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Title 
 ” Of course! You want to look good.”  

- A qualitative study of young people´s perceptions about their presence on social media. 

Abstract
This thesis examines young people's thoughts about their presence on social media. With a 

social constructive approach the study focused on how young people think and act on social 

media in relation to constructions of gender and normality. The analysis is based on four 

group interviews with 13-year old boys and girls. The theoretical approach is based partly on 

social constructionism where discourses and ideas of normality are identified and analyzed. 

Erving Goffman's theory of social interaction was central to illustrate how young people 

presents themselves based on the prevailing discourses. It is clear that they adjust their 

representations of themselves depending on the context. Theories of new media and young 

people as digital natives were relevant for the study to understand how and why young people 

act as they do in their use of social media. The study also highlights the ignorance of adults 

perceptions about young peoples presence on social media. This is related to Stanley Cohen's 

theory of moral panic. In conclusion, one can say that the interviewees are well established in 

the digital media landscape and social media is a natural part of their everyday lives. They 

see risks but also opportunities where they can share across social networks and be a part of 

an interactive platform in constant change. The young people relate to norms and gender 

constructions that are historically and culturally imprinted. On social media they perceive 

themselves according to ruling discourses that makes them fit in, in the situation.  

Keywords: Social constructionism, discourse, digital natives, social media, gender 

constructions 
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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker ungdomars tankar om deras varande på sociala medier. Med 

utgångspunkt från en socialkonstruktionistiskt teoriansats inriktades uppsatsen till att 

undersöka hur ungdomarna förhåller sig till genuskonstruktioner och olika normsystem. 

Genom fyra gruppintervjuer med både tjejer och killar i sjunde klass insamlades materialet 

som ligger till grund för den genomförda analysen. De teoretiska utgångspunkterna bygger 

dels på socialkonstruktionism där diskurser och normer identifierats och undersökts. Erving 

Goffmans teori om social interaktion var central för att belysa hur ungdomarna presenterar 

sig själva utifrån rådande diskurser. För förståelse för hur och varför ungdomarna agerar som 

de gör vid deras användande av sociala medier var teorier om nya medier och de unga som 

den digitala generationen relevanta. Uppsatsen belyser också vuxnas okunskap om ungas 

varande på sociala medier vilket relateras till Stanley Cohens teori om moralpanik. 

Avslutningsvis går att konstatera att ungdomarna är väl etablerade i det digitala 

medielandskapet och sociala medier är en stor och naturlig del av deras vardag. De ser risker 

men också möjligheter med att kunna dela med sig över sociala medier och vara en del av en 

interaktiv plattform i ständig förändring. Ungdomarna förhåller sig till normer och 

genuskonstruktioner som bygger på socialt konstruerade föreställningar som upplevs vara 

starkt historiskt och kulturellt präglade. Den manliga blicken identifieras som en social 

konstruktion vilken alla de intervjuade agerar utifrån. 
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1. Inledning 
I dagens samhällsdebatt diskuteras ofta om hur normer och ideal styr ageranden och 

värderingar, vilket ofta ses som något problematiskt. Ett vanligt förekommande problem är 

att unga kvinnor får ätstörningar på grund av starka förhållanden till utseendeideal. En annan 

aspekt är hur människor har starka idéer om hur kvinnor och män ska vara för att passa in i 

rådande normsystem. Sociala medier kan ses som vilket socialt sammanhang som helst, där 

människor kommunicerar med varandra och där konstruerade normer och ideal styr individen 

till att passa in. Sociala medier har blivit en stor del av mångas vardag där ständig 

kommunikation av olika slag pågår, för unga såväl som för vuxna. 

Bland alla användare av sociala medier finns en stor grupp unga människor som har sin egen 

mediala plattform. Detta öppnar upp för många möjligheter som exempelvis att skaffa nya 

vänner men det medför också risker som kan vara att de nya vännerna kanske inte är dem de 

utger sig för att vara. De unga som vuxit upp under framförallt 2000-talet har haft denna 

mediala sfär runt sig från dag ett, medan äldre generationer sakta men säkert lotsats in i den 

digitala världen. Nu är vi alla här och har olika syn på det vi stöter på genom mediala kanaler. 

Enligt den årliga rapporten Svenskarna och internet (2014) tenderar många vuxna fortfarande 

att inte visa full tillit till internet och dess innehåll medan många unga å andra sidan ofta ser 

internet och dess sociala kanaler som viktiga inslag i deras liv. Därmed uppstår en klyfta 

mellan unga och vuxna, vem vet egentligen bäst? De vuxna befäster ofta sin makt i att veta 

bäst och bestämma över de ungas internetanvändande medan de unga ofta bara skakar på 

huvudet och fortsätter vara en del av det öppna internet. Flera forskare som Elza Dunkels 

(2009) och Henry Jenkins (2012) menar att denna kunskapsklyfta måste minska och det enda 

sättet att göra det på är att de äldre och de yngre generationerna lär av varandra.  

Att blottlägga sig själv på nätet kan innebära en rad följder som de unga kanske är mer eller 

mindre medvetna om. Till följd av den snabba medieutvecklingen och en rådande 

kunskapsklyfta kan en problematik vara att det finns en bristande medvetenhet bland unga 

om vad det innebär att vistas i sociala medier. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Denna studie avser att undersöka föreställningar hos ungdomar i sjunde klass om deras 

varande på sociala medier med fokus på hur de förhåller sig till samhälleliga 

genuskonstruktioner och normer genom sitt agerande på nätet. För att göra det ställs följande 

frågor:  

- Hur tänker ungdomar i sjunde klass kring sin användning av sociala medier? 
- Hur tänker ungdomar i sjunde klass kring innehållet som förmedlas genom sociala 

medier? 

- Vilka genuskonstruktioner och normsystem blir synliggjorda i ungdomarnas samtal om 

deras varande på sociala medier?  

1.3. Bakgrund 

Enligt den årliga rapporten Svenskarna och internet (2014) är en av tre svenskar aktiva på 

sociala medier. Rapporten visar att Facebook är det populäraste nätverket bland svenskarna, 

däremot finns en avvikande trend bland framförallt yngre 12-15 år som i första hand söker sig 

till andra sociala medier som Instagram, chatt och videosamtal. De tenderar också att vara 

den grupp som är mest aktiva på sociala medier (Findahl, 2014:27-31). Internetanvändandet 

blir allt vanligare bland yngre, vid 10-11 års ålder blir de verkligt intresserade av 

kontaktskapande över sociala medier. ”Att kolla fakta” på internet och ta del av information 

om samhället är också vanligare bland de unga och de flesta har tillgång till internet i både 

skolan och hemmet vilket de också utnyttjar mer eller mindre dagligen (Findahl, 

2014:49-51). Enligt Ulla Carlsson i en bearbetning av UNESCOS ramverk för Medie- och 

kommunikationskunnighet i nätverkssamhället är utbildningen inom medie- och 

informationskunnighet bristfällig i svenska skolor. 

I dagens samhälle när vi lever en stor del av våra liv på nätet är det av stor vikt att ha kunskap 

och förståelse om hur medierna fungerar, hur de skapar mening och hur medie- och 

kommunikationsindustrin är organiserad. Behovet av mer kunskap gällande personlig 

integritet, skydd av privatliv samt innebörden av anonymitet är stort och det finns 
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återkommande problem gällande näthat- och mobbning som diskuteras dagens 

samhällsdebatt. Det är en utmaning för alla samhällsgrupper att maximera möjligheterna och 

minska riskerna i den digitala mediekulturen. Det är av stor vikt att inkludera ungdomarna 

och se dem som kompetenta deltagare i dagens mediekultur (Carlsson, 2013:7-8). Ulrika 

Sjöberg i samma bearbetning av UNESCOS ramverk menar att unga är den nätverkande 

medborgarkulturen och att de med internet kan uttrycka och stimulera sin vardagskreativitet 

samt ha en kanal att uttrycka sig på. Digitala och sociala medier skapar andra förutsättningar 

för kunskapsbildning vilket ofta kolliderar med skolans traditionella lärande samt de 

härskande normerna i samhället (Sjöberg, 2013:56). För att öka mediekunnigheten i 

samhället ingår i skolverkets läroplan från 2011 årskurs 7-9 att undervisningen inom 

samhällskunskap ska behandla ämnen inom information och kommunikation. Ungdomarna 

ska ha kunskap om:  

- mediernas roll som informationspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av 

samhällets maktstrukturer 
- olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll till exempelvis en dagstidnings olika 

delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur 

individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.  
- möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska 

medier (Läroplan grundskolan, Skolverket 2011:202). 

Vidare menar Findahl att många obehagliga saker kan hända vid användning av internet och 

påtalar att det är ett öppet nätverk. Bara med en e-postadress registrerad någonstans är 

individen lättåtkomlig för många. Tidigare har det funnits en stor oro kring det övervakade 

samhället men denna har minskat med ökade erfarenheter av internet. Oron kring 

övervakning dels från myndigheter och företag men också av andra människor skiljer sig 

mellan generationerna och det visar sig att en yngre åldersgrupp (16-25 år) inte känner lika 

stor oro som de äldre. De flesta som menar att de inte är oroade anser att de inte har något att 

dölja och att de kan kontrollera sin personliga integritet (Findahl, 2014:57-58). Fler än 

tidigare känner sig nu också mer delaktiga i informationssamhället. De yngre känner sig mest 

delaktiga och i åldrarna 12-15 år är det framförallt tjejer som känner sig delaktiga och det är 

också dem som är mest aktiva på sociala medier (Findahl, 2014:59-62).  
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Mot denna bakgrund framgår att internetanvändandet blir allt vanligare bland yngre och 

aktivitet på sociala medier ingår i mångas vardag. Behovet är stort att unga har förståelse för 

internet och sociala medier och därför är det relevant att undersöka ungdomars tankar och 

idéer om detta samhälleliga fenomen.  

2. Tidigare forskning 
Denna uppsats undersöker ungas syn på sociala medier och därför är det relevant att ta del av 

forskning som gjorts om unga på nätet. Internetforskaren Elza Dunkels har kommit fram till 

att unga har fått större makt i samhället med internet eftersom det ger större möjligheter för 

fler att uttrycka sig. Dunkels menar att vuxna och barn ser på internet på olika sätt och tolkar 

därför de olika fenomen som är kopplade till internet på olika sätt (Dunkels, 2009:24). För att 

kunna sudda ut denna kunskapsklyfta mellan unga och vuxna krävs att var och en av de två 

grupperna börjar ta del av varandras kunskaper och framförallt förstår varandras 

referensramar (Dunkels, 2009:95). 

En risk med det öppna internet innebär att det publiceras mycket oönskat innehåll men 

Dunkels menar att det är något man får acceptera eftersom fördelarna är större. Bara för att 

det finns människor som inte kan uppföra sig på internet bör inte unga hindras från att vara 

där. Det kan vara mycket viktigt för en ung människa att ha en del av sitt sociala liv på 

internet. Det kan också vara viktigt med den öppenhet som finns på internet eftersom det kan 

leda till att onda saker kommer upp till ytan vilka man då kan begripa och motarbeta 

(Dunkels 2009:109-114). Dunkels menar att det är viktigt att informera de unga om 

konsekvenser, men det är också viktigt att inte fördöma dem för att de följer en samhällelig 

struktur (Dunkels 2009:37-52). Med jämna mellanrum framkommer olika filterlösningar som 

går att installera i datorerna för att skydda barnen från olämpliga innehåll. En problematik 

med det är dock att på det sättet stänger man ute barnen och låter de inte förstå farorna med 

internet. Så småningom kommer de förbi dessa filter vilket kan leda till värre konsekvenser 

än de som man skyddat dem från. Dunkels har kommit fram till att medvetenheten bland de 

unga måste belysas hela tiden. Det måste ske ständig kommunikation mellan unga och vuxna 

om internet och dess risker samtidigt som det är viktigt att påpeka dess fördelar också 
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(Dunkels 2009:64). Elza Dunkels forskning om Unga på nätet belyser en problematik som 

kan vara orsak till varför unga och vuxna agerar som de gör när det gäller ungas varande på 

sociala medier. Detta är relevant för följande studie eftersom det bidrar med ett 

förhållningssätt till analysen där materialet jämförs med det Dunkels kommit fram till.  

En annan som forskat om ungas varande på internet och hur unga skapar genus i sociala 

medier är Patrik Hernwall. Sociala medier är en stor del av många ungas vardag och de är på 

så sätt med i skapandet av en kultur med dess sociala mönster (Hernwall, 2014:57-58). 

Genom deltagande i sociala medier handlar stor del av aktiviteten där om självpresentation. 

Hernwall menar att visionen under 1990-talet om att alla skulle komma till tals genom 

internet utan att vara belastade av samhällets normer och värderingar visat sig vara naiv då 

det är vanligt med negativa företeelser på sociala medier. Detta förekommer genom 

interaktion mellan människor och bör enligt Hernwall tas på stort allvar då självreflektion har 

fått en förskjuten plats i sociala medier. De maktrelationer som finns i samhället vilka är 

baserade på värderingar och normer reproduceras ofta genom ungas presentationer om dem 

själva i sociala medier (Hernwall, 2014:58-60).  

Hernwall lyfter ett genusperspektiv i sin forskning och menar att flickors presentation av dem 

själva sker genomgående utifrån en underordnad position. Exempelvis kan en bild på en 

flicka vara att hon ler in i kameran och hennes blick blir en fråga till betraktaren om hon 

duger eller inte. Pojkars självpresentation däremot utgår från en överordnad position där de 

framstår som självsäkra. En bild på pojken kan vara när han hoppar med sin cykel och 

identifierar sig med vad han kan. Flickors identitet bygger således på vad andra tycker medan 

pojkar identifieras med vad de kan och de är alla förmedlare och bärare av den värderande 

manliga blicken. Ungdomarna för undersökningen är i tidiga tonåren, Hernwall menar att de 

befinner sig i gränslandet mellan barndom och ungdom. De har starka intressen för kompisar 

och sociala relationer och för att de ska befästa sina identiteter och hierarkiska positioner blir 

identitetsmarkörer som ålder, genus och sexualitet viktiga för ungdomarna (Hernwall, 

2014:66-67). Då syftet för uppsatsen dels handlar om hur unga förhåller sig genus och 

normer bidrar Patrik Hernwalls forskning med perspektiv som jämförs med analytiska 

resonemang.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras de olika teoretiska perspektiven som ligger till grund för denna 

uppsats. De används tillsammans med den tidigare forskning som diskuterades innan till att 

underbygga och styrka resonemang i den föreliggande analysen.  

3.1. Socialkonstruktionism 

Uppsatsens teoretiska ramverk tar avstamp det teoretiska vetenskapsfältet 

socialkonstruktionism. Vivien Burr (2006) tar upp fyra pelare som är grundläggande för 

socialkonstruktionism. För det första krävs kritisk inställning till begrepp som objektivitet. 

Kunskap om världen kan inte utan eftertanke betraktas som objektiv sanning. Sanningen om 

världen varierar mellan olika kulturer och beroende på strukturella mönster i samhället 

formas sanning som kollektiva överenskommelser mellan de som befinner sig i samma 

kontext. För det andra handlar det, menar Burr, om att ha förståelse för att vi är individer som 

är historiskt och kulturellt präglade. Därmed kan världsbilder och identiteter förändras över 

tid och de kan skilja sig mellan olika kulturer. Beroende på tid och rum är vår verklighet 

specifik och socialt konstruerad med olika diskurser som upprätthåller och bevarar vissa 

sociala mönster. Den tredje pelaren enligt Burr är att socialkonstruktionism handlar om att 

sättet vi uppfattar världen på upprätthålls i sociala processer. Genom social interaktion bygger 

man upp gemensamma sanningar för vad som är sant och falskt. Sist handlar det som att i en 

specifik verklighet blir vissa handlingar naturliga och andra otänkbara. Genom socialt 

konstruerade regelverk om vad som är rätt och fel leder olika sociala världsbilder till olika 

sociala handlingar (Burr, 2006:2-3).  

Denna uppsats utgår från hur ungdomar pratar om fenomenet sociala medier utifrån deras 

världsbilder och hur de konstruerar sanningar i samtalet om deras egen internetanvändning. 

Med det socialkonstruktionistiska perspektivet hamnar således fokus på att förstå 

ungdomarnas verklighet, deras livsvärld om man så vill (Hartman, 2004:185). De är individer 

som är del av en social verklighet som både är historiskt och kulturellt präglad med olika 

sociala regler. 
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3.2. Diskurs och normalitet 

Diskursteori är en del av det socialkonstruktionistiska fältet som uppsatsen omfattas av. 

Eftersom undersökningen dels handlar om hur ungdomarna förhåller sig till normer vid 

aktivitet på sociala medier används Michel Foucaults (1972) diskursteori för att belysa dessa 

normförhållanden. En diskurs är, enligt ett Foucaultianskt perspektiv, en form av regelverk 

som sätter gränser för hur yttranden blir meningsfulla. Diskurs handlar om maktförhållanden 

och styr vad som kan yttras samt hur och av vem det yttras. Det leder i sin tur till 

föreställningar om vad som är rätt och fel i specifika situationer. Makt är något som präglar 

och genomsyrar alla sociala relationer. All form av representation som till exempel bilder, 

texter, tecken, regleras av språkliga och sociala strukturer vilka tillhandahålls av diskursen 

(Laughey, 2007:74). Deltagarna i föreliggande intervjustudie är ungdomar från en specifik 

kultur och målet med uppsatsen är att undersöka hur deras användning av sociala medier görs 

meningsfull i en social kontext. Man kan se det som att de omges av olika diskurser som 

troligtvis styr deras interaktion på sociala medier.  

En annan inspirationskälla för uppsatsen har varit sociologen Erving Goffman (1959) och 

hans teori om social interaktion vilken handlar om hur interaktion påverkas av relationen 

mellan människor och sociala strukturer. Ett nyckelkoncept i Goffmans teori är: impression 

management, vilket handlar om att människor använder kommunikation medvetet och 

omedvetet för att skapa önskade intryck om sig själva. Genom att se paralleller mellan teater 

och social verklighet och har Goffman utvecklat en dramaturgisk modell som han applicerar 

på social interaktion. Med denna beskrivs hur individen skapar sitt officiella “jag”. Det 

officiella “jaget” är en social konstruktion som skapas och formas under interaktion 

(Johansson, 2009:120-122). Foucaults diskursteori går i linje med Goffmans teorier om hur 

individen framställer sitt offentliga “jag”. Det är de givna diskurserna som styr hur 

ungdomarna framställer sig själva och hur de anpassar sina innehåll på sociala medier till vad 

som passar in i ramen för diskursen. I den dramaturgiska modellen menar Goffman att det 

finns en främre och bakre region, det kan likställas med hur skådespelaren agerar på scenen 

(främre) och bakom scenen i kulisserna (bakre). I den främre regionen agerar individen i 

interaktion utifrån hur det är förväntat att hen ska agera och förhåller sig till den givna 

diskursen. Hen har rätt kläder på sig, rätt frisyr och rätt ton. I den bakre regionen är individen 
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dold och behöver inte tänka på sina uttryck på samma sätt men fortfarande finns det en 

diskurs som hen omedvetet förhåller sig till (Goffman, 1959:97-102). Foucaults och 

Goffmans teorier är relevanta för denna uppsats eftersom det är av intresse att se vilka 

diskurser som styr ungdomarnas ageranden och varande på sociala medier. Samt hur de 

framställer sig själva i den främre och bakre regionen utifrån de givna diskurserna. Sociala 

medier kan ses som en främre region där ungdomarna formar en karaktär av sig själva och 

förmedlar på det sättet sitt “officiella jag” till en publik.  

Diskurser styr ungdomarnas uppfattning om vad som är normalt och inte. I och med det går 

att se maktstrukturer i samhället, där makthavarna styr över diskurserna som reglerar 

normaliteten. För att definiera hur makt utgår från normalitet appliceras Foucaults teori om 

panoptikon (1977) som ett teoretiskt perspektiv för uppsatsen. Det är en modell som 

beskriver makten i det övervakade samhället och mer specifikt hur synlighet blir kopplat till 

makt. Panoptikon är ursprungligen ett fängelse där vakten alltid ser fångarna men fångarna  

vet inte när vakten ser dem. Därför börjar de bete sig som att de alltid är övervakade. 

Foucault menar att förhållandet mellan att övervaka och att vara synlig är en del av det som 

reglerar vad som är normalt eller inte, vad som är rätt eller fel och vad en måste göra och inte 

göra för att vara normal (Storey, 2009:132). Teorin om panoptikon bidrar med ett 

maktperspektiv till uppsatsen och belyser hur synligheten styr ungdomarna i deras ageranden 

på sociala medier. Genom att vara synlig på sociala medier både förhåller de sig till rådande 

normer samtidigt som de reproducerar och befäster dem. Det kan ses som ett panoptikon där 

övervakningen är tvåsidig, dels är man övervakad genom att vara synlig samtidigt är man 

med och övervakar och upprätthåller en allmän ordning.  

3.3. Nya medier och den digitala generationen 

Ungdomarna som deltagit i föreliggande undersökning har vuxit upp med internet och 

digitala medier. Marc Prensky myntade begreppet ”digital natives” (digitala infödingar) som 

en benämning på de som är uppvuxna i ett samhälle där internet och annan digital teknik ses 

som självklar. De har varit del av den digitala tidsåldern från dag ett (Prensky, 2001:1-2). 

Ungdomarna för studien har aldrig levt i ett samhälle utan internet och det är därför en 

naturlig del av deras vardag vilket gör dem till vad Prensky kallar digitala infödingar. 
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Medieforskaren Henry Jenkins (2012) menar att något centralt i den era vi lever i nu är 

mediekonvergensen. Det innebär att medialt innehåll nu kan spridas över olika mediesystem 

och konsumenterna kan söka information på olika medieplattformar och skapa en egen 

uppfattning om informationen (Jenkins, 2012:14-15). Konvergensen uppstår bland annat när 

vanliga människor tar medierna i egna händer och skapar sitt egna innehåll (Jenkins, 

2012:27-28). Numera med det digitala medielandskapet finns större utrymme för individen 

att utforma egna tankar och idéer.  

Vidare menar Jenkins att det pågår en kamp om litteracitet vilket handlar om hur unga bäst 

lär sig läsa och skriva (Jenkins, 2012:180-181). Medielitteraciteten handlar om att unga lär 

sig utanför det strukturerade klassrummet på skolan. Barn lär av varandra och den vuxna eller 

läraren är inte alltid källan till kunskap (Jenkins 2012:189). Det sker en maktförskjutning då 

de unga besitter mer makt i att bestämma hur de ska lära sig. Det traditionella lärosystemet i 

skolan kan till viss del ses som förlegat då det numera finns andra lärandeformer som kanske 

lär barnen bättre. Denna typ av lärandekultur kallas för “samhörighetsrum” där unga lär av 

varandra genom att känna samhörighet med varandra. Samhörighetsrummen kan vara olika 

sociala medier, online-spelrum, fansidor eller annat (Jenkins 2012:189). Samtidigt kan detta 

kopplas till Foucaults (1977) resonemang om synligheten vilket beskrevs i tidigare avsnitt. 

Synligheten kan ses som en maktmekanism som både kan upprätthålla och utmana normer. 

Genom att vara delaktiga i samhörighetsrummen kan ungdomarna genom sin synlighet och 

delaktighet besitta en form av makt där de är med och upprätthåller normer. Med 

utgångspunkt från teorier om nya medier kan ungdomarna numera göra sig mer synliga och 

skapa egna åsikter samt anamma ett annat sätt att lära på, som inte lika tydligt faller in inom 

en bestämd ram. Detta medför både risker och möjligheter vilket både Jenkins (2012) och 

Dunkels (2009) lyfter i sina resonemang. Ett maktförhållande mellan unga och vuxna 

utmanas genom att unga nu har större möjligheter att delta och påverka i samhället. Det finns 

vissa som vill hålla kvar vid fasta ramar och regler för att bibehålla en trygg tillvaro. Medan 

det finns andra som snarare än att förbjuda unga för viss medieaktivitet vill lära dem att 

värdera olika sorters medieinnehåll (Jenkins 2012:210). 
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“Man kan antingen bygga murar för att skydda barnen från influenser utifrån, 
eller klä dem i rustning så att de har med sig sina egna värderingar i mötet 
med populärkulturen (Jenkins, 2012:210).” 

Barn och unga är inte längre passiva offer för de vuxnas försök att reglera och begränsa, de är 

snarare aktiva deltagare i de nya medielandskapen (Jenkins 2012:216). Teorier om nya 

medier och de unga som digitala infödingar i ett nytt medielandskap styrker ungdomarnas 

resonemang om dem som medvetna och självständiga deltagare i det digitala 

medielandskapet.  

3.4. Moralpanik 

Då uppsatsen bland annat belyser den kunskapsklyfta som Elza Dunkels resonerar kring är 

Stanley Cohens teori om moralpanik intressant som kan ses som en potentiell följd av denna 

kunskapsklyfta. Moralpanik uppstår enligt Cohen (2002) när makthavarna oroar sig för det 

nya och banbrytande, det som inte faller inom ramen för deras kultur. Internet och sociala 

medier kan ses som ett fenomen där makthavarna, de vuxna, tappat kontrollen och därmed 

också makt över de samhälleliga strukturerna. I och med det uppstår moralpanik, vilken 

bygger på sociala konstruktioner som ger ramarna för vad som är normalt och inte (Cohen 

2022:xxxi). Manligt och kvinnligt betraktas som sociala konstruktioner men Dunkels menar 

att även barndom kan ses som en social konstruktion (Dunkels, 2009:54). Därmed skapas en 

tydlig diskurs om vad barndom är och vad det inte är. Barn och vuxna kan ses som ett 

motsatspar där de vuxna är makthavarna och vet bäst vilket de unga bör vara medvetna om. 

Moralpanik uppstår när en avvikelse i det normativa samhället uppstår, i det här fallet när 

ungdomarna kan mer än de vuxna och inte följer den rådande strukturen (Cohen 2002:4). 

För att moralpanik ska uppstå krävs en lättåtkomlig fiende, sedan behövs ett lämpligt offer 

som är lätt att identifiera och  det  krävs en förståelse om att det kan komma att få 

konsekvenser för hela samhället (Cohen 2002:xi). En fiende kan vara internet, offren kan 

vara ungdomarna och den gemensamma förståelsen bland makthavarna, de vuxna, är att 

ungdomarna påverkas negativt genom att bara sitta vid internet och ha sina sociala liv där. 

Detta kan ses som en gemensam förståelse bland de vuxna då de som inte är lika 
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digitaliserade som de unga och inte förstår internets möjligheter på samma sätt som de unga. 

Den problematik som uppsatsen undersöker grundar utifrån ovanstående resonemang inte 

bara i ungas eventuella brist på kunskap utan även i vuxnas brist på kunskap om de unga. 

4. Material och avgränsningar  
Denna undersökning har baserats på fyra fokusgruppsintervjuer med ungdomar i sjunde klass 

på grundskolan. Eftersom Jan Trost (2010:45) menar att fem deltagare är en maxgräns för hur 

många deltagare man klarar av att hålla reda på vid gruppintervjuer var det något att förhålla 

sig till vid gruppindelningen. Vid urvalet av intervjupersoner har ett strategiskt 

bekvämlighetsurval tillämpats. Det innebär att forskaren utgår från att hitta personer som kan 

tänkas passa för undersökningen (Trost 2010:140). För denna undersökning råkar jag som 

utför undersökningen vara bekant med en lärare på en grundskola som kunnat hjälpa mig att 

nå relevanta intervjupersoner. Med denna urvalsmetod tillkommer nackdelar som gör att 

studien inte kan ses som representativ för befolkningen. Däremot är det av intresse i 

kvalitativa studier att nå utvecklade och varierande resonemang vilket är troligare att nå om 

urvalet baseras på att försöka nå personer som kan bidra med det (Trost, 140-141). Eftersom 

flera sociala medier, som facebook, snapchat och instagram har en nedre åldergräns på 13 år 

var även det en utgångspunkt vid urvalet av intervjupersoner (facebook, snapchat, instagram, 

2014). 

Victoria Wibeck diskuterar kring huruvida homogena eller heterogena grupperna bör vara. 

Om människor har gemensamma erfarenheter och intresseområden är det troligare att de vill 

öppna sig för varandra och dela med sig av sina åsikter. Om det finns en strävan att nå ett 

brett spektrum av åsikter och kunna jämföra dem kan gruppuppsättningarna med fördel se 

olika ut. Vidare kan det också vara belysande att ha heterogena grupper. Det kan bidra till att 

se hur de olika deltagarna sätter sina åsikter i relation till varandra och till olika perspektiv 

(Wibeck, 2010:63-64). För att få nyanserade samtal utfördes intervjuerna med två homogena 

grupper, en med tjejer och en med killar samt två blandade grupper. För att få så balanserade 

och trygga grupper som möjligt satte ovan nämnda lärare ihop fokusgrupperna. Det kan ses 

som ett problem låta någon annan som känner ungdomarna sätta ihop grupperna eftersom hen 
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på så sätt kan få ett personligt inflytande i undersökningen. Däremot om jag själv som inte 

känner ungdomarna skulle satt ihop grupperna är risken stor att de blivit odynamiska.  

Vid kvalitativa intervjuer är det av stor vikt att tänka på etiska aspekter vid urval såväl som 

vid genomförande. Att informera intervjupersonerna om att tystnadsplikt råder är en 

självklarhet. Däremot kan det bli problematiskt vid gruppintervjuer då det är fler än två 

personer inblandade och även om intervjuaren utlovar tystnadsplikt kan inte de andra göra det 

(Trost, 2010:68). Därmed informerades deltagarna om tystnadsplikt och att det som sägs i 

gruppen bör stanna i gruppen, men också bett deltagarna att vara eftertänksamma och inte 

lämna ut sådant som de tycker är för privat. Anonymitet kan inte utlovas vid intervjuer då det 

innebär att man inte vet namn eller andra igenkänningstecken på de intervjuade. Däremot ska 

de intervjuade anonymiseras för läsaren vid presentationen av materialet, det vill säga att inga 

namn eller igenkänningstecken får utlämnas, inte heller citat som kan avslöja identiteten ska 

finnas med (Trost, 2010:61). Förmyndare och ungdomar fick ta del av information om 

undersökningen och fick möjlighet att säga till om de inte ville vara med genom ett 

informerat samtycke. Det är lämpligt när det handlar om att intervjua ungdomar som inte är 

myndiga (Trost, 2010:126). 

5. Metod  
Då syftet handlar om att undersöka ungdomars tankar och attityder har kvalitativa intervjuer 

varit en lämplig insamlingsmetod för denna studie. För att nå utvecklade resonemang med 

ungdomar har fokusgruppsintervjuer varit en lämplig intervjuform att använda för studiens 

syfte. Det innebär att deltagarna fört samtal kring temat sociala medier och intervjuaren ska 

vara observant genom att se och lyssna för att finna förståelse (Trost, 2010:44). Eftersom 

deltagarna för intervjuerna är ungdomar var det av stor vikt att anpassa intervjuerna till dem 

och deras värld. Trost menar att det framförallt gäller att försöka skapa motivation samt att 

vara tydlig och konkret i frågeställningarna för att på så sätt kunna få fram information om 

exempelvis åsikter och känslor (Trost, 2010:59). Fokusgruppsintervjuerna har varit 

ostrukturerade i sitt utförande vilket innebär att deltagarna haft stor möjlighet att styra 

samtalen själva. Victoria Wibeck menar att samtalsledaren ska hålla ramarna för intervjuerna 

och förberett teman att prata om men har inga strukturerade frågor som ska besvaras. 
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Fördelen med att hålla intervjuerna så ostrukturerade som möjligt är att samtalsledaren på så 

sätt får lite inblandning i det som sägs och materialet kan på så sätt bli mer trovärdigt i 

vetenskapligt syfte (Wibeck, 2010:56-58). En problematik med detta var däremot att 

samtalen blev röriga och svåra att få struktur på i analysen. 

  

5.1. Bearbetning och analys av material 

Intervjuerna dokumenterades genom kortare anteckningar samt ljudinspelningar. Vidare 

transkriberades och analyserades dessa. Trots att det är tidskrävande att transkribera 

ljudinspelningar ger det en mer ordagrann återgivning av vad som sagts. Samtalsledaren kan 

dessutom lägga mer fokus på att observera det som sker under intervjun istället för att lägga 

för mycket fokus på att anteckna och då kanske gå miste om viktig information (Trost, 

2010:75).  

Vid analysprocessen har en abduktiv analysansats har tillämpats vilket innebär att forskaren 

utgår från det insamlade materialet och skapar förståelse genom tolkningar av det. Vidare 

underbyggs materialet med teoretiska perspektiv och slutligen växer en slutsats fram (Fejas 

och Thornberg, 2009:23-25). Det transkriberade materialet har kodats med hjälp av 

tankekartor där det som upplevts intressant satts ihop och kategoriserats i olika teman. Detta 

gör materialet mer överskådligt och lätthanterligt (Hartman, 2004:287). De teman som 

identifierats som mest intressanta i materialet var hur ungdomarna strävar efter vänner, 

följare och likes och att vara uppdaterad samt medvetenheten om riskerna på sociala medier 

och förhållandet till vuxna.  

Ingrid Westlund menar att det är av stor vikt vid kvalitativ forskning att forskaren väger in 

den rådande kontexten för materialinsamlandet i sin analys, eftersom situationen då 

intervjuerna ägt rum kan påverka det som sagts och tolkats. Det är viktigt att kunna 

argumentera för en viss tolkning samt att kunna synliggöra materialet i analysprocessen så att 

läsaren instämmer att den tolkning som gjorts är rimlig (Westlund, 2009:71). Något som är av 

relevans till hur intervjupersonerna förhållit sig till situationen är att eftersom jag kom i 

kontakt med eleverna genom deras lärare och vi satt i ett rum på skolan är det troligt att de 

såg mig som någon med högre auktoritet än dem själva. De förhöll sig till detta och det tolkas 
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som att de ofta svarade och pratade utifrån hur de tänkte att jag ville att de skulle prata. Vissa 

var noga med att använda ”rätt” ord så att det skulle låta bra och rätt men ibland gick det att 

tolka som att dem ville framstå som duktiga och kunniga.  

5.2. Metoddiskussion 

Fördelarna med gruppintervjuerna har bland annat varit att det med en sådan form av intervju 

ger utrymme för interaktion som kan bidra till utvecklade och gemensamma resonemang 

(Trost, 2010:45). Ett annat metodval kan ses som mindre strategiskt då det skulle bli svårt att 

nå djupare förståelse kring tankar och attityder på annat sätt än att just prata med, och lyssna 

på ungdomarna. Till nackdelarna med gruppintervjuer hör att deltagarna lätt kan falla för 

grupptryck och de som är mest språksamma får komma till tals medan de andra hamnar i 

skymundan eller bara håller med. Detta kan vara problematiskt eftersom själva idén med 

gruppintervjuer går förlorad om grupptrycket blir för stort (Trost, 2010:46). Det var en 

utmaning att känna av stämning och situation för att få alla inkluderade i samtalet. Om syftet 

är att nå erfarenheter hos människor och för att skapa idéer, samt att resonera kring 

företeelser lämpar sig gruppintervjuer bra. De bör dock inte användas enbart för att komma åt 

åsikter (Trost, 2010:47). 

Validitet och reliabilitet är centrala begrepp inom vetenskaplig forskning vilka handlar om 

huruvida en undersökning kan anses vara giltig, stabil och tillförlitlig. Detta kan bli 

problematiskt eftersom denna undersökning baseras på ett litet urval samt att  analysen och 

resultatet baseras på forskarens tolkningar. Däremot i kvalitativa studier handlar det mer om 

att informationen ska vara trovärdig och relevant. Eftersom människor hela tiden ändrar 

åsikter och uppfattningar kan man inte riktigt tala i termer om validitet och reliabilitet vid 

kvalitativa intervjustudier (Trost, 2010:131-133). För att få en så trovärdig och tillförlitlig 

studie som möjligt bör jag som genomför undersökningen se till att den genomförs 

systematiskt där jag redogör för alla steg och val. Inom kvalitativa studier är det också 

problematiskt att uppnå hög grad av representativitet eftersom undersökningen bygger på små 

urval som ur statistisk mening inte kan vara representativa för befolkningen (Trost, 2010:34). 
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För att en kvalitativ undersökning, och i synnerhet kvalitativa intervjuer, ska uppfattas som 

representativ och trovärdig ska forskaren kunna visa att materialet är insamlat på ett sätt som 

är seriöst och relevant för syftet med studien. Rimligt är att forskaren reflekterar kring etiska 

aspekter samt utformar en väl genomtänkt intervjuguide med öppna teman att prata kring och 

redovisar även detta i sin undersökning. Det ska också finnas en strävan efter objektivitet, 

även om studien är utifrån forskarens ögon ska hen förhålla sig neutralt och inte låta sina 

egna åsikter ha någon betydelse vid intervjuerna (Trost, 2010:134-135). Några etiska 

principer som gäller för svensk forskning är: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. Dessa handlar om att forskaren alltid har ett 

ansvar gentemot alla inblandade i undersökningen. Med ett informationsbrev till ungdomarna 

för undersökningen innehållande syfte samt uppgifter om frivilligt deltagande har 

informationskravet uppfyllts. Samtyckeskravet uppfylldes i och med att ungdomarna 

tillsammans med förmyndare själva fått bestämma över sin medverkan. Med 

konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter behandlats och förvarats på ett 

sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Nyttjandekravet har uppfyllts genom att materialet 

från intervjuerna endast använts för denna undersöknings ändamål (Bryman, 2011:131-132). 

6. Resultat och analys 
Under kommande avsnitt presenteras analysen av samtalen med ungdomarna. Den bygger på 

de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskning som uppsatsen omfattas av. För att 

tydliggöra vilka sociala medier som framförallt diskuterades inleds detta avsnitt med en kort 

redogörelse av det. I första hand använder ungdomarna sociala medier som har fokus på 

visuella bilder som dess kommunikativa element, samt de med olika varianter av 

chattfunktioner. De vanligaste sociala medierna var: Facebook, Instagram, Ask.fm, Snapchat, 

Kik samt Skype. Facebook framstod som den lite mer formella plattformen där det handlar om 

att hålla sig uppdaterad om olika saker. Instagram var det vanligaste att vara aktiv med, 

framförallt bland tjejerna. Där laddar de upp bilder, följer andra användare och strävar efter 

att få många likes. Ask.fm handlar om att ställa frågor anonymt eller inte anonymt till mer 

eller mindre kända personer. Ofta är det frågor som har att göra med personliga attribut hos 

användarna som exempelvis utseende eller beteende. Ungdomarna förknippar ask.fm med 

näthat och nätmobbning men tycker ändå att det är en rolig plattform att vara på.  
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Om Ask.fm: 
Tjej 2 blandad grupp: ”det är inget bra egentligen, men liksom, man skaffar ett 

konto också kan man skicka frågor till varann, antingen anonymt eller o-
anonymt och  liksom såhär. Det är ju jättemånga som begått självmord 
på grund av det här. Men det är ju kul ändå” 

De konstruerar betydelser kring användningen av sociala medier vilket framgår i ovanstående 

citat. De olika sociala medierna har olika betydelser för ungdomarna och de förhåller sig till 

rådande diskurser som gäller för respektive medium. Ask.fm görs till viss del till något 

negativt medan Facebook görs till något formellt. 

6.1. Följare, vänner och likes 

I samtalen med ungdomarna betonades ofta att sociala medier har en social funktion då de 

både söker och får uppmärksamhet genom följare, vänner och likes vilket i sin tur leder till en 

eftersträvansvärd popularitet. Uppmärksamhet och bekräftelsebehov menar flera av 

ungdomarna, framförallt killarna, är anledningen till varför man är aktiv på sociala medier. 

Man söker uppmärksamt med hjälp av bilder, ofta på användaren själv samt med personlig 

information som ofta berättar om hur personen mår. I deras berättelser var popularitet ett 

tydligt diskursivt tema som formade betydelsen av deras vardagliga användning av sociala 

medier. Så här sa man: 

Fråga: ”Om ni går in på Facebook och ser att jag har 200 vänner, vad innebär 
det?” 

Kille 1 blandad grupp: ”Det innebär väl att man är lite populär” 
Tjej 4 tjejgrupp: ”[…] ifall man har mycket följare och likes då är man typ 

populär eller vad man ska säga, ganska mycket så, man vill ha mycket 
likes.”  

Ovanstående citat speglar ungdomarnas gemensamma föreställning om vad det innebär att 

vara populär. Popularitet identifieras som en social konstruktion, det vill säga en kollektiv 

föreställning bland ungdomarna (Burr, 2006:2-3). I konstruktionen identifieras en diskurs, det 

vill säga de ramar ungdomarna förhåller sig till (Laughey, 2007:74). Den innefattar att 

popularitet speglas av att ha många följare, vänner och likes, vilket i sin tur konstruerar en 
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sanning om vad popularitet är. För att ungdomarna ska kunna uppnå eller bibehålla 

popularitet uppfattas det som att de måste blotta sig själva så mycket som möjligt på sociala 

medier. 

Tjej 4 tjejgrupp: ”Det alla strävar efter är att få fler följare och likes.” 
Kille 10 killgrupp: ”Förut var jag mycket för likes, gick bara för likes.”  

Det skiljer sig hur tjejerna i tjejgruppen pratade om följare och likes och hur killarna i 

killgruppen pratade om det. Tjejerna menar att det är eftersträvansvärt med likes medan 

killarna menar motsatsen och att det inte är lika coolt längre. Det tolkas som att det är 

viktigare för tjejerna att vara populär medan killarna är mer självsäkra med antydan om att de 

redan är populära och inte bryr sig längre. Utifrån sociala konstruktioner (Burr, 2006:2-3) om 

vad det innebär att vara tjej eller kille förknippas ovanstående citat till diskurser om hur tjejer 

och killar bör vara. Tjejers identitet och självsäkerhet skapas genom att de blir bedömda av 

andra medan killars identitet framställs som om den kommer av inre självsäkerhet. Detta går i 

linje med Patrik Hernwalls resonemang om ungas reproduktion av genusföreställningar 

(Hernwall, 2014:58-60). I den homogena gruppen med killar diskuterar de att det är 

irriterande med alla tjejer som hela tiden ska uppdatera sina flöden med selfies och menar att 

det bara är för att de vill ha uppmärksamhet. 

Kille 10 killgrupp: ”Folk som vill ha uppmärksamhet.”  
Kille 11 killgrupp: ”Jag har en kompis, som är en tjej, och hon lägger upp en 

selfie i, tre om dagen kanske, på instagram, det irriterar mig […] så jag har 
slutat följa den personen […] jag tycker det är hemskt, att man måste lägga 
upp så många bilder på sig själv, utan text och nånting bara för att få 
uppmärksamhet.” 

Utifrån ovanstående citat tolkas att killarna befäster sociala konstruktioner om att tjejer är 

uppmärksamhetssökande medan killar inte är det. Killarna konstruerar en sanning om att 

tjejer vill ha bekräftelse medan de själva tar avstånd till det och konstrueras som självsäkra i 

stället. 

Tjej 4 tjejgrupp: ”och då kan man även söka på hashtags i sökgrejen, och ifall 
jag typ lagt ut en bild på mig när jag håller en blomma, då kan jag skriva 
hashtag blomma. Och då om nån söker på blomma, då kan ju min bild 
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komma upp och då kan ju nån trycka på den och kanske gilla och 
kommentera.”  

Kille 11 killgrupp: ”Det beror väl på vad man lägger upp för bild, för liksom om 
du lägger upp en bild på svart också har du skrivit en text på den svarta 
bilden: de e så synd om mig, allt, ingenting kommer betyda nånting, jag är 
ensam, jag är ful. Då asså, det finns ingen betydelse. Eller liksom, gilla om 
ni gillar mig. De är ingen betydelse med det. Osså taggar dom typ 50 pers, å 
alla som taggas känner ju att dom måste skriva nånting och då skriver dom 
ju nånting snällt och det är bara för uppmärksamhet tror jag.” 

Genom hashtags kan man också ge och få uppmärksamhet av sina vänner och följare. Det 

skiljde sig mellan grupperna då flera av tjejerna tycker det är kul att bli exponerade medan 

killarna inte ser någon betydelse i att uppdatera hela tiden. De menar att det bara är ett sätt att 

få uppmärksamhet på. Även här går det att relatera till reproduktion av föreställningar om 

genus där tjejer söker och får uppmärksamhet utifrån.  

Tjej 3 tjejgrupp: ”[…] jag har två (instagramkonton), för jag tänker, att det är 
jäkligt kul när folk vet vem man är, när man går på stan också hör man nån 
som typ ”där är (namnet på personen) man blir bara så här […]” 

I citatet blir som nämndes ovan också synligt att det finns en föreställning om att tjejer 

identifierar sig själva utifrån hur de blir bedömda. Detta kan också ses som ett exempel på en 

trend där människor strävar efter popularitet och kändisskap. I det digitala medielandskapet 

är det självklart för ungdomarna, digitala infödingar (Prensky, 2001:1-2), att vara delaktiga i 

såväl konsumtion som produktion. Utifrån Henry Jenkins (2012) resonemang om 

mediekonvergens kan det tolkas att vanliga människor kan uppnå kändisskap genom att vara 

synliga på sociala medier och bygga upp ett intresse för sin person eller produkt. Denna 

synlighet i offentligheten leder också till makt vilken identifieras utifrån den panoptiska 

modellen (Foucault, 1977). Synligheten ger dem status och makt där de har möjlighet att få 

andra att se upp till dem. De kan ses som övervakare eller snarare upprätthållare av normer 

genom sin synlighet.  

Kille 11 killgrupp: ”[…] Men om det skulle vara så, om man är riktigt sårad 
över nånting, om nån eller nåt har dött eller om nån är taskig mot dig, eller 
du inte har nån bra dag, då är det ju ingen mening att lägga ut de. Ta det med 
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nån som är din bästa vän, så kan du ju ringa upp och prata om det då, eller ta 
det med en förälder istället för att alla ska kunna veta det.” 

Tjej 5 tjejgrupp: ”jag har inte känt nåt behov av att andra ska gilla, jag hade ju 
Instagram förut, en privat, men jag tyckte det var mycket att man skulle 
lägga upp varje dag, att det blev som ett tvång, men man tröttnar ur på det. 
Jag känner inget behov av många följare på Facebook eller så.” 

Det skiljer sig i hur ungdomarna ser på uppmärksamhet och om de strävar efter det eller inte. 

En av killarna ser ett problem med att man är för personlig på sociala medier. En tjej menar 

till exempel att hon inte känner något behov av det. I ovanstående citat identifieras avvikelser 

från de diskurser som synliggjorts tidigare. Det kan ses som att ungdomarna är till viss del 

kritiska till sociala medier vilket innebär en avvikande hållning i förhållande till flera av de 

andra deltagarna.  

6.1.1. Självpresentation och utseende 

I alla grupper har ungdomarna pratat om utseende och att man vill se bra ut på bilder. Några 

menar att ju finare och snyggare bilder man har desto fler följare får man. Det framgår att 

ungdomarna genom interaktion kan skapa önskade intryck av dem själva vilket går i linje 

med Erving Goffmans koncept impression management (Johansson, 2009:120-122). 

Kille 3 blandad grupp: ”Det är många som tror sig veta hur samhället fungerar, 
det är ofta dom som för in hur man ska klä sig, hur man ska vara som person, 
vad som är modernt att göra och sånna grejer.”  

Tjej 2 blandad grupp: ”Om man är populär också klär man sig på ett visst sätt, 
man kanske har jättemånga följare, det blir som en trend, så folk följer efter 
det.” 

De är medvetna om hur de ska framställa sig själva på sociala medier, det vill säga att de vet 

hur de ska exponera sig för att passa in i rådande normsystem med tydliga utseendeideal. De 

finns en insikt om att dessa ideal är konstruerade och det finns en strävan efter att framställa 

sig enligt idealet. Sociala medier kan ses som en främre region där ungdomarna förhåller sig 

till rådande diskurser konstruerade av omgivningens förväntningar (Goffman, 1959:97-102).  

Kille 11 killgrupp: ”[…] på ask då, då svarar jag ju på frågor som jag har fått, 
och liksom mer än 75% av frågorna jag får är ju liksom: vad tycker du om 
den? vem är snyggast i den klassen? och liksom, det är ju så jävla jobbigt.” 

�22



Kille 1 blandad grupp: ”jag tar en bild också får det väl bli som det blir, men det 
ska ju inte se för fel ut för då blir det ju bara konstigt.”  

Tjej 8 blandad grupp: ”Jag vet inte, det kan ju va allt, man ska ju se bra ut, om 
det typ är en snygg kille så vill man ju fungera.” 

Bland många av tjejerna fanns ett fokus på utseende och att man vill se snygg och bra ut på 

bilder som läggs ut på sociala medier. Killarna tar upp att tjejerna söker uppmärksamhet 

eftersom tjejerna ställer frågor som härleder till deras utseende. Killarna framstår som 

självsäkra när de poängterar att det är jobbigt med alla dessa frågor samtidigt visar det sig att 

utseendet inte är helt oviktigt när de exponerar sig själva. Det tolkas som att killarna förhåller 

sig till en diskurs om att framställa sig som självsäkra i den främre regionen. Samtidigt 

synliggörs en viss osäkerhet när de trots allt också förhåller sig till en utseendenorm. 

Ovanstående citat befäster sociala konstruktioner om att tjejer är utseendefixerade och agerar 

utifrån den manliga blicken som Patrik Hernwall resonerar kring (Hernwall, 2014:58-60). 

Detta kan ses som sociala överenskommelser vilka bildar normsystem som styr hur 

individerna ska agera gentemot varandra. Killarna besitter makten att bedöma och tjejerna 

agerar efter hur de blir bedömda. 

Tjej 6 tjejgrupp: ”[…] om dom tycker jag ser ful ut och knäpp så får väl dom 
tycka det. Om jag tycker jag ser bra ut måste jag få tycka det, det är ju inte 
dom som bestämmer det.” 

Tjej 6 tjejgrupp: ”Man ska vara normal, samma sak på skolfotot, då tycker jag 
man ska ha vanliga kläder och se ut som man gör i verkligheten normalt. Om 
jag har jättesnygga kläder, en skitsnygg klänning och allt, ja då om nån 
tycker att jag är snygg, och sen när han träffar mig då ser jag ju annorlunda 
ut, så jag tycker man ska se normal ut.” 

Utifrån ovanstående utskiljs idéer om att det är upp till en själv att bedöma vad som är bra 

eller dåligt. Tjejen ovan vill framställa sig själv som att hon inte bryr sig om vad andra tycker 

samtidigt blir det tydligt att det är viktigt för henne att förhålla sig till rådande diskurs om vad 

som anses vara normalt. Även här befästs de sociala konstruktioner där tjejerna är objekt för 

den manliga blicken.  

Tjej 2 blandad grupp: ”Asså, när man är på skolan eller när man ska till stan 
eller vad som helst, man försöker ju inte vara toppmodell i alla vinklar då, 
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som när man håller på att ta bilder på sig själv. Man är mer slapp bland folk 
såhär men på instagram till exempel blir man mer ytlig.” 

Tjej 4, tjejgrupp: ”jaa, att man inte lägger ut såhär vulgära bilder, typ såhär på 
sin kropp när man står i bikini eller nåt, eller asså, det beror på på i vilket 
sammanhang, man kanske inte tar kort på sig själv när man står i 
underkläder och är hemma i spegeln och lägger upp.” 

Utifrån Goffmans (1959:97-102) resonemang om främre och bakre regioner framgår det i 

ovanstående citat att framställningen av sig själv på sociala medier skiljer sig från det 

verkliga livet. I den främre regionen som i det här fallet är Instagram förhåller sig man (tjej) 

till en striktare utseendenorm. Medan i verkliga sammanhang, vilket i det här fallet kan tolkas 

som den bakre regionen är man inte lika noggrann med sitt utseende. 

Tjej 1 blandad grupp: ”Jag tycker profilbilden är det viktigaste om man typ vill 
ha fler följare eller så” 

Kille 11 killgrupp: ”Det visar ju vad hon gör och vad hon är.” 
Kille 11 killgrupp: ”En profilbild som jag tycker är okej är, om man är då en 

hockeyspelare eller fotbollsspelare så är det ju ganska kul då om man lägger 
ut en bild när man är på planen, eller bakifrån på sitt nummer eller nånting.” 

De flesta av ungdomarna var överens om att profilen ska spegla vem det är, hur en ser ut och 

vad en gillar att göra. Profilbilden tolkas som en främre region där ungdomarna förhåller sig 

till diskurser som sätter ramarna för vad som ska ingå i profilbilden. Hernwall (2014) 

diskuterar kring hur killar identifieras med vad de kan och tjejer utifrån hur de blir bedömda. 

Detta blir tydligt i ovanstående citat då det framgår att en bild på en tjej visar vem hon är 

medan bilden på killen visar vad han kan. De kan genom profilbilden skapa önskade intryck 

om dem själva. 

6.1.2. Vänner på olika sätt  

Det skiljer sig i hur mycket ungdomarna vågar blotta sig på sociala medier. Många av dem 

menar att de har privata profiler och vännerna på sociala medier är också de vänner de har i 

verkliga livet. Men ungefär lika många har öppna profiler och är också vänner med 

människor som är mer eller mindre okända för dem. 
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Kille 2 blandad grupp: ”Fast det är ju många som är vän med många som man 
bara träffat någon gång liksom”. 

Tjej 2 blandad grupp: ”Man kan ju ha olika sätt att ha vänner på, asså vissa dom 
har ju bara dom bra vänner som man känner, vissa är ju bara vän med folk 
bara för att man vet vilka dom e eller för att man går på samma skola. Då 
kan ju en ha 500 vänner medan en annan har 20. Vännerna är på olika sätt 
liksom.” 

Det finns en skillnad mellan vänner och följare, flera menar att de inte bryr sig om det är 

okända människor som följer dem, men att de inte nödvändigtvis följer dem tillbaka. Det 

tolkas som att det är naturligt för ungdomarna att ha vänner som är okända för dem vilket kan 

relateras till dem som digitala infödingar. De reflekterar därmed inte över det faktum att ha 

vänner de aldrig träffat i verkliga livet.  

Tjej 8 blandad grupp: ”Man vill ju såhär följa andra också, men vill ändå inte 
göra det, för om dom är privat då är det, såhära, då vågar man typ inte 
fråga.” 

Tjej 8 blandad grupp: ”Asså, om dom, en skitsnygg, sjukt snygg, då vågar man 
typ inte trycka, då blir man asså: ska jag?!” 

I ovanstående citat framgår det likt det som diskuterats tidigare att det är betraktaren som har 

makten att bedöma. Tjejen förhåller sig till det och är därför osäker i sitt agerande om hon ska 

våga blottlägga sig själv.  

Kille 11 killgrupp: ”De är bara mina liksom närmaste kompisar och så, det är 
liksom inte min kompis kompis pojkväns kompis kompis liksom så, som jag 
aldrig skriver till. Alla jag har i  min kontaktlista har jag nån gång skrivit till 
och kommer skriva till.” 

Kille 14 killgrupp: ”På spel har en tjej hittat mig från Stockholm, som addade 
mig och skrev att hon skulle hoppa från ett höghus om jag inte chattade hela 
natten med henne […] Sen sa jag Hej, då lärde vi känna varandra, sen känner 
jag henne.” 

Killarna ovan framstår som att de utgår från sig själva och tar ställning på ett tydligt sätt i hur 

de vill hantera sina vänner över sociala medier. Till skillnad från tjejen tidigare framstår 

killarna som säkra i sina ställningstaganden vilket befäster social konstruktioner om att de ska 

framstå som självsäkra och överordnade.  
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6.1.3. Anonymitet 

Att vara anonym på sociala medier är vanligt och vanligast enligt ungdomarna är att vara 

anonym på ask.fm. Ungdomarna är väletablerade i det digitala medielandskapet och 

medvetna om internets öppenhet och att man inte är så anonym som man tror. 

Tjej 8 blandad grupp: ”det finns ju fortfarande kvar på internet […] Det är ju 
egentligen bra att det finns, så att folk kan kolla upp det, men man kanske 
inte vill att alla ska se det, men det är ju bra att det finns kvar, eller, går det 
att söka på google efter en bild som man lagt ut och sen tagit bort?” 

Kille 7 blandad grupp: ”Som sagt, man får ju se upp vad man lägger ut och ta 
ansvar för det.” 

Utifrån ovanstående samtal framgår det tydligt att ungdomarna är medvetna om internets 

öppenhet och att allt som läggs ut finns någonstans kvar. En tjej tar upp att det är bra att allt 

ligger kvar för då kan kan man kolla upp det. Det går i linje med Elza Dunkels resonemang 

att om onda saker kommer upp till ytan går de också att synliggöra och motverka dem 

(Dunkels, 2009:109-114).  

Tjej 7 tjejgrupp: ”ja asså jag tror man vågar säga mer  när man inte ses face-to-
face, man vågar skriva mer än vad man vågar i verkligheten.”  

Tjej 5 tjejgrupp: ”Jag tycker man ska kunna stå för det man skriver och säger, så 
man inte skriver sånt som man egentligen inte skulle våga säga i 
verkligheten.” 

Kille 8 blandad grupp: ”Man lär ju inte va likadan på liksom Kik och sånt där 
som man är i verkligheten, jag tror att man vågar mer på kik och så.”  

Tjej 8 blandad grupp: ”Ja, asså där kan man ju vara jättebitchig och elak, men i 
verkligheten kanske man egentligen inte är det, man kanske bara vill spela 
cool.”  

Ungdomarna ser möjligheter i att kunna vara anonym på sociala medier. Enligt ovanstående 

framgår att det man vågar mer om man kan vara anonym samtidigt som de poängterar att det 

är viktigt att kunna stå för det man lägger upp. Med en anonym skärm emellan kan 

ungdomarna upprätthålla fasader av dem själva på sociala medier. De är medvetna om att de 

kan forma sina ”jag” och vara på olika sätt beroende på i vilket socialt sammanhang de 

befinner sig i vilket relateras till Erving Goffmans impression management (Laughey, 

2007:74).  
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6.2. Att vara uppdaterad 

Att vara uppdaterad och ha koll på vad som händer i ens omgivning, vad ens vänner gör, 

vilka bilder dem tar och att uppdatera andra om ens egen tillvaro är en viktig anledning till 

varför ungdomarna väljer att vara aktiva på sociala medier. Många har kontakter kända såväl 

som okända på andra orter vilket då gör det svårt för möten i verkligheten. Därför är sociala 

medier ett bra att sätt att hålla kontakten på. 

Fråga: Om det inte skulle finnas några sociala medier, vad skulle ni göra då? 
Kille 7 blandad grupp: ”Jaa, asså man skulle ju inte fått reda på lika mycket som 

man vet.” 
Tjej 4 tjejgrupp: ”[…] man skulle känna sig ganska tom, eller jo jag säger ju inte 

att jag är beroende av sociala medier, eller jo det kanske man är litegrann 
[…] Man vill liksom veta vad som händer så man inte är helt efterbliven.” 

Kille 6 blandad grupp: ”Ja, man hade nog varit mer utomhus och varit med 
vänner i verkligheten ju.” 

Att vara aktiv med sociala medier har blivit något av en vana för de flesta av ungdomarna och 

flera menar att det skulle kännas tomt och tråkigt utan att ha sociala medier.  Det framgår att 

ungdomarna är mer eller mindre beroende av sociala medier vilket förknippas med dem som 

digitala infödingar i det nya medielandskapet (Prensky, 2001:1-2). Det är viktigt för dem att 

vara uppkopplad och ha snabb tillgång till i första hand vänner men även till information av 

olika slag. För dem är det naturligt att genom några knapptryck på internet nå sin information 

eller hålla sig uppdaterade genom att bläddra igenom det eviga flödet på sociala medier. Det 

går att se tydliga exempel på hur det faller sig naturligt för ungdomarna att anamma det nya 

och låta det ingå som viktiga delar av deras liv.  

Tjej 5 tjejgrupp: ”Det kan vara någon så här professionell fotograf och såhär är 
bra på det och då kan man få lite inspiration när man ska måla.”  

Kille 6 blandad grupp: ”[…] mitt favoritlag, dom brukar lägga upp bilder på 
målen dom har gjort, vilken startuppställnng dom ska göra och sånt dära. Åå 
det är ju bra att veta så då följer man ju dom.” 

Tjej 5 tjejgrupp: ”Jag kan typ kolla på nån sån där putie pie grejs och jaa, då 
liksom pratar han ju engelska hela tiden, och då lär man sig och då liksom 
tar man ju inte det, och jag, man får större ordförråd och så.” 
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De intervjuade ungdomarna har olika fritidsintressen vilka ofta genomsyrar ungdomarnas 

användande på sociala medier, många får och söker inspiration och motivation genom 

framförallt Facebook. Utifrån ovanstående citat går att se att ungdomarna förhåller sig till det 

digitala medielandskapet och får mycket för dem viktig information över sociala medier. De 

använder sociala medier som en arena för lärande om det de tycker är intressant. Det är något 

Henry Jenkins (2012) diskuterar och menar att det nya medielandskapet har stor betydelse för 

ungas lärande. Några tar också upp en annan aspekt av lärande och att vara uppdaterad på 

sociala medier. De menar att de får reda på nyheter och händelser som kan beröra dem vilket 

framgår i följande citat:  

Tjej 8 blandad grupp: ”Där var det ju nån som berättade att det var en vit skåpbil 
som åkte runt med tjuvar som tittade in i andras hus för att dom typ skulle 
sno grejer. Det är ju bra att få reda på det.”  

6.2.1. Källkritik och sanning  

Det finns flera tendenser som visar på att ungdomarna är kritiska till innehållet på sociala 

medier och inte tar allting för att vara sanning. 

Kille 6 blandad grupp: ”Vem som helst som kan lägga upp grejer, det är inte 
säkert att det är sant.” 

Kille 7 blandad grupp: ”Om det är typ från ÖP (lokaltidningen) eller nåt sånt då 
tänker jag att det är sant, men om det bara är från nån som sagt det, då tänker 
jag inte så mycket på det.” 

Det framgår att om det är något konstigt eller anmärkningsvärt som kommer upp i deras 

flöden så är de kritiska till innehållet. Det tolkas som att de är mer medvetna om internets 

öppenhet än vad många vuxna tror. Detta stämmer överens med vad Elza Dunkels (2009) 

diskuterar om unga på nätet där hon menar att unga vet mer än vad många tror. Även om de 

är kritiska till innehållet på sociala medier är de inte kritiska i samma utsträckning till 

innehållet i vanliga traditionella medier som dags- eller kvällstidningen. De förhåller sig till 

en diskurs om att det som står i tidningen är sant vilket troligtvis är en historiskt präglad idé.  

Tjej 8 blandad grupp: ”Men asså om det är olyckor och så, då känns det ju som 
att det är på riktigt, men om det är typ en kändis som blivit skjuten då kanske 
man, kanske man tror på det, men det är ju inte säkert men.” 
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Kille 3 blandad grupp: ”Man kan ju förvränga bilder ganska mycket.” 

Huruvida de är kritiska till innehållet kan också bero på vilken händelse det är. Det är skillnad 

på om det är en allvarlig olycka eller om det är en kändis som råkat ut för något. Samtidigt är 

de väl medvetna om hur man kan manipulera bilder och göra dem till något de inte är 

meningen att vara. Ungdomarna är väletablerade i det digitala medielandskapet och har 

tydliga idéer om hur de ska handskas med informationen där. 

6.3. Risker med sociala medier  

Något som kom upp tidigt i alla intervjuer var de risker som kan finnas med sociala medier 

och framförallt näthat och nätmobbning. Ask.fm var den gemensamma nämnaren för den 

plattform där hat och mobbning pågår. Trots det hade många, framförallt tjejerna, en 

användare på ask.fm och tyckte det var kul. Många hade också blivit utsatta för någon form 

av hat eller mobbning, vissa värre än andra. En annan risk med att vara på sociala medier är 

obehagliga eller konstiga kontakter och sidor. De menar att de ofta är eftertänksamma när det 

gäller kontakterna de har över sociala medier. De är också väl medvetna om virus, vad de gör 

med datorn eller telefonen och hur de sprids. 

6.3.1. Näthat och nätmobbning  

Kille 3 blandad grupp: ”[…] det är fler som blir avundsjuka, man tycker den 
personen är en sån som tror att den står i centrum å det blir ju som att om jag 
har 8000 följare så blir ju jag stor som person också och det blir många som 
blir avundsjuk.”  

Tjej 3 tjejgrupp: ”Oftast är det ju sånna människor såhär osäkra och avundsjuka 
och så och mår allmänt dåligt, och jag tycker inte att man ska bli nerdragen 
av sånna människor.” 

Alla de intervjuade ungdomarna var överens om att näthat och mobbning ofta grundar sig i 

någon form av avundsjuka. Det kan vara personer som är avundsjuka på andras popularitet 

och därför väljer de att skriva elaka saker till den berörda personen. Det identifieras som en 

social konstruktion där det framgår som att det är självklart att hat och mobbning är en orsak 

av avundsjuka.  
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Kille 4 blandad grupp: ”Man kan ju utsätta sig själv för olika risker, om jag har 
tusen följare utsätter jag mig själv för att få hat och nätmobbning, men om 
jag bara har mina vänner så finns inte den risken.” 

I ovanstående citat framgår en idé om att ”man får skylla sig själv om man får hat” då det är 

upp till den individuella användaren av sociala medier att inte utsätta sig för onda personer. 

Ett exempel som liknar innebörden ovanstående citat är vanligt förekommande i 

samhällsdebatten. Till skillnad från näthat och mobbning handlar det om när våldtäktsmän får 

förmildrade straff för att den våldtagna har klätt sig på ett utmanande sätt och utsätter sig 

därför för att bli våldtagen. Det innebär att det finns sociala konstruktioner om att det är offret 

det är fel på och inte förövaren. Det tolkas som att det inte är fel på de som hatar eller mobbar 

utan att det är fel på den som blir hatad eller mobbad. Ungdomarna förhåller sig till normer 

vilket gör det okej att hata eller mobba någon som sticker ut för mycket eller är utmanande på 

något sätt. Det går att se ett behov likt det Henry Jenkins (2012) diskuterar om att det är av 

stor vikt att rusta de unga genom att bidra med kunskap och information om de faror som 

finns med det nya medielandskapet istället för att filtrera dem.  

Tjej 7 tjejgrupp: ”[…] så tolererar jag inte att nån behandlar folk illa, och 
särskilt inte att skriva ut det på sociala medier och sånt, så asså jag försöker 
ju säga till dom.” 

Tjej 4 tjejgrupp: ”Asså, killar, dom blir typ kompis med allihopa, dom bryr sig 
inte någonting om bakgrund och så, dom dömer inte folk, inte lika mycket 
som tjejer gör.” 

Kille 13 killgrupp: ”Det är typ om man besegrar dom eller är bättre än dom på 
nå spel eller så, ibland skriver dom bara i spelet och ibland går dom in på 
skype, kollar ens nummer där och allt skit och sen skriver dom elaka saker 
till en […] jag brukar svara, och inte svara så snälla saker tillbaka.”  

Bland tjejerna fanns tendenser som visar att de gärna ger igen om de eller någon nära vän blir 

utsatta för någon form av hat eller mobbning. De har en föreställning om att killar inte bryr 

sig lika mycket som tjejer och att tjejer har ett värre temperament än killar och har svårare att 

bara släppa saker. Då många av killarna spelade onlinespel kunde hat eller lite mer skämtsamt 

hat visa sig i konversationer där. I de fallen berodde det på att den som förlorat blivit arg för 

sin förlust. Ungdomarna förhåller sig till sociala konstruktioner där tjejerna är känsligare och 

kommentarerna ofta handlar om yta medan killarna är mer inriktade på prestation. 
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6.3.2. Obehagliga kontakter och sidor  

Både killar och tjejer tog upp risker med sociala medier som obehagliga kontakter och sidor, 

vad det kan leda till och att man ska vara försiktig. 

Kille 2 blandad grupp: ” Vissa tjejer i min förra klass fick vissa pedofiler som 
skickade konstiga saker.” 

Tjej 4 tjejgrupp:[…] det finns sånna här pedofiler som kan ta bilderna och 
liksom lägger ut dom på porrsidor.”  

Tjej 6 tjejgrupp: ”Man ska ju vara försiktig.”  

Pedofiler var exempel på obehagliga kontakter vilket tjejerna framförallt tog upp som en risk. 

Men även killarna pratade om det och att de visste flera tjejer som blivit utsatta av att blivit 

kontaktade av pedofiler. Problemet med pedofiler via nätet är omtalat i samhällsdebatten 

vilket kan vara en anledning till varför vuxna är överbeskyddande och att moralpanik kan 

uppstå (Cohen, 2002:xi).  

Tjej 2 blandad grupp: ”I bland kan man ju hajja till, för då kommer det upp: du 
behöver installera nya adobe flash, men det är fejk, å man måste typ, för det 
är en sån vanlig ruta med vanligt kryss och sånt, men då finns det riktiga 
krysset bakom. Så tänker man att det är så fult för om man klickar på det här 
kanske hela telefonen förstörs. Det är ju som att gå på ett trasigt golv eller 
nånting, går man i ett hål, ja då är det ju kört.”  

Förutom pedofiler var ungdomarna väl medvetna om andra risker med att vistas på internet, 

exempelvis popup-sidor med virus. Det tolkas som att de blivit informerade förmodligen från 

vuxna om att iaktta försiktighet och vara uppmärksamma när de surfar på nätet. Det upplevs 

som att de har koll på vilka tecken som visar att det kan vara virus som poppar upp. 

Tjej 8 blandad grupp: ”Asså det är jättemånga som skickar såhär, aa du har 
vunnit en miljon dollar typ, och det är jätte, asså man tror inte på det, det 
låter så orimligt så det är helt sjukt.” 

Många av ungdomarna menar att de är mer medvetna nu och har mer kunskap nu än tidigare 

om internets och sociala mediers risker. Som de digitala infödingar de är det naturligt för dem 

att värdera innehållet och avgöra om det är orimligt och på så sätt är de väl medvetna om 

riskerna.  
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Kille 11 killgrupp: ”Jamen asså, dom frågar kan efter vart man bor, vad man 
tycker om att göra och liksom, men om jag inte vet vem den personen är så 
är det ju inte så jävla roligt liksom, att den personen vet var jag bor, och jag 
har aldrig liksom träffat den.”  

I fall de blir kontaktade av obehagliga personer menar främst den homogena gruppen med 

killar att de är väldigt försiktiga och blockerar användare som de känner minsta misstro till. 

De vill inte lämna ut för mycket personliga uppgifter som kan avslöja saker som exempelvis 

var dem bor. Något som Henry Jenkins och Elsa Dunkels tar upp är att det är viktigt att göra 

de unga medvetna om interners öppenhet och dess risker. Utifrån ovanstående citat tolkas att 

personen som sagt det har blivit väl informerad från föräldrarna om att aldrig lämna ut för 

personliga uppgifter och att vara aktsam med nya okända kontakter. 

6.4. Vuxna och föräldrar  

Ungdomarnas relation till sina föräldrar och andra vuxna tyder på att de alla befinner sig i 

någon form av identitetsskapande eftersom nästan alla på ett eller annat vis tar avstånd från 

de vuxna i sin omgivning.  

Kille 2 blandad grupp: ”Om man skaffar det så får man ju ta ansvar, det är väl 
lite därför det finns åldersgräns antar jag, fast det är väldigt många som 
skriver in att dom är äldre än vad dom är också.”  

Kille 4 blandad grupp: ”Jag var typ tio kanske, Facebook hade jag innan 
Instagram, men jag har fått ha det för mina föräldrar.”  

Trots att åldersgränsen är 13 år på de flesta sociala medier har ändå de flesta av ungdomarna 

varit medlemmar på ett eller flera medier sedan flera år tillbaka. Då har de bara skrivit att de 

är äldre än vad de är och struntat i sina föräldrars förbud. Vissa har dock blivit tillåtna att ha 

sociala medier tidigare då föräldrarna inte brytt sig medan vissa har varit tvungna att vara vän 

med sina föräldrar. De är väl medvetna om åldersgränsen och har tankar och förståelse om 

varför den finns, men samtidigt har de struntat i den själva. De anser sig själva veta för- och 

nackdelar med att vara på sociala medier och att man får se till att ta ansvar för det man 

lägger ut. Elza Dunkels (2009) och Henry Jenkins (2012) lyfter att det är viktigt att rusta de 
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unga för det komplexa medielandskapet och informera om dess för- och nackdelar. Detta 

tolkas som att det är av än större vikt då ungdomarna som i ovan skaffar sociala medier 

mycket tidigare än vad som rekommenderas. De vet också hur man kommer förbi eventuella 

hinder eftersom det är så väletablerade i det digitala medielandskapet.  

6.4.1. Privatliv på sociala medier  

Kille 1 blandad grupp: ”Mina föräldrar, ja har ju dom på facebook och 
instagram, dom ser ju vad jag lägger ut och eh, är det några olämpliga bilder 
jag lagt ut så säger dom ju såklart till. Att jag tar bort det.”  

Kille 2 blandad grupp: ”Jag var ju tvungen att bli vän med mina föräldrar för att 
jag skulle få Facebook, men sen typ efter en månad så blockade jag dom.”  

Tjej 4 tjejgrupp: ”man vill inte va vän med dom.”  
Tjej 6 tjejgrupp: ”Nej, det är bara pinsamt.”  
Tjej 4 tjejgrupp: ”[…] man berättar ju inte precis allting för sina föräldrar […] 

dom behöver ju inte veta allting heller och dom berättar ju inte heller allt för 
sin föräldrar, man måste ju ha lite privatliv också, dom behöver ju inte lägga 
sig i mitt liv i precis allting.”  

Flera har varit tvungna att vara vänner med sina föräldrar på Facebook för att få ha ett konto 

där. Några, framförallt killar, har inte brytt sig så mycket om att de måste vara vänner med 

sina föräldrar utan påpekat att det är bra. Tjejerna å andra sidan är mer måna om att de ska ha 

ett privatliv på sociala medier och tycker inte att föräldrarna ska se allt dem gör. Utifrån 

ovanstående citat tolkas det som att tjejerna befinner sig i ett starkare identitetsskapande än 

killarna där de har börjat bygga på en självständig identitet. De har börjat ta avstånd från sina 

föräldrar och deras pekfingrar som talar om vad som är rätt eller fel och börjat utforska sina 

”jag” utan föräldrarnas närvaro.  

Tjej 3 tjejgrupp: ”jaa, men jag får ju egentligen inte ha instagram eller ask, men 
jag har det ändå […] för mamma är rädd att jag ska bli nertryckt, precis som 
jag redan blivit, men har man bra vänner går det väl.” 

Tjej 4 tjejgrupp: ”jag får skaffa vad jag vill för mina föräldrar litar på mig, asså 
dom vet att jag inte håller på med dåliga saker liksom.”  

Kille 7 blandad grupp: ”Mina föräldrar bryr sig typ inte.”  
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En av tjejerna tar upp föräldrarnas oro över att det ska hända något om hon är på sociala 

medier. Ungdomarna antyder att deras föräldrar är överbeskyddande vilket kan identifieras 

som den moralpanik Stanley Cohen diskuterar kring. Moralpaniken uppstår när de vuxna är 

oroliga för det nya och inte har kontroll över det, vilket i det här fallet kan tänkas vara när de 

är oroliga för sina barns varande på sociala medier (Cohen, 2002:4). Utifrån Dunkels (2009) 

och Jenkins (2012) resonemang är det av vikt att rusta de unga för det nya istället för att 

förbjuda dem för något de ändå kommer att nå. Någon är inte tillåten att vara medlem för sina 

föräldrar medan andra menar att deras föräldrar litar på dem och att de får göra vad de vill. 

Enligt ovanstående tolkas det som att de vuxna är mer måna om tjejernas varande på sociala 

medier än killarnas. Detta befäster också sociala konstruktioner om att tjejer ska vara de 

svaga och killarna de starka.  

7. Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka ungdomars föreställningar och tankar om sociala 

medier med fokus på hur de förhåller sig till genuskonstruktioner och olika normer. 

Avslutningsvis går att konstatera att ungdomarna är väl etablerade i det digitala 

medielandskapet och sociala medier är en stor del av deras vardag. De uppfattas befinna sig i 

stadier av identitetsskapande där sociala medier är en viktig del. De har där möjlighet att ta 

avstånd från vuxnas influenser och bygga på identiteter tillsammans med vänner. De anser att 

kontakterna över sociala medier är viktiga för dem och det är framförallt kontakten med de 

närmaste vännerna som värderas mest. De ser fördelar med sociala medier då det ger 

möjligheter till att lära känna nya vänner och hålla kontakten med vänner och det är för dem 

naturligt att vara vänner med människor de aldrig träffat. De ser riskerna men också 

möjligheterna med att kunna dela med sig över sociala medier och vara del av en interaktiv 

plattform i ständig förändring. De uppfattas som mer medvetna och konsekvenstänkande än 

vad många vuxna tror och även jag själv trodde.  

Ungdomarna förhåller sig till sociala konstruktioner som bygger på socialt konstruerade 

föreställningar som upplevs vara starkt historiskt och kulturellt präglade. I och med det 

identifieras också maktperspektiv där ungdomarna som är synliga på rätt sätt blir populära 

och får således makt. En genomgående konstruktion är den manliga blicken vilken alla de 
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intervjuade agerar utifrån. De har koll på hur de ska passa in i olika normsystem som bygger 

på tydliga ideal och det framgår att ungdomarna anpassar sina framställningar av dem själva 

beroende på sammanhang. Genuskonstruktioner har visat sig vara djupt rotade i ungdomarnas 

sätt att se på saker vilket blir tydligt i deras varande på sociala medier och de genomsyrar 

troligtvis även deras varande i andra sociala sammanhang. I dagens samhällsdebatt diskuteras 

det mycket om hur människor värderas olika beroende på yttre attribut. På grund av 

underliggande strukturer i samhället påverkas de grundvärderingar individen har vilket i sin 

tur skapar normsystem som individen förhåller sig till. Men trots det går samhället sakta men 

säkert mot att bli mer jämställt genom att problemen som grundar sig i denna ojämställdhet 

ständigt lyfts i samhällsdebatten. Exempelvis diskuterade jag i inledningen hur unga tjejer 

råkar illa ut på grund av rådande utseendeideal. Det är ett aktuellt problem som ständigt 

motarbetas från olika håll vilket gör individen mer medveten och troligtvis mer eftertänksam. 

De unga är de framtida vuxna som i sin tur kommer föra vidare sina värderingar till de nya 

unga. Frågan är i vilket samhälle vi vill leva? 

Skolan har en viktig roll att bidra med kunskap som är aktuell och framåtsträvande. Några 

frågeställningar som väckts hos mig är inte minst om skolans roll när det gäller lärarnas 

medvetenhet om reproduktion av föreställningar om genus. Tjejernas förhållningssätt när det 

gäller utseende och yta innebär ett mer passivt förhållningssätt där man överlåter till andra att 

döma och bedöma. Det medför också en större sårbarhet och utsatthet inte minst när det 

gäller mobbning och kanske obehagliga kontakter. Killarna tar istället själva initiativet att 

berätta vad de är och vad de gör. Hur god är lärarnas insikt och medvetenhet om dessa 

underliggande sociala mönster i det dagliga arbetet med attityder och värdegrundsarbete? 

Något som diskuterats löpande i uppsatsen är Elza Dunkels (2009) och Henry Jenkins (2012) 

resonemang om att det är viktigt att upplysa de unga med kunskap om samhället för att göra 

dem till starka individer på nätet. De unga misstror ofta de vuxnas kunskap om internet och 

sociala medier och vuxna misstror ofta de unga. För att minska kunskapsklyftan och få ut det 

bästa av två världar vill jag återigen lyfta skolans centrala roll i att bidra med aktuell kunskap. 

För att göra det gäller att förstå de unga som aktiva deltagare i det digitala medielandskapet 

och dess för- och nackdelar samt anpassa utbildningen efter det.  
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7.1. Förslag till vidare forskning 

Ytterligare perspektiv som att undersöka föräldrars, lärares och andra vuxnas föreställningar 

om  ungas varande på sociala medier hade varit intressant och kunnat komplettera denna 

undersökning med en mer nyanserad bild. Hur jobbar man med sociala konstruktioner i 

skolan? Pratar man om det i hemmet? Låter man de unga vara aktiva deltagare i det digitala 

medielandskapet eller finns det tendenser som visar på moralpanik över de ungas varande på 

sociala medier? Hur framträder eventuella maktperspektiv där de vuxna befäster sin makt i att 

veta bäst? Är de överbeskyddande eller tänker de i banor om att moralpaniken kan leda till 

filtrering av viktig kunskap som kan vara användbar för de unga som starka individer?  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Öppning: Kort information om intervjun  
• Om mig själv 

• Syftet med undersökningen

• Informera om tystnadsplikt (påtala att det som sägs stannar i gruppen, men också att de ska vara 

eftertänksamma och inte säga något som de inte vill dela med sig av) 

• Anonymiseras i uppsatsten 

• Upplägget för intervjun

• Informera om inspelning 

Uppvärmningsfrågor (går varvet runt där var och en berättar):  
• Namn

• Ålder

• Var de kommer ifrån 

• Intressen 

SOCIALA MEDIER (håller samtalet öppet, låter dem styra)  

• Vad tänker ni på när jag säger sociala medier? 
- Utveckla? Kan ni berätta mer? 

• Vilka sociala medier är ni själva aktiva med? 

• Vad gör ni på sociala medier? 
- Hur går det till? Vad är viktigast? Varför?

• Hur tänker ni kring de kontakter ni har över sociala medier? 
- Hur reagerar ni om någon beter sig konstigt? Berätta mer? Exempel?

• Om det inte skulle finnas några sociala medier? Vad skulle ni kunna göra då? 

INNEHÅLLET  

• Hur reagerar du/ni över det ni möter på sociala medier? 

• Hur viktigt är det med en bra profilbild? Vad tänker ni? 
- Hur ser den rätta profilen ut? Vad finns med? Vad döljer man? 
- Tankar om egna bilder, Bilder på dem själva, Bilder på andra/vänner, Bilder på okända, Bilder 

på händelser, Reklambilder - vad rätt och fel?

• Det ni ser och hör på sociala medier, hur tänker ni kring om det är sant?
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- Vem ser vad? Ser vi alla samma sak? Vad är rätt och fel? 

FRAMSTÄLLNING 

• Hur framställer ni er själva? Finns det något som är rätt eller fel? 

• Kan ni berätta lite mer om hur ni agerar på sociala medier? I olika situationer? 

• Vilken betydelse har situationen för hur ni framställer er själva? 

SYNLIGHET 

• Hur man hela tiden är synlig för andra, vänner lika väl som okända personer

• Hur andra kan “kolla upp” en

• Hur man kan ”kolla upp” andra

ANSVAR OCH RISKER 

• Hur reagerar ni vid olika tillfällen? Utveckla?

• Ansvar över innehåll som ni postar?

• Mobbning? Har ni blivit utsatta? På vilket sätt? 

• Vilka risker finns? 

• Hur ser vuxna, föräldrar och lärare med flera, på ert användande av sociala medier? Utveckla?  

Avslutande
- Sammanfattar övergripande vad som sagts i intervjun, tar upp de viktigaste idéerna som kommit 

upp. 
- Frågar om det är något de vill tillägga
- Tackar för mig 
- Berättar var resultatet kommer redovisas och hur det finns tillgängligt
- Frågar om de vill ha tillgång till den och ber i så fall om mailadresser alternativt att jag mailar 

ansvarig lärare. 
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