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The public space is available to all while the private is available for close 
friends. When the young people create various boundaries to mark what kind 
of relationship they have created, they join different local peer cultures. The 
information they choose to share with a close friend is not the same as what 
they share in public spaces in social media. 

Based on the young people’s narratives, what is called “following” is 
understood as a tool to indicate a relationship, show appreciation or regulate 
inclusion and exclusion. It can thereby also be understood as a part of a 
relation-building effort. In several narratives, it also comes forth how 
including and excluding actions and relation-building work are created, 
changed and completed.  

Being accepted socially by the peer group and close friends is crucial to the 
development of young people’s self-image, their ideas about who they are and 
self-esteem. Research shows, among other things, that individuals’ focus on 
the I increases in their teenage years. During this period, the young people are 
extremely preoccupied by how their friends perceive them and are thereby 
sensitive to what feedback they get. 

Young people seek confirmation in social relations, which is important 
because it is perceived as inclusion. Inclusive actions in social media take place 
in the public front stage and in the private back stage. In social media, this is 
made visible by creating or obtaining an invitation to a chat group or 
appearing together with one’s friends in a picture. In the front stage, friends 
like to publish pictures when they do something together. In the back stage, 
there is a possibility to speak unfettered about secrets and gossip, which they 
naturally do not want to make visible to whomever. But making the friendship 
visible is something they strive for. From the results, it is apparent that young 
people appreciate it when others affirm them in social media even if the young 
people devote a great deal of time to monitoring each other by following 
various flows in social media and protecting the friendship. Presence most 
often means happiness. It is fun to participate in social media.  

Friendships, popularity and social status can be seen as a process of various 
activities, which also comes forth in the young people’s narratives. In the 
narratives, it comes forth that it is about gaining access to a certain group to 
maintain friendship. In the young people’s relation-building work, it is evident 
that there is a connection between friendships and social status. Relationships 
with less popular individuals lower the group’s status, which might be a reason 
that they create private spaces for close friends. 
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In several of the narratives, it comes forth that the young people adopt 
different roles in different situations. In a certain situation, something is used 
that can be described as room to manoeuvre in social media to indicate 
friendships between individuals. In other situations, they want to indicate 
distance. In these situations, individuals can be used as tools in the process.  

In the narratives, it also comes forth that the young people conduct active 
relation-building work with each other. They create various criteria, norms 
and rules for the social interaction in the group. They use each other as tools 
to show who is included in the group through exclusion. Exclusion can create 
a greater cohesion in the smaller group by them using others as a topic of 
conversation when they are not present. 

In Chapter 7, it appears that it is easy to define negative actions in social media 
as online bullying. But the young people in the study do not use the term 
online bullying when they speak about negative actions in social media. 
Research also shows that when focus is on bullying, there is a risk of offences, 
aggressions and other matters that are also perceived as negative being 
ignored, made commonplace or explained incorrectly. The young people 
rather tell about complex actions that take place in social media. To 
understand how the actions occur, the interaction space can be compared to a 
stage. On the stage, there are actors and spectators. In addition, there are 
different spaces where the performances take place.  

What young people call hate can be understood as offensive actions, online 
bulling, discrimination or exclusion. Somebody can for example “hate on” an 
individual, but if that person seeks retribution and continues to argue against 
it, it can also be understood as a drama. Drama is a common term in research 
about young people’s interaction in social media. It may be about morally 
judging others or having different views about something when the discussion 
escalates. Drama can be compared to offensive actions and bullying, but there 
are differences. Drama is an emotional, conflict-filled, social interaction that 
plays out in certain situations when the young people use social media. A 
drama between individuals can on one hand be perceived as terrible and fun, 
but may also be dramatic. 

In summary, it can be noted that negative actions do not always need to 
involve online bullying and offensive actions. Negative actions can also be 
understood as a part of a drama that plays out in social media between two or 
more actors and in front of an audience. However, the definition of bullying 
includes a negative action having to be repeated several times to be 
characterised as bullying, which differs from offensive actions and drama. 
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Based on the results in this study, however, it cannot be determined how the 
recipient perceives “being hated”.  

In addition, it comes forth in Chapter 7 that today’s social media create 
interesting scope for action where young people can arrange their social 
relationships and learn social skills. They are also active consumers and 
producers of user-generated content. The scope for action changes when 
comments and pictures are sent in social media. In the narratives, it comes 
forth that the young people publish information they would not express 
offline. The digital environment thus creates a different space to act than the 
one the young people perceive that they have at school or in their leisure time, 
for example.  

Besides actively taking control by handling the social interaction, they also 
learn other social skills, which occurs constantly, something that comes forth 
when the young people tell about the social interaction that takes place in 
various spaces and in various social media. In addition, it comes forth that 
they use various kinds of social and communicative skills for handling 
different kinds of relationships. The young people have acquired these social 
skills in social interaction with others. In the social interaction, they have 
learned to adapt actions and expressions in relation to prevailing norms in 
various contexts. They gradually develop skills by testing their way forward 
and placing the right actions in the right context and thereby learn what can 
be shown and not. 

Other social interactions that are described by the young people involve rules 
and norms. The rules and norms that prevail between friends take time to 
understand and the young people tell about how difficult this is.  

What the young people choose to like and share affects others’ perceptions, 
which are important to be aware of. An example of this is when it concerns 
who may be followers.  

As we have seen in both of the previous chapters, the young people enter many 
different peer cultures and social contexts at school, in their leisure time and 
when they use social media. YouTube, for example, is both a public space and 
a social media platform where they together with others gather and create 
local peer cultures. Within these spaces, various kinds of activities take place. 
Young people mainly focus on actively taking control over their lives and they 
like to share experiences with others. 

The young people are also creators of user-generated content. They also 
watch, for example, YouTube to learn more about how they should create and 
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develop their games in interaction with others. They also learn about interest-
controlled activities. This takes place, for example, when they follow various 
Youtubers, read comments and ask questions. They have acquired this 
knowledge by participating in these social contexts. Besides being active when 
they answer followers’ questions, they are sometimes subjected to negative 
acts that they are expected to handle. It is subtle and difficult to grasp, but 
something that the young people describe as “a part of the game”. So the young 
people use various social skills that they learned when they participate in 
various social media.  

Another way to understand young people’s interactions with each other in 
social media is through the concept of peer cultures. The social interaction in 
social media can, for example, be understood as a virtual peer culture. It is 
accordingly a public space where individuals participate and share their 
experiences.  

They interact because they share an interest and lay claim to participation. 
Whether or not those who interact in a certain space in social media are a peer 
culture outside the online context can vary. However, it comes forth that close 
friends offline usually follow each other.  

In the narratives, it comes forth that the young people also want to learn how 
different applications can enable the creation of as interesting flows as 
possible because then more and more people will want to follow them and 
make comments. They participate and follow others to learn how they express 
themselves and how they shape their flows. 

In their narratives, subtle, clear and advanced social skills are expressed that 
are about learning to handle different actions, but also about taking 
consideration of others and taking responsibility for one’s own actions.  

Chapter 8 illustrates various examples that come forth in the narratives about 
how complex it can be in social media for a young individual in our 
contemporary time. In addition, the narratives illustrate how the young 
people continuously are doing gender Most of the boys and girls in the study 
say explicitly that they publish different kinds of pictures. In addition, the boys 
say that the girls’ pictures or selfies are not truthful. It annoys them how they 
present themselves in the public space when they pucker their lips, handle 
filters in the wrong way and pretend to pose to show the face, but instead make 
other parts of the body visible. Some girls in the study are aware of their 
restricted room to manoeuvre and question it. The young people are also busy 
constructing their identity. It is under way continuously when they position 
themselves and others. 
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Discussion 

Social media is now integrated in the young people’s lives and in society in 
general. Regardless of how often the young people choose to participate, they 
grow up with mediated interaction and extensive access to information. Social 
media and how they are used are changing rapidly and the applications the 
young people in this study use and tell about have probably already been 
updated and contain new possibilities. It involves an on-going process that 
changes social interaction patterns in an interesting and complex manner. 
What comes forth is that the increasing use of smart phones enables 
continuous connections, which contributes to interaction patterns changing 
in various spaces. In contrast to a computer, the smart mobile phone is carried 
all the time, which means that social interactions between different physical 
spaces continue uninterrupted. The boundaries between social interactions in 
and outside social media are thereby broken down.  

In the study, it also comes forth that social media is important both as public 
and private spaces for young people’s creation of friendship, peer cultures, 
relation-building work and identity construction. At first glance, it may be 
perceived to be odd that young people use the concept of friends to describe 
all social contacts when they use social media. In the results, it comes forth 
however that the term is fluid and changes. The friends are accordingly 
comprised of significant others. They can be friends or close friends and 
family, but also strangers.  

Through interaction, the young people learn about themselves and others. 
They also learn that the choice of self-presentation is of significance to how 
they are perceived by others. This is an important part of their daily lives. They 
are not passive, but rather they act deliberately and actively. In these various 
situations, the young people’s social identities are defined, partly by 
themselves and partly by others. 

The identity is created based on what is defined in the situation and what prior 
experiences they have from interactions with others. In social media, norms 
are created, strengthened and challenged for creating a base to stand on. The 
young people accordingly face different decisions about how they want to fit 
into the various structures that exist. The girls and boys in the study agree 
about what girl and boy pictures look like. In addition, it comes forth that boys 
to a higher extent are annoyed by what type of pictures girls publish. 

Participating in the public arena is a possibility and failing is a part of it. What 
has changed the social interaction in conjunction with the access to social 
media is that the interaction lives on, is spread, is possible to search for and is 
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visible to others. Before, the young people’s lives were not documented in the 
way they are today. Furthermore, young people were also not judged by others 
who were not present in time and space. It comes forth that the purpose of 
participating in social media is about presenting oneself and participating 
publicly. 

What also comes forth is that young people seek attention by using the media’s 
offering. This does not mean that young people always have the skills required 
for this in all situations, but they know how they should use social media to 
make themselves visible in networked cultures. In the same way, they create 
boundaries by not publishing certain information for just anyone.  

The various interaction spaces in social media can be understood as rooms 
where the young people work together to understand and create order in their 
lives. This does not take place in isolation from other rooms or places where 
young people interact. It comes forth when the young people say that they 
know each other and that their interactions take place in parallel, but in 
different rooms, in social media, at school, in their leisure time or at home 
with a friend. The rooms can, however, consist of different groupings that at 
different times affect the interaction and how they define the situation.  

The study shows that by listening to young people’s narratives, we can obtain 
understanding of what kind of media knowledge is needed to be integrated 
into social media during the teenage years. 

Drama, hate and offensive actions occur and can be understood as a part of 
the relation-building work that is under way when the young people interact 
in social media. Several young people tell how they handle and understand 
various social interactions. Sometimes, negative actions that adults would 
understand as bullying are called hate or drama. The results show that it 
depends on what context the interaction takes place in. They use different 
social skills to handle this.  

Social media accordingly serve an important function for the young people. It 
can be understood as a personal place where relation-building work and 
identity construction take place in parallel in a complex context. The study 
does not answer everything we need to know about young people’s use of 
social media, but the results can nonetheless contribute to in-depth 
knowledge about how the young people create, establish and maintain 
relationships and construct their identity. In addition, it provides deeper 
knowledge of how they handle negative actions.  
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