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Abstract 
 
Eek-Karlsson, Liselotte (2015). Ungas samspel i sociala medier - att balansera mellan 
ansvar och positionering (Young people’s interaction in social media – balancing 
responsibility and social position), Linnaeus University Dissertation No 228/2015, 
ISBN: 978-91-87925-78-8. Written in Swedish with a summary in English 
 
The growing communication that takes place between young people today causes 
concern. The purpose of this study is to develop in – depth knowledge of the 
interaction that young people engage in online. The pedagogic interest is based on 
an investigation of conditions for social learning and social integration that exist in 
practice, which unfolds in virtual spaces created by social media. The technology 
referred to in this thesis is considered to be a social construction, which entails that 
values circulate between people, technology, and society. The theoretical point of 
departure is based on a pedagogic theory, which proposes that people develop their 
ability to cooperate, their social identity, and their understanding of the world 
through interaction with others. This dissertation includes three studies. The first 
study investigates support and harassment online (for example, insults). The second 
study is conducted for the purpose of revealing the discursive patterns in young 
people’s argumentation, based on a series of interviews. Finally, a text analysis of 
Facebook’s policy document was performed, with focus on the democratic values 
that are mediated via this document. The overall result is that considerably more 
young people feel that they are supported in social media, than those who are 
harassed. Both a supportive culture and a harassing culture can be defined however. 
The more often young people support their friends, the more often they find 
themselves to be the recipient of support. The same relationship pertains for 
harassing communication. Reciprocity, respect, and being responsible are dominant 
themes in a close circle of friends. In interaction with friends who are not members 
of the close circle of friends, communication is characterised by asymmetry and 
control. The imposition of discipline takes place as a function of both gender and 
status. The risk of being subject to reprisals is great, if the prevailing system of 
norms is violated. Young people’s social interaction in virtual spaces tends to be 
dominated by marketization where strategic behaviour, which primarily is a 
function of the individual’s social position and profit interest, is observed. 
 
Key words: young people, social media, social values, responsibility, social position, 
discursive patterns  
 
 
 
 





 

Förord 

 

”En bok ska vara som en gädda; en spetsig inledning, ett matnyttigt mittparti 

och en snärtig avslutning”.  

 

Det är Astrid Lindgren som ger tips om hur en bra bok ska vara. Jag tror att 

detsamma gäller för en avhandling. Det gäller att snabbt fånga läsaren, forsk-

ningsresultaten ska vara intressanta och tankeväckande och slutligen ska allt 

knytas ihop i några tydliga och centrala slutsatser. Så lätt det låter, men så 

svårt att genomföra i praktiken!  

 

Forskarutbildningen har verkligen varit en bildningsresa. Genom kunskap 

uppenbaras världen och en förståelse för sammanhang växer fram. Den käns-

lan är fantastisk! Samtidigt har det periodvis varit ett hårt arbete och ett fam-

lande i mörker. Som tur är, har jag inte gjort resan ensam. Många har funnits 

vid min sida; pushat, knuffat mig framåt och hållit mig tillbaka när det be-

hövts. Den första jag vill säga tack till är Lena Fritzén, som varit min huvud-

handledare. Ditt oförtröttliga och idoga slitande med mina texter har varit 

fantastiskt. Du är envis och har inte gett upp förrän alla stenar har vänts. 

Ibland har du varit tuff i din kritik, men din varma blick och din medmänsk-

lighet har gjort att jag sakta men säkert tagit kliv framåt. Tack också till mina 

två bihandledare! Linda Reneland–Forsman, vars kunnande om online–arenan 

varit till stor hjälp i avhandlingsarbetet. Din analytiska förmåga har bidragit 

till både bra och träffsäkra formuleringar. Susanne Linnér, din eftertänksamhet 

och ditt grubblande över vad ett textavsnitt egentligen handlar om har många 

gånger fått mig att tänka tvärtom. Ni har varit ovärderliga!             

 

Tack alla doktorandkollegor som funnits med längs vägen, både i Kalmar och 

i Växjö. På lunchmöten, i seminarier och på tåget mellan Växjö och Kalmar 

har mycket avhandlats. Från djupa filosofiska frågor, livet som doktorand till 

vad som finns i matlådan. Högt till tak och mycket skratt! Jag har verkligen 

uppskattat att få vara tillsammans med er! Tack till mina två arbetskamrater 

som också är några av mina bästa vänner, Lars–Olof Valve och Ragnar Ols-

son. Vi har funnits vid varandras sida i dryga tjugo år och delat både sorger 

och glädjeämnen. Era glada tillrop och er tro på att jag skulle ro avhandlings-

arbetet i land har varit oskattbart. Extra tack till dig Ragnar som med kort 

varsel hann med att korrekturläsa manuset. Tack också till alla kollegor på 

institutionen som gett mig en klapp på axeln under resans gång. Det har 

värmt! Så till Johan Henriksson som gjort bilden på framsidan. Ett stort tack 

till dig! Du fick fria händer att skapa en bild där unga är i centrum. Genom ditt 

intresse för mangaserier och din kunskap om bildredigering blev det en härlig 

bild.    



 

Tack Tommie för att du har stått ut med min frånvarande blick, mina korta 

svar och min ovilja till socialt umgänge. Det är inte alltid lätt att leva med en 

doktorand! Så till mina tre barn; Josefin, Jesper och Ida–Maria. Tack till er 

alla tre! Ni har hejat på mig, men emellanåt också skakat på huvudet och und-

rat över om jag aldrig är färdigutbildad. Jag tror att jag är det nu. Nu vill jag 

vara mer tillsammans med er! Det är ju ni som betyder mest av allt!  Sist, men 

inte minst vill jag tacka min mamma Solveig som med både stolthet och en 

bekymrad min följt mig längs vägen. Du har länge undrat över hur lång tid det 

ska behöva ta att skriva en avhandling och om jag inte är färdig snart. Äntligen 

kan jag svara…NU är jag klar! 

 

Det finns andra utmaningar i tillvaron än att skriva en avhandling. Att leka 

brandstation till exempel. Tack vare Theo, mitt tre och ett halvt åriga barn-

barn, har jag verkligen fått känna på samspelets utmaningar. Genom nålvassa 

blickar, tillrättavisningar och en hjälpande hand har han fått mig att förstå 

vikten av att göra rätt saker vid rätt tillfälle. Han är en krävande regissör! Till-

sammans har vi utvecklat både ritualer och interaktionsordningar som hjälper 

oss att fungera tillsammans. Nästa steg är att inviga lillasyster Filippa, ett år, i 

lekens sällsamma värld. Ni båda har verkligen varit mitt andningshål i peri-

oder där skrivandet har känts tungt och oöverstigligt. Jag är så glad att jag har 

er!  

   

Till sist! Trevlig läsning – hoppas att gäddan är god! 

 

   Kalmar september 2015 

                    Lotta Eek-Karlsson 
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1. INLEDNING 

I rollen som förälder, lärare, lärarutbildare och fortbildare av skolpersonal har 

jag i olika sammanhang mött vuxna, där ungas online–kommunikation disku-

terats. Den samlade bilden från dessa möten visar vuxenvärldens oro över 

ungas nätbaserade interaktioner. En vanlig uppfattning är att ansvaret för 

varandra förändras när unga möter varandra online. Moraliska förpliktelser 

och övertygelser förskjuts när gränsen mellan offline– och online–arenan 

överskrids. Medias rapportering om den utsatthet som råder online förstärker 

oron. Exempelvis lyfter Dagens Nyheter det näthat som cirkulerar i olika fo-

rum i flera reportage (Sköld & Delin, 2015a, b). Avsaknaden av vuxna i dessa 

fora ses som ett skäl till att näthatet fått en sådan spridning: 

  

Med de här plattformarna har det uppstått ett nytt rum i sko-

lan, som en skolkorridor där det aldrig syns till någon vuxen. 

(a.a., 2015b) 

 

I media framhålls att den tekniska utvecklingen har bidragit till att barns och 

ungas attityder till varandra förändrats. Samtalstonen har blivit mer aggressiv 

och hårda ord är vardag för många unga:  

  

Barn hatar på nätet varje dag. Tusentals kränkningar, hat och 

hot cirkulerar på anonyma forum/…/ Att bli kallad hora är så 

vanligt att ungdomar knappt reagerar längre. Gränserna för 

vad de accepterar tänjs hela tiden. (a.a, 2015a) 

 

Stiftelsen Friends gör årliga undersökningar om förekomsten av nätkränkning-

ar och i 2105 års rapport framkommer att var tredje ungdom mellan 10–16 år 

har blivit utsatt för kränkningar i sociala medier (Friends, 2015). Bilden som 

framträder av hur unga hanterar varandra i sociala medier är skrämmande. 

Den snabba tekniska utvecklingen har gjort att många vuxna känner sig för-

bisprungna av den uppväxande generationen. Ofta framkommer känslor av att 

inte ha tillräckliga kunskaper för att kunna leda unga till att bli goda och in-
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kännande vuxna. En rapport från Skolverket (2015) visar att varannan lärare 

anser att de måste bli bättre på att förebygga kränkningar på nätet (a.a.).  

 

En ofta förekommande uppfattning är att avsaknaden av vuxna på online–

arenan har bidragit till att näthatet fått en allt större spridning. Vuxna behövs 

som moraliska kompasser. Samtidigt framhålls vuxenvärldens okunskap, bris-

tande förmåga och begränsade erfarenhet gällande den tekniska utvecklingen. 

Ungas förmåga att ta till sig ny teknik, till skillnad från vuxnas, gör att gapet 

mellan generationerna förstärks. Villkoren för kommunikation och samspel 

har förändrats genom den digitala utvecklingen. Online finns en spridnings-

möjlighet och en varaktighet gällande publiceringar som inte kan hittas off-

line. Vuxnas kunskap och erfarenhet kring mänsklig samvaro och moraliskt liv 

har därför svårt att få bärkraft när ungas interaktioner online är i fokus.  Ung-

domarna, som oftast benämns ’barn’ eller ’unga’, beskrivs å ena sidan ha bris-

tande förmåga att agera som moraliska subjekt online. Å andra sidan beskrivs 

unga som en ’nätgeneration’, där alla besitter samma förmåga att ta till sig 

både ny teknik och att kunna samspela online. Genom dessa stereotypa be-

skrivningar blir både vuxna och barn/unga, oavsett perspektiv, betraktade som 

homogena grupper. 

 

Sammantaget är den bild som framträder ofta ensidig och kategorisk. Sällan 

kommer ungdomarna själva till tals. Hur ser de på sin kommunikation i sociala 

medier och vilka villkor är det som gäller för kommunikationen? 

1.1 Några begreppsdefinitioner  

I avhandlingen används begrepp som är knutna till den Internetmedierade 

kommunikationen. ’Online–arena’ används för att relatera till de interaktioner 

som sker via Internet i största allmänhet. Här åsyftas ingen specifik webtjänst 

eller mobilapplikation. Begreppet används oftast för att göra en åtskillnad 

mellan interaktioner som sker via Internet och de som sker i den fysiska värl-

den (ofta benämnd som offline). Ytterligare ett begrepp som används i av-

handlingen är ’sociala medier’
1
, vilket är ett samlingsbegrepp för tjänster där 

användaren själv skapar innehållet genom att kommunicera med andra använ-

dare. Begreppet ’community’ är en synonym till socialt medium. Dessa tjäns-

ter kan erhållas webbaserat eller som mobilapplikationer. Den största commu-

nityn hösten 2015 är Facebook
2
. En annan community är Ask.fm

3
. Instagram 

                                                        
1 Se mer utförlig beskrivning av sociala medier på s. 18. 
2 Facebook grundades år 2004 av Harvardstudenten Marc Zuckerberg. Inledningsvis var tanken att 

skapa ett digitalt nätverk mellan studenter på Harvard, men relativt snabbt utvidgades nätverket till 

andra amerikanska universitet. Idag (augusti 2015) har communityn ca 1,35 miljarder användare. 

Bolaget värderas till ca 2100 miljarder SEK (feb 2015) (Jenselius, 2015; NyTeknik, 2015). 
3 Ask.fm är ett socialt nätverk där människor anonymt kan skicka frågor och kommentarer till andras 

profiler (Ask.fm, 2015). 
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och Kik
4
 är två exempel på sociala mobilapplikationer. I angloamerikansk 

litteratur används ofta begreppet ’space’ när ungas interaktioner är i fokus 

online
5
. Det finns vissa svårigheter att göra en adekvat svensk översättning av 

begreppet. I avhandlingen översätts det med ’virtuellt rum’ och används när 

ungas interaktioner online diskuteras på en principiell nivå.  

1.2 Ett förändrat kommunikationsmönster 

En stor del av ungas kommunikation sker idag digitalt, antingen via en webb-

tjänst eller en mobilapplikation. Det visas bland annat i en av de undersök-

ningar som Statens medieråd
6
 genomfört, i vilken det framkommer att unga 

sedan 2010 kommunicerar mer med sina vänner online än offline. Mellan 

2006 och 2010 ökade andelen 12–16-åringar som interagerar via sociala me-

dier med 400 procent. Ungas användande nätbaserade kommunikation fortsät-

ter att öka, om än inte i lika hög grad som tidigare. Användningen av bloggar 

och mail har minskat, vilket kan härledas till att sociala medier idag fyller de 

funktioner som bloggar och mejl tidigare hade. (Statens medieråd, 2010, 2013, 

2015). Genom dessa kontinuerliga undersökningar går det att konstatera att 

ungas kommunikationsmönster ständigt förändras. 

 

Skapandet av sociala medier syftar till att människor ska ges möjlighet att 

interagera med varandra över tid och rum. Här finns förutsättningar att kom-

municera med vänner, men också att skapa nätverk kring ett gemensamt inne-

håll. De senaste åren har det skett en ökning av antalet sociala medier. Vissa 

har lagts ner (exempelvis Lunarstorm och Bilddagboken) och nya har till-

kommit. Ungdomar är inte trogna ett specifikt socialt medium, utan de migre-

rar mellan olika medier. Ungdomarna vill vara där kamraterna är, samtidigt 

som de sociala webtjänsterna är beroende av att ha användare. Det uppkom-

mer en konkurrens om presumtiva användare. I Medierådets rapport som ut-

kom 2013 var Facebook det mest använda sociala mediet bland ungdomarna 

(Statens medieråd, 2013). I 2015 års rapport har Facebook fått ge vika för 

Instagram, bland 9–16-åringarna (Statens medieråd, 2015). Samma förändring 

kan ses i det empiriska materialet i denna avhandling.  

 

Forskning visar att ungas sociala samspel inte kan ses som isolerade företeel-

ser, som sker antingen online eller offline. Online– och offline–arenan måste 

betraktas som aspekter av ungas sociala praktik. Båda arenorna konstituerar 

                                                        
4 Instagram är en mobilapplikation för fotodelning och socialt nätverkande (Instagram, 2015). Kik är 

ett chatprogram som främst används i smartphones (Kik, 2015).  
5 Interaktionerna relateras ofta till en extern och intern praktik. Se s. 14 och s. 24–25. 
6 Statens medieråd är ett statligt kunskapscentrum som behandlar barns och ungas medievanor. De 

genomför undersökningar vartannat år, med start 2005, som berör ungas upplevelser och inställning till 

användandet av olika medier (Statens medieråd, 2015). 
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varandra ömsesidigt (Thomas, 2007; boyd, 2008a; Livingstone, 2008; Dun-

kels, 2014). Unga använder sociala medier för att utveckla kamratskap, befästa 

relationer skapade offline, pröva olika identitetsuttryck etc. (Vallor, 2012; 

Hernwall, 2014). Även mobbning tenderar att migrera mellan de olika are-

norna (Beatbullying, 2009; Skolverket, 2011). Orgad (2007) hävdar att Inter-

net och alla dess funktioner har blivit en viktig resurs i mediesamhället. Det 

sätt på vilket det används kan både bli till nackdel och fördel för det samhälle 

den är en del av. Den Internetmedierade kommunikationen måste ses i ett 

bredare perspektiv som en del av en stor medieringsprocess som har blivit 

fundamental för hur ungdomar hanterar sina liv och relationer till varandra 

(a.a.).  

1.3 Att bli del av en gemenskap 

Att finnas i en gemenskap som präglas av omsorg, respekt och lyhördhet är 

grundläggande behov hos människan (Noddings, 1999, 2012; Benhabib, 

1992). Sociala tillhörigheter tillfredsställer inte enbart människans behov av 

gemenskap utan härigenom utvecklas även en social identitet. Under ung-

domsåren är formandet av en social identitet speciellt centralt. Kamp om makt, 

om popularitet och status är centrala aspekter, där både inneslutande och ute-

slutande mekanismer ingår. Genom dessa processer blir individen en del av ett 

kollektiv. Man är en hästtjej eller en skateboardåkare med allt vad det innebär 

i form av förväntningar och sociala normer (Luckman & Berger, 1966; Tajfel, 

1981; Jenkins, 2008). Människor skapar olika sociala representationer, där 

skilda värdesystem och ideal möter varandra. Oavsett var dessa processer sker, 

online eller offline, uppkommer ett spänningsfält mellan den enskilda indivi-

dens rätt till självförverkligande och de krav på ömsesidighet och reflexivitet 

som finns i ett givet kollektiv (Dewey 1916/2002; Habermas, 1990).  

1.3.1 Språket – en konstitution av den sociala praktiken 

Språket är inte något som enbart överför information från en människa till en 

annan, utan det har en mellanmänsklig funktion. Genom språket skapas relat-

ioner, som knyter samman människor. En social värld konstrueras: 

 

Language is not merely a channel through which information 

about underlying mental states and behavior or facts about 

the world are communicated. On the contrary, language is a 

‘machine’ that generates, and as a result constitutes, the so-

cial world. This also extends to the constitution of social 

identities and social relations (Winther Jørgensen, & Phillips, 

2000, s. 9).  
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Människor gör val när de beskriver något som något, eller någon som någon. 
Genom det sätt som människor väljer att tala om andra, t ex olika grupper i 

samhället som män, kvinnor, svenskfödda eller invandrare, uppstår förvänt-

ningar på dessa. Den bild som konstrueras både möjliggör och begränsar män-

niskans handlande. Sociala representationer skapas, som delas mellan med-

lemmarna i en social praktik. Tillsammans bildar dessa en hierarkisk ordning. 

Språket bidrar således till att skapa olika villkor för människors sociala integ-

ration (Fairclough, 1992, 1995; Wodak, 2001).  

 

Olika sociala praktiker utvecklas beroende på hur språket används. Begreppet 

’praktik’ riktar uppmärksamheten mot relationen mellan individens handlande 

och den omgivande kontexten. En praktik är ett socialt sammanhang, där 

människor utvecklas både kunskapsmässigt och socialt (Fairclough 1999, 

2001; Fritzell, 2003 ). En praktik kan beskrivas som: 

 

habitualised ways, tied to particular times and places, in 

which people apply resources (material or symbolic) to act 

together in the world. (Chouliaraki & Fairclough, 1999, s. 

21).  

   
Språket används på skilda sätt i olika sociala praktiker vilket leder till att ett 

fenomen kan få olika innebörder beroende på vem som uttalar sig och från 

vilken position. Diskursiva mönster utvecklas där ett visst sätt att handla fram-

står som mer rimligt än ett annat. De människor som ingår i praktiken påver-

kar praktikens meningskonstruktion och lärande (Fairclough, 1992,1995; 

Wodak, 2001). 

1.3.2 Det virtuella rummet – en praktik för socialt lärande 

Hur kan då begreppet social praktik omsättas till ungas samspel online? Precis 

som i alla praktiker är det människors interaktioner som ger den dess mening. 

Skillnaden är att de sociala handlingarna sker på en online–arena som delvis 

har andra förutsättningar än offline–arenan. Det handlar exempelvis om att 

kommunikationen ofta sker med ett medierat ansikte, vilket innebär att kom-

munikation sker med någon man inte ser. Online–arenan har en specifik ka-

raktäristik
7
 som skiljer den från offline–arenan. Dessutom sker interaktionerna 

i specifika rum ämnade för interaktion, i avhandlingen benämnda som ’virtu-

ella rum’.  Härigenom förändras villkoren för människors sociala lärande.   

 
De virtuella rummen, vare sig det är ett spel eller en community, är uppbyggda 

av en specifik semiotik. Människor träder in i ett virtuellt rum för att intera-

gera om något. Semiotiken är de symboler och tecken om detta något som 

användaren möter vid inträdet och det är via dessa symboler interaktioner 

                                                        
7 Se utförlig beskrivning på s. 18ff. 
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sker. Interaktionen kan antingen vara enbart med mediet eller med andra män-

niskor via mediet. När människor interagerar med andra människor, via ett 

virtuellt rums semiotik, utvecklas en social praktik.  

 

Praktiken som utvecklas kan problematiseras med hjälp av begreppen ’intern 

och extern grammatik’ (Gee, 2005). Det virtuella rummet har en design och 

uppbyggnad bestående av symboler och tecken, som binds samman och bildar 

en intern grammatik. Den externa grammatiken sätter ljus på hur människan 

organiserar sina handlingar och interaktioner i relation till hur den semiotiska 

strukturen är konstruerad i det virtuella rummet. Den sociala praktik som ut-

vecklas är dock inte enbart ett resultat av de interaktioner som sker i det speci-

fika rummet. Debatter och diskussioner som handlar om relationen mellan 

människa och teknik förs även på andra ställen, exempelvis i media. Dessa 

diskussioner inverkar både på den interna och externa grammatiken. Föränd-

ringar i den semiotiska strukturen och i människors handlande kan bli en kon-

sekvens av dessa diskussioner (Gee, 2005; Kuksa & Childs, 2014). Det finns 

en reversibilitet mellan den interna och externa grammatiken, vilken är viktig 

att uppmärksamma:  

 

How does internal design shape thought, deed and practice 

and how do thought, deed and practice shape and reshape in-

ternal design/…/? (Gee, 2005, s. 222)  

 

De ständiga förhandlingar och omförhandlingar som sker i och omkring det 

virtuella rummet, innebär att relationen mellan människa och teknik inte kan 

uppfattas vare sig statiskt eller linjärt (Bijker, 1995; Selwyn, 2011). 

1.4  Socialt lärande i sociala medier 

Det pedagogiska intresset i avhandlingen är riktat mot ungdomarnas sociala 

lärande i den praktik som utvecklas genom ungas samspel i sociala medier. 

Här utformas en lärandemiljö där de unga själva konstruerar vad som ska läras 

och hur det ska gå till (Gee, 2005; Hernwall, 2014). Ungdomarna ses som 

aktörer som via sina sociala handlingar skapar den sociala praktiken. Samti-

digt är de underordnade strukturer i praktiken. I detta fall handlar det om möj-

ligheter och begränsningar som ges via online–arenans karaktäristik, den in-

terna och externa grammatik som utvecklas i det virtuella rummet, men även 

av det omgivande samhället och dess värdesystem. Hur och vad ungdomarna 

lär sig genom detta samspel är därför bundet till hur de själva förstår världen 

genom dessa medier. Många olika slags kunskaper kan vara giltiga, sanna och 

användbara utifrån praktikens interna logik, gällande sociala normer, värden 

och intressen. Ungdomarna blir del av en praktik i vilken de har möjlighet att 
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utveckla kompetenser, gällande socialt samspel och i sin förlängning blir det 

en fråga om demokrati och dess inneboende värden.  

1.5 Avhandlingens syfte och disposition 

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i Gee’s (2005) diskussion om hur det vir-

tuella rummets interna och externa grammatik skapar en social praktik som 

både begränsar och möjliggör ungas handlande. Det pedagogiska intresset 

handlar om villkor för socialt lärande och social integration. Den innehållsliga 

aspekten av lärande ska här förstås som värden kring mänsklig samvaro som 

utvecklas och som omsätts i handlande. 

 

Avhandlingens syfte är att nå kunskap om ungas samspel i sociala medier. 

Följande forskningsfrågor har varit vägledande för att uppnå syftet: 

 

- Vad karaktäriserar ungas tal om samspel i sociala medier med avse-

ende på ansvar? 

 

- Vilka diskursiva mönster framträder i ungas argumentation om sam-

spel i sociala medier? 

 

- Vilka demokratiska värden medieras i beskrivningen av en commu-

nity? 

 
För att få svar på ovanstående forskningsfrågor har tre delstudier genomförts. 

Empirin är konstruerad utifrån en hermeneutisk ansats, där den första studien 

genererar frågor som leder till den andra studien, som genererar frågor till den 

sista studien. Den första delstudien är en kartläggning där ungas perspektiv på 

stöd och kränkningar i digitala medier är i fokus. I bearbetningen väcktes frå-

gor som utgjorde utgångspunkt för en intervjustudie som behandlar ungas 

argumentation ur ett diskursivt perspektiv. Den tredje och sista studien är en 

textanalys av Facebooks policydokument, där demokratiska värden är centralt 

innehåll.  Studien syftar till att besvara frågor genererade från intervjustudien.  

  
Delstudie 1

8
 är en enkätundersökning, med både öppna och slutna frågeställ-

ningar, ställd till unga i årskurs 5, 8 och år 2 på gymnasiet (n=1686). Syftet är 

att få inblick i hur unga ser på sitt samspel i digitala medier
9
 med speciellt 

fokus på stöd och kränkningar. Enkäten innehåller frågor som berör upplevel-

                                                        
8 Denna datainsamling genomfördes 2008 tillsammans med Ragnar Olsson, universitetsadjunkt på 

Linnéuniversitet, inom ramen för projektet Ung kommunikation. Den statistiska bearbetningen har 

Elisabeth Elmeroth, professor på Linnéuniversitetet, varit delaktig i.     
9 Med digitala medier avses här den kommunikation som sker via en chat, en community eller text-

kommunikation via mobiltelefon, s.k. sms.  
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sen av stöd respektive kränkningar i digitala medier. Samband mellan att ge 

och få stöd, respektive att kränka och att bli kränkt belyses också. Enkäten 

avslutas med frågor om huruvida ansvaret för varandra förändras när kommu-

nikationen sker via digitala medier.    

 
Delstudie 2 är en intervjustudie där 32 ungdomar i årskurs 7 och 8 har gett sin 

beskrivning av hur de upplever sin kommunikation i sociala medier. Speciellt 

fokus finns här på de diskursiva mönster som framträder i ungas argumenta-

tion och som leder till att villkor utvecklas i den sociala praktiken.  

 

Delstudie 3 är en textanalys av Facebooks policydokument
10

. Facebook får i 

avhandlingen utgöra exemplet på ett socialt medium. Dokumenttexten repre-

senterar den retorik som ofta används i diskussioner kring sociala mediers 

möjligheter och begränsningar. Delstudien sätter ljus på den interna gramma-

tiken och syftet är att synliggöra de demokratiska värden som finns i beskriv-

ningen av en community.    

 

Avhandlingens disposition ser ut på följande sätt. Kapitel 2 är en forskningsö-

versikt som behandlar online–arenans karaktäristik och forskningsområden. I 

Kapitel 3 ges en översikt av de teorier som används i analysen av det empi-

riska materialet. I Kapitel 4 beskrivs avhandlingens metodologiska övervä-

ganden och delstudiernas genomförande. Den första delstudien, presenteras i 

Kapitel 5. Här utgörs det empiriska materialet av en enkätundersökning. I 

Kapitel 6 redovisas den andra delstudien som är en intervjustudie med ung-

domar i årskurs 7 och 8. Den sista delstudien presenteras i Kapitel 7 och här 

utgörs det empiriska underlaget av dokumenttexter. I det sista avsnittet, Kapi-
tel 8, diskuteras avhandlingens sammanlagda resultat.  

 

 

 

 

 

                                                        
10Begreppet policy kan förklaras som ett företags eller en organisations grundprinciper för sitt hand-

lande (SAOL, 2011). I Facebooks dokument synliggörs företagets vision, men där finns även riktlinjer 

och instruktioner för att vägleda både annonsörer och användare. I skolans policydokument framhålls 

utbildningars explicita uppdrag att förmedla och förankra specifika värden. Facebook har inget uppdrag 

av den karaktären. I studien betraktas likväl Facebooks policydokument som implicita värdebärare. 
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2. ONLINE–ARENANS KARAKTÄRI-

STIK OCH FORSKNINGSOMRÅDEN 

Ett förändrat medielandskap har väckt många frågor om människans sam-

existens, både inom forskarvärlden och i den allmänna debatten. Avhandling-

ens inledande avsnitt är ett exempel på den bild som ofta gör sig gällande när 

ungas online–kommunikation beskrivs och diskuteras. Oavsett var människor 

möts, offline eller online, råder en komplexitet gällande det samspel som upp-

står. Dessa möten låter sig inte beskrivas vare sig endimensionellt eller över-

siktligt om strävan är att få en fördjupad förståelse. När kommunikationen 

sker online tillkommer ytterligare parametrar att ta hänsyn till. Nedanstående 

forskningsöversikt syftar till att ge olika perspektiv och därmed nyansera bil-

den av ungas online–kommunikation.  

2.1 Från passiv mottagare till aktiv användare  

Online–arenan har utvecklats från att vara något som i huvudsak använts för 

passiv konsumtion, till att bli en plattform för ett flertal olika sociala aktivite-

ter. Denna förändring uttrycks ofta som ett skifte från Web 1.0 till Web 2.0 

(O´Reilly, 2005; Anderson, 2007). Kännetecknande för Web 2.0 är att den 

möjliggör deltagande, samarbetande och distribuerande praktiker av både 

formell och informell karaktär. Såväl innovativa teknologier och utrymme för 

användare som det innehåll som skapas och delas med andra är lika viktiga 

(Cormode & Krishnamurthy, 2008; Bull, et al. 2008; Palfrey & Gasser, 2008). 

Den tekniska utvecklingen går snabbt vilket har möjliggjort att en ’intelligent’ 

web har utvecklats, ofta benämnd som Web 3.0. Web 3.0 syftar till att hjälpa 

användaren att organisera och filtrera det kaos av information som erbjuds via 

Internet (Barassi & Treré, 2012). Om Web 2.0 fokuserar på användarnas inter-

aktivitet så handlar Web 3.0 om samarbete.  

 

Den sociala webben som närmast motsvarar Web 2.0 med sina interaktiva 

möjligheter har skapat förutsättningar för olika former av kommunikation via 
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exempelvis bloggar, wikis, poddradio, communities och applikationer. Föru-

tom tekniska färdigheter måste användaren även utveckla förmågor att hantera 

de relationer som utvecklas (Andersson, 2007). Begreppet ’sociala medier’ 

beskrivs som en: “umbrella term that refers the set of tools, services, and ap-

plications that allow people to interact with others using network technolo-

gies” (boyd, 2008a, s. 92). Marion & Omotayo (2011) har specificerat definit-

ionen då de uttrycker att sociala medier är fora som tillåter användaren att: 

   

(1)construct a public or semi-public profile within a bounded 

system, (2) articulate a list of other users with whom they 

share a connection, and (3) view and traverse their list of 

connections and those made by others within the system. The 

nature and nomenclature of these connections may vary from 

site to site. (a.a., s. 396)   

 

Sammanfattningsvis kan dock sägas att sociala medier är ett samlingsnamn för 

tjänster där människor på olika sätt kan kommunicera med andra människor 

via text och/eller bilder mer eller mindre publikt. I den här kontexten kan 

människor delta i en mängd aktiviteter som annars inte varit möjliga. Att 

kommunicera, dela med sig av åsikter och hantera sitt sociala nätverk är några 

exempel. Kulturen som utvecklas beskrivs ofta som en deltagandekultur – här 

genereras trender som involverar människor att bli aktiva medborgare i sin 

egen onlinevärld. I dessa praktiker konstruerar unga multimodala texter och de 

experimenterar med nya sätt att konstruera, uttrycka och kommunicera sina 

identiteter för att öka insikten i vad det innebär att vara litterat i den digitala 

åldern (Jenkins, 2006; boyd & Ellison, 2008; Vigmo & Lantz–Andersson, 

2013). 

2.1.1  Möjlighet till tidslig, rumslig och kontextuell upplösning 

Kommunikationens dynamik och det sociala nätverkandet som sker online har 

delvis andra kännetecken än det som sker offline. De virtuella rum som ut-

vecklas utmärks av en viss karaktäristik som på olika sätt påverkar människors 

kommunikation kvalitativt (Thomas 2007; Angell, 2008; boyd, 2008b; Shariff, 

2008). Online–kommunikationen underlättar möjligheten att interagera grän-

söverskridande, där geografiska, sociala och kulturella begränsningar inte 

längre behöver utgöra något hinder. Genom sociala medier kan kontakter 

skapas och utvecklas utan att hänsyn behöver tas till de sociala kategorisering-

ar och de inkluderingar och exkluderingar som sker offline. Ytterligare exem-

pel på gränsöverskridanden är att händelser som sker i en kontext som ligger 

geografiskt långt borta kan påverka den egna kontexten. Vissa forskare be-

skriver det som kollapsade kontexter, dvs. att frånvaron (eller förskjutningen) 

av gränser hindrar uppehållandet av distinkta sociala kontexter. Här finns stora 
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möjligheter att utveckla en kommunikation med demokratiska förtecken 

(boyd, 2008a; Shariff, 2008).   

 
Idag finns ofta kameror i både datorer och smartphones som gör att kommuni-

kationens karaktäristik inte behöver skilja sig åt beträffande användarnas syn-

lighet när det gäller on– och offlinearenorna. Ett utmärkande drag för kommu-

nikationen online har dock varit att de samtalande parterna oftast inte ser 

varandra när de interagerar.  När människor agerar utan att se varandra agerar 

de framför en osynlig publik, menar Livingstone (2008). Interaktionerna sker 

via text, bild eller andra funktioner som är specifika för varje community, 

exempelvis gilla–knappen som introducerades i communityn Facebook. I de 

interaktioner som sker offline används, förutom det talade ordet, även kroppen 

för att förmedla ett budskap. Ett ord kan betyda helt olika saker beroende på 

hur det uttrycks och på vilket sätt kroppen används för att förstärka innebör-

den. I det fysiska mötet uppkommer en ögonblicklig växelverkan mellan det 

som visas upp och hur andra uppfattar detta (a.a.). Vid kommunikation via 

sociala medier försvinner ofta denna syndimension. I onlinekontexten måste 

användaren därför beskriva sig själv mer utförligt. Här krävs fler aktiva hand-

lingar för att skapa ett socialt jag (Thomas, 2007; boyd, 2008b). Användaren 

måste skriva sig till ett ’being’, vilket också kan uttryckas som skapandet av 

en textuell kropp (Sundén, 2003). Thomas (2007) uttrycker: ”to write is to 

exist and that writing is an essential component for performing identity” (a.a., 

s. 113). Här finns många val att göra och många aspekter att förhålla sig till 

som berör online–identiteten. Vilka sidor av det egna jaget och den egna krop-

pen ska framhållas och vilka ska tonas ner? Hur visas kvaliteten på relationer? 

etc.      

 

Möjligheten till anonymitet är ytterligare en aspekt som skiljer online- och 

offlinekontexterna åt. Användaren kan skapa ett konto utan att avslöja vem 

som finns bakom, vilket i sin tur ger många tillfällen att exempelvis experi-

mentera med sin identitet. Under ungdomstiden är utvecklingen av det person-

liga och sociala jaget centralt. Online– kommunikationen ger möjligheter både 

att spegla sig själv mot andra och att laborera med samhällets komplexa makt-

strukturer.  (Suler, 2004; Silverstone, 2007).  

 

Sociala medier erbjuder olika tjänster, allt från bloggsidor där syftet ofta är att 

nå så många som möjligt, till chatforum där kommunikationen mer är av pri-

vat karaktär. Genom att göra vissa inställningar i programmet, kan användaren 

själv ofta balansera vem som ska se vad i interaktionen. En kommunikation 

som startar som en privat dialog mellan två personer kan bli utgångspunkten 

för konstituering av ett nätverkande som berör ett stort antal personer och som 

då tenderar att blir alltmer offentlig (boyd, 2008a). En aspekt som ligger nära 

öppenhet, men ändå inte är synonymt är synlighet. När interaktionerna sker 
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via ett socialt medium synliggörs kommunikationens innehåll på ett sätt som 

oftast inte sker utanför nätet. Offline kan interaktionerna äga rum i det för-

dolda, utan att någon annan än de inblandade ser eller hör. Ett hårt ord eller en 

bortvänd rygg likväl som en klapp på axeln passerar ofta förbi och smälter 

ihop med alla andra tusentals interaktioner som sker när människor möts. On-

line blir detta samspel synligt; ett tryck på ’gilla-knappen’, en stödjande kam-

rat eller en kränkande handling finns till allmän beskådan och kan därmed 

värderas och bedömas (boyd, 2008a; Shariff, 2008).  

 

Kommunikationen online kännetecknas av möjligheten att kommunicera både 

synkront och asynkront.  En synkron kommunikation innebär att båda parter är 

uppkopplade samtidigt och att interaktionerna sker utan någon tidsfördröjning. 

I en asynkron kommunikation finns en tidsaspekt; något skrivs som inte nöd-

vändigtvis kommenteras direkt (Suler, 2004; Shariff, 2008) Varaktighet är 

ytterligare en aspekt som utmärker online–arenan. Offline försvinner ett sam-

tal så fort parterna slutar prata, men detta gäller inte alltid online. En bild eller 

en text kan finnas kvar någonstans i cybervärlden under lång tid framöver, 

även om den som skapat innehållet har raderat det från sin sida. Så fort en 

användare har skickat iväg sin text eller bild tappar hon också kontrollen över 

innehållet och det är svårt att i efterhand avlägsna en ivägsänd text eller bild. 

Svårigheten har bland annat att göra med de sociala mediernas förmåga att 

sprida ett innehåll. Bara genom en enkel knapptryckning finns möjligheter att 

få ut ett budskap till många. I dessa sammanhang lyfts både risker och möjlig-

heter fram. Samtidigt som ett innehåll lätt kan nå många människor, är det 

svårt att sätta gränser för vem som ska se vad (boyd, 2008a).  

2.2 Relationen mellan människa och teknik 

Relation mellan människa och teknik är både komplex och svårfångad. Cyber-

världens utveckling har varit explosionsartad, inte minst när det gäller sociala 

medier. Longford (2005) menar att det behövs en kritisk reflektion för att 

synliggöra hur individen blir medborgare i cybervärlden, något som i sin för-

längning handlar om att tillägna sig och/eller att göra motstånd mot vissa 

aspekter av denna utveckling. Även Freistadt & Sandlin (2010) uttrycker att 

relationen mellan meningsskapande mekanismer och de diskurser som förstär-

ker det sätt som kulturen produceras och konsumeras är betydelsefulla 

aspekter som bör belysas (a.a.). Hur kan då människans handlingar relateras 

till teknik? Texten nedan beskriver skilda perspektiv på denna relation, där 

dessa leder till olika förståelse för ungas online–interaktioner och den sociala 

praktik som utvecklas.  
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2.2.1 Tekniken som determinerande 

Teknikens påverkan på människan och hennes interaktioner har varit i fokus 

både inom akademin och i övriga samhället under lång tid, men accentuerades 

på 1950–talet när Tv:n gjorde sitt intåg i familjens vardagsrum (Herring, 

2008). På 1980–talet kom videon och återigen väcktes frågor som berörde hur 

människor påverkas av denna teknik. Diskussionerna har vuxit sig än starkare 

sedan datorn kommit in i nästan varje hem. Numer har många även smartpho-

nes som en daglig följeslagare. I medierna, bland vuxna och i skolan har frå-

gor väckts om vilka implikationer denna utveckling för med sig, speciellt när 

det gäller den uppväxande generationen. Ofta har dessa diskussioner haft de-

terministiska utgångspunkter, vilket innebär en syn på relationen mellan tek-

nologi och utfall som en linjär process. Det kan förklaras som att teknologin 

påverkar människan på ett specifikt sätt, på gott och på ont, oberoende i vilken 

kontext hon befinner sig och vem hon är. Här finns ett grundantagande att det 

råder en kausalitet mellan människa och teknik, vilket leder tanken till Skin-

ners teori kring stimuli – respons. Implicit framträder ett ontologiskt ställ-

ningstagande att människan inte har en egen fri vilja, utan styrs enbart av yttre 

stimuli. Bara vissa förutsättningar finns, reagerar människan förutbestämt. 

Dessa grundantaganden lämnar lite över för de sociala agenterna att manö-

vrera och implementera tekniska redskap och definitivt lämnas det sociala 

perspektivet därhän (Bijker 1995; Selwyn, 201l).  

 

Denna ståndpunkt är relativt vanlig i diskussionen kring unga och datorer. Det 

gäller exempelvis den ’en–till–en-satsning’ som skett i många skolor under 

senare år, vilken innebär att varje elev ska ha en egen dator i skolan. Företrä-

dare för denna satsning förutsätter en kausalitet mellan en egen dator och lä-

rande och ofta saknas en problematiserande bild kring lärande och dess relat-

ion till den sociala kontexten i dessa diskussioner (jmfr Thompson, 2013.) 

Selwyn (2011) uttrycker att den här typen av diskussion ger en alltför ytlig 

bild för att beskriva relationen mellan människa och teknik och det förhindrar 

en djupare förståelse för hur den sociala praktiken medverkar i lärandeproces-

ser (a.a.). Genom att inta ett deterministiskt perspektiv hamnar utfallet av en 

teknologisk innovation i fokus.  En viktig aspekt har i denna forskningsinrikt-

ning varit att visa på implikationer av själva det sociala nätverkandet. I debat-

ten framkommer ofta att tekniken i sig påverkar människors värden och stor 

vikt läggs på policyfrågor som syftar till att reglera eller rättfärdiga handlingar 

som uppkommer i användandet av sociala medier. Spärrar och filter ses ofta 

som en lösning på problematiken (Williams & Edge, 1996).   

 

Bijker (1995) är kritisk till denna statiska uppfattning och framhåller att en 

deterministisk syn på tekniken förhindrar en demokratisk kontroll av teknolo-

gin. Alla interventioner blir då fruktlösa eftersom en kausalitet mellan männi-

ska och teknik råder. Det finns en risk att en stor del av allmänheten kommer 
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att vända sig bort från möjligheten till deltagande i olika former av beslutsfat-

tande, vilket i sin tur kan resultera i människan tappar kontrollen över tek-

nologin. Bijker framhåller vikten av att en förståelse för hur samhälle och 

teknologi konstituerar/konstruerar varandra. I annat fall finns risk för repro-

duktion av tidigare befäst mening och förståelse av tekniska redskap. Genom 

detta synsätt förbises många vägar till intervention (a.a.).   

2.2.2 Tekniken som en social konstruktion 

Ovanstående deterministiska syn där teknikens påverkan på människan ses 

som linjär har kritiserats. Relationen mellan människa och teknik kan förstås 

utifrån andra grundantaganden än de ovan beskrivna. Istället bör, menar Bijker 

(1995), relationen mellan människa och teknik uppfattas som något som går 

att påverka, dvs. att relationen är en social konstruktion med både möjligheter 

och begränsningar (a.a.). Tekniken emanerar inte från en redan konstituerad 

individ och individen inte från en konstituerad teknik, utan teknik och männi-

ska konstituerar varandra redan från början. Processerna är reversibla – de 

löper åt båda håll. I motsats till den deterministiska synen ses människan här 

som en aktör som skapar teknologin. Teknik blir något som inte enbart finns 

’där ute’ utan också ’här inne’ som en del av mänskligheten. De redskap som 

människan skapar förkroppsligas i människan och har sitt ursprung i männi-

skan. Det innebär att när vi konstruerar teknik talar vi också om hur vi vill 

vara som människor. Vi påverkar kommande generationers varande, samtidigt 

som vi lämnar avtryck efter oss genom vilka vi kommer att bli ihågkomna. 

Genom att konstatera att teknologin är socialt skapad, dvs. att den är förhand-

lingsbar, öppnar sig många intressanta frågor kring karaktären och skapande-

processens påverkan på sociala processer (Williams & Edge, 1996).  

 

Det digitala mediet blir en menings– och aktörshorisont och en medkonstruk-

tör av exempelvis etiska och moraliska ställningstaganden, relationer till om-

givningen och till människan.  Samhället med dess värdesystem och tekniken 

konstruerar varandra i en ömsesidig process, där båda parter agerar genom och 

på varandra. Tekniken blir en del av den sociala praktiken (Brey, 2000; In-

trona, 2005, 2007; Freistadt & Sandlin, 2010). Människa och teknik ses som 

två sidor av ett socioteknologiskt mynt som inrymmer både erbjudanden och 

begränsningar i de val och förändringar som görs.  Det moderna samhället 

måste ses som en ”seamless web”, menar Bijker (1995, s.15), där en fram-

gångsrik ingenjör inte bara är en teknisk trollkarl, utan även en ekonomisk, 

politisk och social konstruktör (a.a.).  

 

Inom sociokulturell teoribildning används ofta begreppet ’artefakt’, för att 

sätta ljus på hur människan genom att utveckla olika redskap, samtidigt visar 

förståelse och kunskap om den värld hon lever i. Rystedt & Säljö (2008) ut-
trycker att i designen av artefakter ”byggs mänskliga kunskaper in” (a.a., 
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s.17). Härigenom sker en externalisering av människors kunskap, förståelse 

och värderingar. Genom att tillverka och använda redskap sker ett ständigt 

omskapande av omvärlden. Viktigt att lyfta är att närvaron av en artefakt i en 

aktivitet inte föreskriver på vilket sätt den ska användas eller uppfattas (a.a.). 

Det intressanta är, menar Säljö (2012), att människan måste utveckla både 

epistemologiska och litterata färdigheter för att kunna ta emot och använda sig 

av artefakten. Redskapen blir en del av varseblivningen och dessa finns med 

som en bakgrund i människans liv, vilket kan få både politiska och moraliska 

konsekvenser. Mediets konstruktion bidrar till att utforma meningsskapande 

praktiker. Intressant att studera är samspelet mellan: 
 

media technologies and the cultivation of human reasoning 

through learning how to use signs and how to use technolo-

gies that mediate them. ( Säljö, 2012, s. 6)  

 

Det finns en relation mellan hur en artefakt designas och hur den sedan förstås 

av människan. Begreppet ’literacy’ används för att lyfta fram de förmågor som 

människan behöver ha för att interagera med artefakten. Oavsett den bredd 

som idag finns gällande hur begreppet definieras och används menar Säljö 

(2012) att det finns en kärna som består: 

 
No matter which definition we prefer, we find at the core of 

the concept of literacy issues of how people engage with in-

formation, messages and symbols mediated through re-

sources that lie outside the human body, i.e. through inscrip-

tions and various kinds of technologies. (a.a., s. 6) 

 

Relationen mellan människa och teknik kan problematiseras ytterligare med 

hjälp av begreppet ’mediering’. Istället för att agera direkt med den sociala 

och fysiska världen, sker kontakten indirekt med världen via en medierings-

process. Här kan en distinktion göras mellan yttre och inre mediering. Inre 

mediering innebär att världen medieras via mentala processer, dvs. att männi-

skan använder sig av språket för att visa kunskap och förståelse av omvärlden.  

Yttre mediering kan förklaras som att världen medieras via fysiska redskap. 

Medieringsprocesser måste förstås utifrån kulturella, historiska och institut-

ionella aspekter och härigenom blir processerna sociohistoriskt situerade. Det 

innebär att förståelsen av hur världen är beskaffad påverkas både av ’talet om’ 

ett fenomen och vilka artefakter som används. Genom dessa olika och förän-

derliga medieringsprocesser, både begränsas och möjliggörs mänsklig hand-

ling (Wertsch, 2007; Rystedt & Säljö, 2008). 
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I avhandlingen används begreppet ’virtuellt rum’, vilket ska förstås som ett 

rum där själva interaktionen är central.
11

 Det kan å ena sidan vara ett befintligt 

virtuellt rum där en viss typ av interaktioner sker, å andra sidan kan rummet 

skapas på grund av att människor interagerar. Att dela ett innehåll skapar i sig 

en gemenskap, vilket inte är avhängigt vare sig av det fysiska rummet eller av 

tidigare uppbyggda samhörigheter. Det är således inte fysiska gränser som 

innesluter eller utesluter människor i eller från en gemenskap. De virtuella 

rummen innehåller en semiotisk struktur (tecken, symboler etc. förf. anm.) och 

det är via dessa interaktioner sker. De semiotiska tecknen eller symbolerna 

kallas även för generatorer på grund av att de frambringar handling. Gee 

(2005) använder sig av begreppet ”social semiotic spaces” (a.a., s. 216) för att 

poängtera att mening skapas via rummets semiotik. Det innebär att den sociala 

praktik som utvecklas styrs av hur det virtuella rummet är konstruerat (a.a.).  

 

Det virtuella rummet kan belysas ur en inre och en yttre aspekt. Den inre 

aspekten eller ’interna grammatiken’ ska förstås som att användaren interage-

rar med hjälp av den semiotiska struktur som finns i det specifika rummet. 

Den yttre aspekten eller ’externa grammatiken’ belyser hur användaren orga-

niserar sina handlingar och interaktioner i relation till det som erbjuds dvs. hur 

den sociala praktiken faller ut (Gee, 2005). Kuksa and Childs (2014) beskriver 

skillnaden mellan de båda aspekterna:   

 
 -  an internal system (content and structure of the space); and 

 -  an external system (the social practice and the wider 

    consequences of the existence of the space). (a.a., s. 82) 

 

Båda dessa grammatiker konstruerar varandra ömsesidigt. De konstruktörer 

som skapar ett virtuellt rum påverkas av användarnas interaktioner, debatter 

som förs om det aktuella rummet etc., vilket kan leda till förändringar av se-

miotiken. Den externa grammatiken kan inte heller enbart relateras till det 

virtuella rum där interaktionerna äger rum och de symboler som erbjuds. Även 

den är ett resultat av diskussioner och debatter förda utanför den specifika 

sociala praktiken. Gee (2005) använder sig av virtuella spel för att exemplifi-

era reversibiliteten mellan ett rums design, människans interaktioner och hur 

de båda aspekterna konstruerar varandra: 

 

To take an internal view of the SSS
12

…is to ask about the de-

signs of such games. To take an external view of the SSS…is 

to ask about the ways in which people organize their 

                                                        
11 Jmfr Lave & Wengers begrepp ’community of practise’ där gemenskap utvecklas utifrån ett med-

lemskap i en grupp (Lave & Wenger, 1991).  
12 Social semiotic spaces (förf. anm) 
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thoughts, beliefs, values, actions and social interactions in re-

lation to the signs made available…(a.a., s. 219)  

 
Den interna grammatiken bidrar till att organisera den sociala praktikens ex-

terna grammatik. Via den semiotiska strukturen skapar och utvecklar använda-

ren egna vägar och möjligheter utifrån sina egna syften. Det finns en intention 

inbyggd i de virtuella rummen och därmed också en rationalitet varför man 

befinner sig i detta rum. Virtuella rum handlar alltid om något och de har en 

semiotisk struktur kring detta något. Den mening som skapas beror på hur 

användaren i sig uppfattar och förstår innehållet i rummet. Beroende på den 

enskilda användarens egen förståelse och kunskap kan samma rum skapa olika 

slags mening (Kuksa & Childs, 2014).  

2.2.3 Tekniken som värdeladdad 

I alla samhällen utvecklas sociala ordningar. För att få syn på dessa måste dels 

de mekanismer som håller människorna samman i samhället identifieras, dels 

måste själva reproduktionsprocessen synliggöras (Durkheim, 1957/1992). 

Denna aspekt kan även relateras till förhållandet mellan människa och teknik.   

 

Utvecklingen av ett datoranvändande sker inte i ett historiskt vakuum. Genom 

att visa ett historiskt perspektiv underlättas möjligheten att få syn på vad som 

är det specifika med den digitala revolutionen, exempelvis gällande etiska 

frågor. Sedan den första datorn (ENIAC) konstruerades 1946 har diskussioner 

bland annat förts kring etiska och moraliska frågor. I syfte att bevara ’the pub-

lic good’ där säkerhet och trygghet för användaren är centralt, har tekniska 

standards och etiska koder utvecklats. En diskussion har förts som behandlar 

våld på nätet, pornografi etc. Det som däremot inte har diskuterats i någon 

större utsträckning är vad som ska byggas in respektive inte byggas in i syste-

met i första skedet och som en metafor kan pistolen användas. Det är inte 

pistolen i sig som är våldsam, utan personerna som använder dem (Ensmayer, 

2007). Denna slutsats behöver dock problematiseras och kritiskt granskas för 

att nå en fördjupad förståelse. Flera forskare framhåller att teknologin inte är 

neutral, utan den är framtagen i syfte att bevara eller förändra sociala relation-

er. De visar på maktrelationer och politiska ställningstaganden i systemen. 

Värden finns, enligt dessa, inbäddade i olika tekniska lösningar och applika-

tioner (Friedman & Nissenbaum, 1996; Light & McGrath, 2010 ).  

 

Förespråkare för en konstruktivistisk syn på relationen mellan människa och 

teknik menar att det i processen när teknologi utvecklas alltid finns val att 

göra. De människor som designar olika sociala webtjänster måste både göra 
antaganden om förmodade användare och den kontext i vilka dessa finns. 

Dessa antaganden skapar i sin tur en social ordning där vissa grupper blir för-

grundsgestalter och därmed privilegierade, medan andra grupper kan bli ex-



24 

kluderade. Det får till följd att teknologin även blir politisk, där politik ska 

förstås som maktanspråk där syftet är att innesluta vissa intressen och utesluta 

andra. De val som görs kan leda till divergerande konsekvenser för samhället 

och för olika sociala grupper. Bijker (1995) har forskat kring frågor som berör 

relationen mellan den tekniska utvecklingen och det omgivande samhällets 

värden. Som exempel använder han sig av cykelns konstruktion och hur denna 

förändrats över tid.  Genom att studera dessa förändringar kan det omgivande 

samhällets ideal och syn på människan åskådliggöras (a.a.). 

 

Ett flöde av värden cirkulerar mellan samhälle, människa och teknik, där tek-

niken kan ses som en delmängd av den sociala helheten (Bijker, 1995; Introna, 

2005, 2007). Bakomliggande intressen kan ibland, både medvetet och omed-

vetet, döljas i utformandet av teknologin. Det är svårt för användaren att få syn 

på de förgivettaganden som finns inlagrade och som många gånger är både 

självklara och oreflekterade både av konstruktörer och användare. Tekniken är 

inte bara ett passivt redskap som väntar på att bli använt, utan tekniken är en 

aktör som genererar skilda handlingar hos användaren och som inverkar på 

meningsskapandet. En ständig överföring av värden mellan användare och 

teknik sker. Det innebär att mediet i sig inledningsvis kan vara en agent, men 

användarna övertar agentskapet och omsätter dessa i handling. Det är dock 

viktigt att poängtera att ’aktörskapet’ inte handlar om isolerade händelser utan 

mer om ett pågående flöde av handlingar som leds av en agent. Regulariserade 

handlingar blir här till situerade praktiker (Introna, 2005, 2007). Teknologins 

politik (eller intressen) kan inte enbart ses som isolerade företeelser. Istället 

fungerar de som noder eller länkar i ett dynamiskt nätverk mellan samhälle, 

teknologi och människa, vilka byggs upp av olika allianser, konventioner och 

överenskommelser (a.a.).  Freistadt & Sandlin (2010) uttrycker därför att det 

är angeläget att dekonstruera aspekter av tekniskt medierade rum där syftet är 

att synliggöra meningsskapande praktiker. Relationen mellan meningsskap-

ande mekanismer och de diskurser som förstärker det sätt som kulturen produ-

ceras och konsumeras, är betydelsefulla aspekter som bör belysas (a.a.).   

 

Light & McGrath (2010) har genomfört en kritisk analys av Facebook. Bland 

annat diskuteras applikationen ’Top Friends’ där användaren ombeds att välja 

ut 32 av vännerna i vänlistan, som då blir de allra bästa vännerna. Topplistan 

kan sedan visas för andra. Användarna uppmanas här att ’göra något’ med sina 

vänner. Designen i Facebook syftar inte enbart till att förmedla mellanmänsk-

lig kommunikation, utan den fungerar även som något som medierar värden 

med intentionen att göra skillnad. Även Kreps (2011) har gjort en granskning 

av Facebook och han menar att det är en illusion att det finns en skiljelinje 

mellan det sociala och det kommersiella. Facebook är ett exempel på en rö-

relse mot en kommodifiering av virtuella communities, då den är ett klassiskt 

exempel på ett hegemoniskt transnationellt kapitalistiskt tänkande (a.a.).  
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Introna (2005) ger också ett exempel på hur digital teknik får moraliska kon-

sekvenser beroende på inbyggda värden i tekniken. I säkerhetssyfte har teknik 

utvecklats med avsikt att känna igen ansikten. När en person fångas av en 

sådan kamera skickas ansiktsbilden till en databas där ett antal personer som 

är intressanta för polis och andra myndigheter finns inlagda. Tekniken utgår 

från algoritmer som mäter olika avstånd i ansiktet. Programvaran letar därefter 

om den ivägsända bilden på personen finns i databasen. Det visar sig att data-

basen ofta ger falska besked. Tekniken signalerar att personen finns i databa-

sen, men det visar sig att så inte är fallet. Vid en närmare granskning är det 

speciella grupper som blir mer utsatta för dessa falska alarm än andra. Det är 

afro–amerikaner, asiater, mörkhyade personer och äldre människor. Trots att 

berörd personal vet att det ofta är ett falskt alarm, blir dessa grupper utsatta för 

en intensivare granskning än andra grupper. Introna menar att den etiska di-

mension som synliggörs här och som har sin grund i hur tekniken är konstrue-

rad får konsekvenser för den sociala praktiken.  En till synes trivial teknisk 

lösning kan bli till en politisk ideologi som gör skillnad på människor (a.a.). 

2.3 Begreppen digitalt infödd respektive digital immi-

grant    

När den digitala utvecklingen tog fart väcktes behovet av att både förklara och 

förstå de möjligheter och begränsningar som denna förändring förde med sig. 

Här utvecklades olika förhållningssätt som bland annat kan relateras till 

ovanstående diskussion om hur relationen mellan människa och teknik ska 

förstås. Två begrepp som tidigt fick stor genomslagskraft i debatten var ’digi-

tal native’ respektive ’digital immigrant’, vilka myntades av Prensky (2001). 

Han menar att de flesta barn idag föds in i den interaktiva kulturen och ser den 

som naturlig, medan de flesta vuxna har invandrat från en icke interaktiv miljö 

till den interaktiva. Med dessa begrepp ville han visa de olika förutsättningar 

som finns för barn/unga och vuxna med avseende på den digitala utveckling-

en. En aspekt handlar om att unga och vuxna har olika förmåga att lära nytt 

och på så vis utvecklas en skillnad i kunskap och förståelse, vilket får till följd 

att det skapas ett avstånd mellan vuxna och unga när det gäller synen på dato-

rer och Internet. En digitalt infödd räds inte problem som uppkommer i digi-

tala miljöer utan här finns en motivation att lära nytt skapat utifrån ett upp-

kommet behov. På den digitala arenan möter användare ständigt olika utma-

ningar som på olika sätt måste hanteras, allt från teknikaliteter till interaktion-

er av skilda slag (a.a.).  

 

Flera forskare som ägnar sig åt att studera ungas informella lärande och hur 

digitala medier används i vardagen har en med Prensky överensstämmande 

åsikt. Den kreativitet och den passion som växer fram i lärprocessen skapas på 
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grund av de sociala relationer som finns i kamratgruppen. Denna motivation 

återfinns inte alltid i skolans värld. De som verkar i skolan kan här få insikt 

om ungas lärprocesser som i sin tur kan användas för att öka motivationen för 

det kunskapsuppdrag som skolan har (Ito et al., 2009). Ovanstående bild visar 

en digitalt infödd som har utvecklat både en självständighet och en egenmakt. 

Det leder till färdighet i och förmåga till att själv kunna välja aktiviteter och 

åtaganden inom olika digitala medier. Frihet och aktivitet är nyckelord och de 

unga beskrivs som den samarbetande generationen, som drivs av en strävan att 

arbeta mot gemensamma mål och att dela innehåll (Leadbeater, 2008; Tapscott 

& Williams, 2010). Bilden av vuxnas ständiga tillkortakommande och rädsla 

för vad unga tar sig för på nätet har bland annat inneburit en växande marknad 

för program som på olika sätt begränsar ungas interaktioner (Selwyn, 2009).  

2.3.1 Generationsskillnaden problematiseras i debatten  

Kritik mot ovan nämnda resonemang kring att använda begrepp som digitalt 

infödd respektive digital immigrant har dock formulerats från flera håll. Att 

använda båda dessa begrepp innebär en allmän föreställning om att det finns 

en stor och bred generationsklyfta, där gapet mellan generationerna tycks 

oöverstigligt.  Unga ser oanade möjligheter att utvecklas, medan vuxnas oför-

måga medför en mängd tillkortakommanden. Buckingham (2006) menar ex-

empelvis, att det i alla tider av social förändring finns en rädsla för att mista 

kontinuiteten mellan nuet och den tid som varit. Begreppet ’nätgeneration’, 

som alltmer börjat användas, är ytterligare ett exempel som förstärker skillna-

den mellan vuxna och unga.  Härigenom cementeras bilden av att något fun-

damentalt har hänt och att det är teknologin som har orsakat denna förändring 

(a.a.). Genom att etikettera och kategorisera ungdomsgruppen bidrar även 

forskarvärlden till att objektifiera och exotisera de unga. Nätgenerationen 

beskrivs även besitta demografiska muskler starka nog att omvandla sam-

hällets sociala nivå (Herring, 2008). Herring problematiserar ’gapet’ mellan 

unga och vuxna: 

 

As with other types of digital divide, the generational divide 

is typically interpreted to mean that people on one side of the 

gap—youth—have more access and a greater ability to use 

new technologies than those on the other side—the adults 

(and especially, older adults) who had the misfortune to be 

born before the advent of the Internet. (a.a. s. 71) 

 

Denna framgångsrika diskurs har inneburit att vuxna, både i skola och i hem-

met, många gånger har abdikerat. Spärrar och filter har blivit en väg att lära 

unga rätt och fel. En moralpanik har uppstått, där virtuella miljöer ses som hot 

mot sociala värden och intressen. Unga framhålls som offer och i behov av 
vuxnas skydd. Online–kommunikationen har även lett till en språklig degene-
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rering. Å ena sidan framhåller de vuxna som designar sociala webtjänster 

ungdomars förmåga att själva ta ansvar och att kunna lita på sitt eget omdöme. 

Å andra sidan framhålls ungdomars sårbarhet och behov av skydd. Herring 

menar att det finns en diskrepans mellan denna beskrivning och ungas egna 

erfarenheter. Det är också vuxna som designar och producerar nätverkssajter 

genom skapandet av semiotiken i det virtuella rummet och det är också vuxna 

som profiterar på unga: ”…adults create and regulate the media technologies 

consumed by young people, and profit financially from them” (a.a., s. 71).  

Även Kuehn (2012) ifrågasätter uppdelningen mellan unga och vuxna och 

uttrycker om det verkligen är så enkelt att: ”age is the key determinant of  how 

a person relates to technology” (a.a., s. 130).  

 

Selwyn (2009) menar att de som använder sig av denna förenklade beskriv-

ning egentligen inte har så stor kunskap om hur ungdomar använder digitala 

medier, utan istället fokuseras mer generella aspekter som kan underlätta 

ungas liv på olika sätt. Det finns en medveten agenda bakom synen på denna 

klyfta mellan vuxna och unga som är skapad både av upphovsmännen till 

olika policys och av den teknologiska försäljningsvärlden. Denna allmänna 

uppfattning har sedan anammats inom den politiska diskursen såväl som inom 

det vetenskapliga samhället. Han poängterar det som egentligen borde 

fokuseras:  

 

In particular, there is a pressing need to develop and promote 

realistic understandings of young people and digital technol-

ogy if information professionals (especially librarians, teach-

ers and other information specialists) are to play useful and 

meaningful roles in supporting current generations of young 

people. (a.a., s. 366)   

 

Vikten av att vuxna inte får abdikera på grund av exempelvis en teknisk osä-

kerhet framhålls. Vuxna är viktiga för att hjälpa och stötta den unga generat-

ionen såväl gällande kunskapsutveckling som i utvecklande av en demokratisk 

kompetens (a.a.).  

 

Flera forskare problematiserar den homogeniserade bild som vuxit fram i be-

skrivningen av vuxna och unga. Det är en grov förenkling att använda sig av 

begrepp som digitalt infödd respektive digital immigrant. Det visar sig att 

ungdomars användande av digital teknik ser väldigt olika ut beroende på för-

måga, färdigheter, intresse, tid som spenderas online etc. Utbildningsnivå och 

kön är ytterligare aspekter som måste beaktas.  Vissa ungdomar har tagit till 

sig Internet och känner sig tekniskt säkra, medan andra istället visar en stor 

osäkerhet i användandet (Enyon & Helsper 2008; Zimic, 2010 ).  
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En viktig diskussion handlar om effekterna av vuxnas ansvar för och omsorg 

om den unga generationen när framskrivningen av den stora klyfta som finns 

mellan vuxna och unga varit så tongivande. Ett ’vi–och–dom’ tänkande har 

utvecklats där den ’digitala immigranten’ inte kan svara upp mot de önskning-

ar, förväntningar och frågor som den ’digitalt infödda’ har.  I förlängningen 

innebär det att en bild skapas som utgår från en inkompatibilitet mellan ungas 

sätt att vara och mer formella system som exempelvis skolan, både när det 

gäller kunskap och fostran (Kenway & Bullen, 2005).  Den debatt som vuxit 

fram ska mer ses som en diskursiv debatt än en beskrivande.  Den har initie-

rats av dem som vill utöva makt och kontroll över det framtida digitala land-

skapet (Selwyn, 2009). Sammantaget bidrar dessa olika vuxenbilder till att 

konstruera de unga. Dock framhåller Herring (2008) vikten av att ta vara på de 

ungas egna erfarenheter och förståelse av den tid och den miljö de lever i. 

2.4 En förskjutning av makt gällande kunskap och lä-

rande  

I diskussionen om den digitala utvecklingen framhålls ofta att det skett en 

förändring både gällande hur kunskap konstrueras och hur lärande sker. Mak-

ten över kunskapen har förflyttats från ett övergripande plan, där enbart vissa 

människor haft som uppgift att först formulera och därefter informera andra 

människor om hur saker och ting ska uppfattas. Nu har alla människor möjlig-

het att uttrycka sin kunskap, sin förståelse och erfarenhet. Andersson (2007), 

framhåller i sin beskrivning av Web 2.0 att kunskap alltmer betraktas som en 

kollektiv överenskommelse (a.a.). Kunskapsbegreppet har vidgats till att 

”combine facts with other dimensions of human experience, such as opinions, 

values, and spiritual beliefs” (Dede, 2008, s. 80). Härigenom decentraliseras 

kunskapsinnehållet och produktionen utförs nu av en stor grupp användare 

(a.a.). Den upplevda maktförskjutningen gällande tekniska färdigheter kan 

verka provocerande, exempelvis för lärare. I Ekbergs (2012) avhandling har 

lärare, som använt sociala medier i sin undervisning, intervjuats. I relationen 

mellan teknik, lärare och elev framkommer att lärare utmanas av att elever 

ofta har större kunskap om sociala medier än vad lärarna har. Den traditionella 

maktordningen som vanligtvis finns mellan lärare och elev förändras genom 

inträdet i det virtuella rummet (a.a.).  

 

Thompson (2013) är kritisk mot den bild som lyfts fram kring relationen mel-

lan en digitalt infödd och lärande. Ofta framhålls att lärandet måste förstås ur 

ett annat perspektiv än tidigare. Dagens nätgeneration uppfattas tänka och lära 

annorlunda än tidigare generationers unga människor. Även i relation till lä-

rande ses gruppen digitalt infödda som en homogen grupp som alla tar emot 

teknologin på samma sätt. I Thompsons studie hittades få korrelationer mellan 

teknologi och lärande och hon framhåller vikten av att dels komma bort från 
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denna deterministiska syn, dels att ungdomar ses som en likformig grupp 

(a.a.).  Motiven för att träda in i ett rum, virtuellt eller fysiskt, skiljer sig ofta 

åt. Gee (2005) använder sig av begreppet ”affinity spaces” (a.a., s. 223). De 

virtuella rummen skapas ofta utifrån ett gemensamt intresse. Det finns en 

samhörighet mellan dem som träder in i rummet. Både nybörjare och erfarna 

delar samma utrymme, men olika mening skapas beroende på tidigare erfaren-

het och kunskap. Kuksa & Childs (2014) uttrycker att ”there is an intention 

behind its development and the rationale for being in it” (a.a., s. 82). Även 

Lindgren (2012) visar i sin studie hur ungdomar möts i virtuella rum kring ett 

innehåll. Det gemensamma projektet är i fokus och inte vilka som ingår i 

gruppen (a.a.).  

 
I den sociala praktik som utvecklas online ökar potentialen för ett kunskapsut-

byte, där erfarna användare kan dela en gemenskap med nybörjare. Oavsett 

status i den fysiska världen betraktas nytillkomna användare som ’newbies’ 

och får därmed en lägre status än de som kan hantera rummets olika funktion-

er.  I det virtuella rummet kan därmed normer och konventioner skapade off-

line sättas ur spel. Istället uppkommer en frihet att utveckla egna regler och 

förhållningssätt som kan innebära att både gemenskap och tillhörighet för-

stärks. De ’affinity spaces’ som utvecklas virtuellt är mer på lika villkor än de 

som finns offline. Kategoriseringar, exempelvis i klass, kön och funktionsned-

sättning, kan försvåra att den här typen av praktiker skapas offline. Online 

utvecklas olika slags kunskap som kan delas med andra. Det leder till att del-

tagarna kan lära mer än om de enbart varit hänvisade till sig själva. Varje indi-

vid blir en del av ett stort nätverk. Jämförelser görs mellan ett klassrum och ett 

virtuellt rum, där det virtuella rummet beskrivs ha många fördelar. I klass-

rummet uppmuntras ofta inte ett nätverkande och härigenom förstärks hetero-

geniteten i gruppen. Istället borde lärande och kunskap, menar Gee (2005), i 

större utsträckning betraktas som något som sker i gemenskap, där det går att 

dra lärdom av den sociala praktik som utvecklas online (a.a.). 

 

Ett förändrat medielandskap har bland annat inneburit att Europaparlamentet 

har digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser i sin beskrivning av 

vad som idag krävs för ett livslångt lärande. Att ha digital kompetens innebär 

bland annat kunskap om hur informationssamhällets teknik fungerar och hur 

den kan användas både i arbete och i vardagslivet. I begreppet innefattas även 

färdigheter att söka och bearbeta information (Europaparlamentet, 2006). Di-

gital kompetens handlar även om förmågan att kunna värdera information. 

Dels behövs färdigheter i att bedöma tillförlitligheten hos en källa, dels en 

förståelse för att kunskap kan ses utifrån olika perspektiv. Här blir användaren 

en agent som själv måste ha förmåga att koppla samman sin egen förförståelse 

med nya perspektiv. Användare måste även ha kunskap om att mediet kan 

användas för att föra användare ’bakom ljuset’, gällande exempelvis hur bilder 
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redigeras, bluffspam osv. (Dunkels, 2014). Det räcker inte enbart att ha tek-

nologiska, lingvistiska, kognitiva eller sociala utgångspunkter för att förstå 

innebörden av den digitala utvecklingen. Dessa processer får inte betraktas:  

 

in isolation from our common commitment to one another 

and the consequences of our work to assist with or deny full 

access to economic, educational, and political opportunity”. 

(Coiro, Knobel, Lanshear & Leu, 2008, s. 4)   

 

Vikten av att utveckla andra kunskaper än de rent tekniska framhålls. Livs-

kompetens är en aspekt som unga bör lära sig att handskas med i relation till 

nätets möjligheter och risker. Dunkels (2014) uttrycker att ”vi behöver dra 

slutsatser från livet på nätet för att förstå livet utanför nätet och tvärtom – vi 

behöver kort sagt bli bättre på att hantera livet” (a.a., s. 50).  

2.5 Identitetskonstruktion och interaktioner online 

Det finns många olika aspekter att belysa gällande ungas interaktioner online. 

Bland annat lyfts online–arenans möjligheter att minska ojämlikheter som 

utvecklats i den fysiska världen. Interaktioner via sociala medier öppnar stora 

möjligheter att lära känna människor på ett sätt som annars inte varit möjligt. 

Exempelvis kan ungdomar som är utsatta utanför nätet hitta ett frirum online 

där de kan utveckla relationer med andra unga som de inte känner sedan tidi-

gare och som kan bidra till en positiv utveckling av självkänslan. Grupper som 

inte har makt över agendan offline, har en stor potential att göra sina röster 

hörda. Online kan människor samlas för att dryfta idéer och tankar, som dels 

kan leda till en påverkan på demokratiutvecklingen i stort, dels på individens 

egen sociala integration (boyd, 2007; Angell, 2008; Livingstone, 2008; Ito et 

al., 2009; Davis, 2010; Livingstone & Helsper, 2010).  

 

Konstruktionen av en social identitet sker bland annat genom de nätverk som 

skapas i de virtuella kontexterna. Exempelvis har Larsen (2007) under sju 

månader följt ungdomars aktivitet i en community. Här framkommer att ung-

domarna på skilda sätt är medkonstruktörer av den sociala identiteten (a.a.). 

Davis (2010) har undersökt 20 stycken bloggar skrivna av flickor i åldrarna 

17–21 år och kommer i sin studie fram till att bloggarna varit viktiga delar i 

livet för att utveckla en social identitet för ungdomarna. Skälen till att starta en 

blogg är att visa tillhörighet till kamratgruppen. Skrivandet utvecklade för-

mågan till självreflektion och genom att förändra sina personliga profiler 

kunde de synliggöra sin självrepresentation och hur denna förändrades över tid 

(a.a.).  
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Som beskrivits i tidigare avsnitt finns många möjligheter att skriva sig till ett 

’being’ online (Thomas, 2007). Användarna kan antingen skapa en virtuell 

identitet som så långt det går sammanfaller med den identitet som har konstru-

erats offline. Men det finns även möjlighet att pröva andra versioner av det 

egna jaget. Kuksa & Childs (2014) använder sig av begreppet ’limen’, vilket 

är den engelska benämningen på den sträng/gräns som länkar samman ett 

rums in– och utsida. Att gå från en identitet till en annan sker ofta genom en 

rituell handling, exempelvis när den nygifta bruden förr bars över tröskeln av 

sin partner. Överskridandet av gränser kan användas för att beskriva hur män-

niskor förflyttar sig mellan offline– och onlinevärlden. Liminaltiden har två 

steg där det första är det ögonblick där användare lämnar den fysiska världen 

och klär av sig den identitet och status som har utvecklats där. Här öppnas 

möjlighet till förändringar. När användaren kliver över gränsen infinner sig en 

annan identitet som möjliggör nya roller och positioner (a.a.). Foley (2012) 

framhåller dock att oavsett hur användaren väljer att skriva fram sig själv så är 

det samma person bakom, med allt vad det innebär av känslor, värden etc.  

 

Online–kommunikation är också central för att bevara och utveckla relationer 

som formats utanför nätet (Subrahmanyam and Greenfield, 2008; Vallor, 

2012). Kunskap om onlinekontexten krävs för att interaktionerna ska bidra till 

en positiv upplevelse för deltagarna. Det visas bland annat i Sjöbergs (2010) 

avhandling i vilken hon beskriver hur unga via olika chatforum utvecklar nät-

gemenskaper. För att dessa gemenskaper ska ta form krävs att deltagarna har 

kunskap om hur man samtalar i en chat och vilka etiska regler som gäller. 

Dessutom ska samtalen vara över tid så att den relationella förmågan utvecklas 

och som visar sig som en förtrogenhet deltagarna emellan (a.a.). Liknande 

resultat visar Skog (2010) i sin avhandling, men här framhålls även att sajtens 

konstruktion påverkar hur deltagarna kommunicerar med varandra. Betydelsen 

och användningen av det sociala mediet är under ständig förändring i interakt-

ionerna (a.a.). Unga upplever att online–interaktioner påverkar den sociala 

utvecklingen. I en studie av Maczewski (2002) framkommer att nätets speci-

fika egenskaper underlättar utvecklandet av kamratskap och att ungdomarna 

lättare kan utforska sin identitet och känsla för vilka de är. De upplever en 

känsla av frihet och att de har makt över agendan (a.a.).  

 

När sociala medier gjorde sitt intåg i världen fanns en uppfattning om att män-

niskor skulle kunna mötas på lika villkor, utan att behöva vara belastade med 

det omgivande samhällets normer och värderingar.  Forskning visar att så inte 

är fallet. Flera studier framhåller att stereotypa maktordningar återskapas on-

line. Hernwall (2014) menar att mediet har en plasticitet, dvs. att det är form-

bart utifrån individens behov och kunskap om mediet. Det finns konventioner 

som ungdomarna har att förhålla sig till när de kommunicerar online. Han 

lyfter könsmarkörer som ett exempel och framhåller hur bilders innehåll 
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könskodas utifrån samhällets strukturer, som i sin tur skapar olika förvänt-

ningar. Flickor är ofta mer explicita när det gäller sitt utseende, medan pojkars 

handlingar oftare uttrycks mer explicit. Flickor förstärker härmed sin under-

ordnade roll och lämnar över åt betraktaren att bedöma huruvida hon är ’god-

känd’ eller inte. Pojken visar cykeltrick eller andra typer av handlingar och 

talar på så vis om att ”jag är det jag kan” (a.a., s. 66). Hernwall framhåller att 

flickors agerande inte ska betraktats som passivitet. Istället använder flickorna 

rådande normer aktivt för att utveckla en social identitet (a.a.). En studie ge-

nomförd på unga mellan 10–14 år, visar att bekräftelse från jämnårigkulturen 

är viktig. Ungas identitet förhandlas i intersektionen mellan online– och off-

linearenorna. I pojkarnas beskrivningar av sig själva framkommer en bild där 

de uppfattas som utåtriktade och gränssättande, medan flickornas beskrivning-

ar mer är av begränsad karaktär där också en passivitet framträder (Abiala & 

Hernwall, 2013). Liknande resultat framkommer i Forsmans (2014) undersök-

ning som fokuserar hur 10 och 13–åringar själva ser på sina interaktioner on-

line. Pojkarnas bilder domineras av en strävan efter att vara både handlings-

kraftiga och oberörda och pojkarna benämns i studien som ”stoneface” (a.a., s. 

8). Flickorna manipulerar och redigerar ofta bilderna i estetiserande syfte och 

de beskriver bland annat att de plutar med munnen för att se bättre ut. Av den 

anledningen benämns de som ”duckface” (a.a., s. 8) i studien. Ett starkt isär-

hållande av könen framträder. Forsman menar att de unga genom sina hand-

lingar konstruerar både ålder och kön (a.a.).   

2.5.1 Ökad utsatthet  

Flera studier visar hur de unga balanserar mellan de möjligheter och risker 

som skapas via socialt nätverkande online. De unga beskriver att de lägger stor 

vikt vid att hitta grader av intimitet beroende på vem de interagerar med. Ofta 

finns en medvetenhet om vad som kan göras offentligt i dessa kontexter, rela-

terat till risken för att bli utsatt. De unga ser inte offentligheten som ett lika 

stort problem som många vuxna gör (Livingstone, 2008; Krasnova et al., 

2009; Nabeth, 2009).  

 

Forskning visar även den utsatthet vissa unga hamnar i när de interagerar on-

line. Online–arenans karaktäristik gör det lätt att kränka andra, både medvetet 

och omedvetet och begreppet nätmobbning har myntats. Studier visar att nät-

mobbning är internationellt förekommande (Shariff, 2008), men forskningen 

visar väldigt divergerande resultat gällande andelen unga som upplever sig 

utsatta för dessa kränkningar. Exempelvis visar Lauren and Ratliffe’s (2011) 

studie genomförd på Hawaii att 59 procent av 265 ungdomar hade blivit ut-

satta för nätmobbning och att pojkar är mer utsatta än flickor. En annan studie 

genomförd i Istanbul uppvisar ett lägre procentantal än den ovan beskrivna 

undersökningen. Här är det 17.9 procent av 765 respondenter som någon gång 
blivit nätmobbade (Yilmaz, 2011). I en studie från Belgrad upplever 20 pro-
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cent av 387 ungdomar att de blivit utsatta för nätmobbning (Popovic–Citic et 

al., 2011).  

 

Även i Sverige bedrivs forskning kring ungas utsatthet online. I en undersök-

ning från Statens medieråd (2010) ingår frågor om nätmobbning. 9 procent av 

1200 barn/unga berättar att de någon gång varit utsatta. Bakom procentsiffran 

finns signifikanta könsskillnader.  13 procent av flickorna respektive 7 procent 

av pojkarna känner sig utsatta (a.a.). Skolverket genomförde mellan 2007 och 

2010 en utvärdering av metoder mot mobbning där 10 000 elever tillfrågades. 

Kartläggningen visar att 1 procent av de tillfrågade respondenterna ansåg sig 

utsatta för mobbning via nätet (a.a., 2011). I Friends (2015) senaste rapport 

tillfrågades drygt 1000 10–16-åringar. Resultatet visar att en tredjedel av dessa 

någon gång under det senaste året har blivit utsatta för nätkränkningar. Även 

här är det fler flickor än pojkar som upplever sig utsatta (a.a.). Barn och ungas 

utsatthet offline tenderar att migrera in på online–arenan. Det innebär att barn 

som blir utsatta offline även blir det online (Beatbullying, 2009; Erdur–Baker, 

2010). Även i Skolverkets studie (2011) lyfts sambandet mellan de båda are-

norna fram. Cirka 11 procent av dem som utsätts för mobbning i skolan är 

utsatta online. 87 procent av dem som är utsatta online är det även i skolan 

(a.a.).  

 

Sammantaget ger översikten ovan en divergerande bild av andelen barn och 

unga som upplever sig utsatta för nätmobbning. Andelen varierar mellan 1 och 

59 procent, vilket bland annat kan bero på hur enkätfrågorna är formulerade. I 

vissa undersökningar ställs frågor om ungdomarna ’någon gång’ blivit utsatta, 

medan det i andra kan handlar om ’den senaste månaden’. Ytterligare en för-

klaring till de uppkomna skillnaderna är att upplevelsen av att vara mobbad är 

subjektiv, vilket innebär att unga uppfattar en likartad händelse på skilda sätt.   

 

Kritik har dock framkommit kring begreppet nätmobbning. Genom att lägga 

till prefixet ’nät’ framför ordet mobbning leds tankarna till att nätmobbning 

styrs av andra mekanismer än den mobbning som sker offline. Här finns en 

fara att fokus hamnar på den digitala arenans upplevda risker istället för på 

själva mobbningen. Datorer och smartphones ses som boven i dramat och 

lösningen blir att hitta funktionella digitala rastvakter i form av diverse spärrar 

och filter för att förhindra att kränkningar uppkommer. Istället borde arbetet 

inriktas på de strukturer och mekanismer som gör att mobbning uppkommer 

och vidmakthålls, dvs. på samma sätt som arbetet för att stävja mobbning sker 

på offline–arenan (Dunkels, 2009).  

 

En aspekt skiljer sig dock åt mellan de båda arenorna; medan mobbning off-

line ofta sker i det fördolda utan vuxnas insyn, kan inte interaktionerna online 

vara dolda på samma sätt, och denna synlighet kan tolkas som att mobbningen 
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ökat (Dunkels, 2009). Andra hävdar att det inte går att förringa att det finns 

kontextbundna förutsättningar på online–arenan som ökar risken för att bli 

utsatt. Unga som inte har förmåga att sätta gränser för sin egen integritet löper 

en ökad risk för att bli utsatta online. Det är heller ingen självklarhet att det är 

ett asymmetriskt maktförhållande mellan mobbare och den som blir utsatt, 

vilket är ett kriterium i definitionen av mobbning utanför nätet (Dooley, 

Pyzalski & Cross, 2009). Ungdomar hittar olika strategier för att skydda sig 

från kränkningar, både de som sker på och utanför nätet. En strategi är att inte 

erkänna för sig själv att det har skett en kränkning. Forskning visar att det är 

skamfyllt att vara mobbad. En dålig självbild och en känsla att själva vara den 

som orsakat kränkningen är vanligt förekommande känslor. Känslan av skam 

kan göra det svårt att svara ärligt på frågor kring mobbning i en enkät (Olwéus 

1993; Shariff 2008; Skolverket, 2011). Ytterligare en strategi är att be vuxna 

om hjälp, men i flera studier framkommer att unga har lågt förtroende för 

vuxnas stöd och hjälp (Livingstone, 2008; Cassidy et al., 2009; Lauren & 

Ratliffe, 2011; Popovic–Citic et al., 2011; Yilmaz, 2011).  

2.6 Avhandlingens inplacering i forskningsområdet 

Relationen mellan människa och teknik uppfattas och beskrivs på skilda sätt, 

vilket leder till att olika förståelser av hur människa och teknik samspelar med 

varandra utvecklas. En grundläggande utgångspunkt i avhandlingen är att 

tekniken betraktas som en social konstruktion, där både människa och teknik 

ömsesidigt konstruerar/konstituerar varandra (Bijker, 1995; Introna, 2005, 

2007; Säljö, 2012). Ytterligare en utgångspunkt är att det finns en reversibilitet 

mellan online–arenans semiotiska struktur och den sociala praktik som utveck-

las. Den semiotiska strukturen emanerar från dem som utarbetat det virtuella 

rummet och resultatet av detta arbete interagerar med ungdomarnas användar-

skicklighet, önskningar och behov. Den interna grammatik som utvecklas 

bidrar till att organisera den sociala praktikens externa grammatik. Unga ses 

som aktörer med förmåga att vara agenter i sina egna liv, men också som un-

derordnade villkor i den semiotiska strukturen (Gee, 2005; Kuksa & Childs, 

2014).  

 

Forskning om ungas sampel i sociala medier kännetecknas av ett individpsy-

kologiskt perspektiv (Shariff, 2008; Lauren & Ratliffe, 2011; Yilmaz, 2011; 

Popovic–Citic, 2011). Det saknas studier där ungas interaktioner betraktas 

som kollektiva processer. Språkets centrala betydelse för den sociala praktik 

som utvecklas online, har inte heller framhållits i tidigare forskning. Mitt bi-

drag till forskningen är att ge röst åt ungas sätt att förstå sitt samspel i sociala 

medier, samt att synliggöra de villkor som den sociala praktiken utövar och 

som inverkar på ungas handlande.   
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Sociala medier är ett exempel på en mötesplats som blivit allt viktigare för 

människors interaktioner. Människor utvecklar sin förmåga till samspel, sin 

sociala identifikation och sin förståelse av världen i gemenskap med andra. 

Genom dessa processer sker en integration in i en samhällelig gemenskap. 

Teorierna som används i analysarbetet kan i huvudsak delas in i tre olika om-

råden: a) social interaktion b) social identifikation, samt c) samhälleliga integ-

rationsprocesser. Alla områden har pedagogiska utgångspunkter där den 

mänskliga samvarons villkor betraktas som aspekter av en samhällelig integ-

rationsprocess.  

 

Analysarbetet har tagit sin utgångspunkt i Goffmans (1967/2005, 2005/2014) 

teori om social interaktion, vilken används för att synliggöra hur interaktions-

ordningar, ansiktsbevarande praktiker, roller och positioneringar utvecklas. 

För att ytterligare fördjupa kunskapen om ungas samspel online har teorier om 

social identifikation använts, i syfte att belysa sociala kategoriseringsprocesser 

(Luckman & Berger 1966; Tajfel, 1981; Jenkins, 2008). Ungdomars samspel 

online kan betraktas som en del i en samhällelig integrationsprocess där de-

mokratiska värden spelar både med och mot varandra. Berlins teori kring be-

greppet frihet, som ett perspektiv på demokrati, och Habermas teori kring 

kommunikativt och strategiskt handlande har ytterligare fördjupat kunskapen 

(Berlin, 1969; Habermas, 1990 ).  

3.1. Social interaktion 

Sociala interaktioner, via tal– och kroppsspråk, är grundläggande för männi-

skors sociala integration.  Den sociala interaktionen diskuteras utifrån a) vad 

det betyder att träda fram inför varandra b) vad det betyder att befinna sig i en 

bakre och främre region och slutligen c) hur den främre och bakre regionen 

kan omsättas till en online–arena. Strävan är att belysa hur människan sam-

ordnar sina handlingar. Genom inträdet på denna arena blir dessa samordning-
ar än mer komplexa.  
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3.1.1 Att träda fram inför varandra 

Goffman (1959/1990) har utvecklat en interaktionsteori som belyser hur män-

niskor regisserar sitt mellanmänskliga handlande.  Han använder sig av drama-

turgiska begrepp för att sätta ljus på hur människor framträder inför varandra – 

en ’performance’ som kan ta sig skilda kontextbundna uttryck. Scenen blir 

metaforen för platsen där dessa framträdanden sker och på varje scen finns en 

inramning som den som vill framträda måste ta till sig innan hon kan börja 

spela sin roll. I alla interaktioner, oavsett om de sker framför en synlig eller 

osynlig publik, krävs att de interagerande parterna på något sätt samordnar sitt 

handlande. Tal– och kroppsspråk är viktiga aspekter i interaktioner, men i en 

kommunikation finns även emotioner som inverkar på den inbördes relation-

en. Förväntningar på individen uppkommer, vilket föranleder henne att handla 

enligt ett visst mönster. Genom ritualer och interaktionsordningar utvecklas ett 

socialt tvång som begränsar människans frihet (a.a.). Persson (2012), som har 

fördjupat sig i Goffmans interaktionsteori, beskriver ritualernas funktion:  

 

Det ska symbolisera sådant i den sociala interaktionen som 

gör den mer fast och förutsägbar/…/den bygger på vissa reg-

ler som de flesta följer när de samspelar med andra. (a.a., s. 

65)   

 

I interaktioner fyller ansiktet en viktig funktion. Å ena sidan är ansiktet den 

mest personliga ägodelen som ger säkerhet och trygghet. Å andra sidan är det 

också ett lån från den sociala världen. Begreppet ansikte kan dock problema-

tiseras. Ansiktet är också ”the positive social value a person effectively claims 

for himself by the line other assume he has taken during a particular contact 

(Goffman,1967/2005, s. 5). Ansiktsbegreppets relation till människans sociala 

värde framkommer genom dess användning: 

 

Att behålla sitt ansikte, att undgå att förlora det, att rädda det 

om det förlorats och att hjälpa andra att behålla det och/eller 

att rädda sitt ansikte. (Persson, 2012, s. 55) 

 

Människor strävar efter att utveckla ”ansiktsbevarande praktiker” (Goffman, 

1967/2005, s. 13). De som är inblandade i en interaktion måste kunna balan-

sera mellan självrespekt och omtanke om den andra. Här finns ofta ett bemö-

dande om att inte låta någon annan tappa ansiktet. I mötet måste det finnas en 

ömsesidig acceptans för att både det egna och den andras ansikte ska kunna 

bibehållas. En jämvikt upprättas mellan det ritualiserade handlandet och den 

sårbarhet som kännetecknar interaktioner. Sårbarheten har att göra med rädsla 

för vad den andra kan ta sig för. Det finns en oberäknelighet i hur interaktion-

en ska fortlöpa – om jämvikten kommer att upprätthållas eller om en deltagare 
bryter ritualen så att någon tappar ansiktet. Det kan hänföras till allas rätt att 
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bli värnad om, men också till att den enskilda människan vill bli sedd som 

någon som visar omtanke om andra (a.a.). 

 

Om det i en praktik finns risk för obalans i interaktionen kan deltagande parter 

handla så att jämvikten återställs eller avbryta interaktionen om den blir alltför 

obekväm. Ju kraftigare obalans, desto större insats krävs för att upprätthålla 

jämvikten. De inblandade måste även relatera interaktionen till sin plats i den 

sociala världen. Om det är en interaktion med människor som inte kommer att 

träffas igen lämnar det större utrymme för handlingar som skulle kunna miss-

krediteras i framtiden, men som gynnar den aktuella situationen. Obalans i 

interaktionen kan medföra att känslor av obehag uppkommer, vilket gör att 

människor undviker praktiker där man riskerar att tappa ansiktet. I den hän-

delse någon hamnar i denna typ av interaktion finns skyddande strategier.  

Exempel på defensiva strategier är en tillbakahållenhet i interaktionen eller en 

överdriven artighet och respektfullhet mot motparten.  Att inte erkänna för sig 

själv eller för andra att någon har hotat det egna ansiktet är ännu ett exempel 

på strategier för att rädda sitt sociala värde (Goffman, 1967/2005).  

 

I en offline–kommunikation finns en närhet till varandra som inte föreligger 

online. Offline är återkopplingen oftast omedelbar, vilket får till följd att käns-

lan av sårbarhet är större i möten som sker öga mot öga. Det kan handla om 

allt från blinkningar och handrörelser till att aktivt utrycka något. Både tal– 

och kroppsspråk bidrar till att förmedla budskapet (Persson, 2012). Online 

krävs andra former av handlingar för att upprätthålla eller bryta jämvikten.    

3.1.2 Främre och bakre region  

Hur kan vi uppträda i närheten av andra kategorier av människor och vad kan 

andra människor göra i närhet av mig? Goffman (2005/2014) använder sig av 

begreppet ’region’ för att problematisera närheten i interaktioner. Han definie-

rar begreppet region som ”vilket ställe som helst som till en viss grad är av-

gränsat av perceptions- eller varseblivningsbarriärer” (a.a., s. 97).  I relation 

till ett specifikt framträdande använder han sig av begreppet ”främre region” 

(a.a., s. 97) för att referera till den plats där framträdandet, i andra personers 

närvaro, äger rum. I denna region kan framträdandet observeras och publiken 

kan låta sig påverkas av de handlingar som sker just här och nu. Här sker en 

varseblivning, vilket kan uttryckas som att det råder en expressivitet i den 

främre regionen. I denna region påverkas och styrs interaktionerna av normer, 

regelsystem och en strävan efter att utveckla ansiktsbevarande praktiker. Varje 

individ måste själv avgöra om någon del av aktiviteten ska förstärkas eller 

undertryckas, i syfte att minska risken för att det sociala värdet ska förloras. 

 

I relation till en ’främre region’ finns också en ’bakre region’, där en viss typ 

av framträdande inte sker.  Att finnas i en bakre region uttrycks ibland som att 
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finnas ”bakom kulisserna” (Goffman, 2005/2014, s. 101). I den bakre regionen 

finns inte den expressivitet som kännetecknar den främre regionen. Det på-

bjudna normsystemet som finns i den främre regionen fyller inte heller någon 

funktion här. Det innebär att det intryck som en människa har skapat i en 

främre region kan bestridas i den bakre. Vissa handlingar hör vanligtvis 

hemma i de främre regionerna, medan andra är mer vanligt förekommande i 

de bakre.  Sammanfattningsvis kan de båda regionerna definieras utifrån ett 

specifikt framträdande för en specifik publik vid ett specifikt tillfälle:  

 

/…/när vi talar om främre och bakre regioner talar vi utifrån 

den referenspunkt som ges av ett visst bestämt framträdande, 

och vi talar om den funktion som det ena eller andra stället 

råkar ha vid tidpunkten för ett givet framträdande (Goffman, 

2005/2014, s. 114). 

 

De båda regionerna åtskiljs oftast av tid och/eller rum. Åtskillnaderna eller 

varseblivningsbarriärerna kan variera gällande grad av begränsning beroende 

på var regionerna uppträder. En glasvägg kan medföra en auditiv men inte 

visuell åtskillnad, medan en skärmvägg innebär det motsatta. Ibland är region-

erna helt skilda åt, vilket innebär att framträdandet enbart kan betraktas av den 

publik som var ämnad att se just detta framträdande. Persson (2012) uttrycker 

skillnaden relaterat till synlighet och tillgänglighet på följande vis: 

 

/…/att föreställa sig en skala där individen pendlar mellan att 

vara ”av” (avstängd, off) och respektive vara ”på” (påslagen, 

on). Att vara ”av” innebär att vara osynlig och otillgänglig 

för andra medan att vara ”på” innebär synlighet och tillgäng-

lighet. (a.a., s. 116–117) 

 

Att ha kontroll över vad publiken ser och vilken publik som ser vad är viktiga 

aspekter för att kunna upprätthålla sitt ansikte. Somliga aktiviteter i den bakre 

regionen måste hållas dolda i syfte att inte riskera att förlora vare sig ansikte 

eller status i grupper. I den bakre regionen finns möjlighet att i större utsträck-

ning tala till varandra och om varandra utan att ta hänsyn till de förväntningar 

och förpliktelser som finns i den främre regionen. Det innebär inte att det be-

höver saknas publik i den bakre regionen. Det är en annan typ av publik, ex-

empelvis familjen, mot vilken det egna handlandet inte är riktat. Det betyder 

att egna preferenser kan få ett större utrymme eller att hänsyn i lika stor ut-

sträckning inte behöver tas till hur handlingen ska uppfattas av andra.  De allra 

flesta människor lär sig att hantera båda dessa regioner och hur man kan och 

bör uppträda i dem. Varje individ kan dock förvandla vilken främre region 

som helst till en bakre region genom att anamma en bakre–region–stil. Det kan 

exempelvis handla om att diskutera frågor som brukligen är av privat karaktär 
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eller att inte lägga vikt vid ritualer och interaktionsordningar som vanligtvis 

kännetecknar den specifika främre regionen (Goffman 2005/2014; Persson, 

2012).  

3.1.3 Främre och bakre regioner online  

Goffmans begrepp främre och bakre region kan i flera hänseenden användas 

för att diskutera människors kommunikation, med avseende på den tekniska 

utvecklingen. I avsnittet ovan diskuterades hur regioner och dess varsebliv-

ningsbarriärer utvecklas i den fysiska världen. Goffman utvecklade sin teori på 

1950–och 60–talet då Tv:n gjorde sitt intåg i familjens vardagsrum. Den tek-

niska utvecklingen innebar att regioner och åtskillnader mellan dessa kom att 

problematiseras. Problematiken kan konkretiseras genom att hänföra diskuss-

ionen till en tv–reporter som är i sändning. Trots att det finns en fysisk åtskill-

nad mellan publiken och reportern sker ändå ett framträdande bestående av en 

viss inramning. Normer och förväntningar på hur reportern ska uppträda har 

utvecklats. Framträdandet är även riktat mot en publik, vilket gör att det ut-

vecklas en främre region.  När sändningen är över och kameran släckts ute-

stängs publiken och därmed förbyts den främre regionen till att bli en bakre 

(Goffman, 2005/2014).    

  

Ovanstående diskussion kan jämföras med dagens teknikutveckling och den 

kommunikation som sker via digitala medier. En stor och viktig diskussion när 

det gäller online–kommunikation är den som berör relationen mellan det som 

vanligtvis betraktats som privat respektive offentligt. Den spänning som upp-

kommer kan med Goffmans perspektiv problematiseras med hjälp av den 

bakre och den främre regionen och vad som vanligtvis förhandlas i dessa reg-

ioner (Persson, 2012; Goffman, 2005/2014). Persson, (2012) beskriver, genom 

att använda följande metafor, hur varseblivningsgränserna har förskjutits. När 

någon skriver ett meddelande, exempelvis på Facebook, är det som att perso-

nen öppnar fönstret inifrån sin privata lägenhet och skriker något som egentli-

gen tillhör den bakre regionen ut mot en offentlig plats utanför huset. Personen 

använder sig av det skydd och den anonymitet som finns i den bakre regionen 

och dit även innehållet i det som skriks ut tidigare har hört hemma. I det digi-

taliserade samhället har det skett en förskjutning av varseblivningsbarriärerna, 

vilket har inneburit att vissa handlingar som förr betraktades som privata och 

förpassade till den bakre regionen numer sker i den främre. ”Oversharing” 

(a.a., s. 247) används för att sätta ljus på hur människor alltmer offentliggör 

det privata. I sociala medier skapas en personlig plats som inreds med bilder 

och texter som speglar innehavaren av platsen. Det kan liknas vid att möta en 

publik i en främre region, men interaktionen sker från den fysiska bakre reg-

ionen. Åtskillnaden mellan regionerna är inte lika påfallande online som off-

line. Det kan skapa otydliga förväntningar och på så vis kan även framträdan-

dets karaktär förändras (a.a.).    
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3.2. Social identifikation  

Att skapa ansiktsbevarande praktiker och att hantera den expressivitet som 

råder i främre regioner ställer krav på människan. Det innebär förmåga att dels 

se andras behov, dels kunna samordna sina egna handlingar med andras. För-

måga att kunna balansera mellan risker och möjligheter, men även mellan 

frirum och ansvar både för sig själv och för andra är centralt. Det som är möj-

liga handlingar för en grupp är inte alltid möjligt för en enskild individ. Den 

individuella valmöjligheten kan inte alltid överskrida de maktrelationer som 

finns inlagrade i sociala praktiker. Härigenom utvecklas en social tröghet som 

försvårar den individuella möjligheten att bortse från uppbyggda hierarkier 

(Fairclough, 1992, 1995, 2001). Den sociala identifikationen kommer nedan 

att diskuteras utifrån a) in– och utgrupper b) sociala normers funktion samt c) 

roller och status vid social integration. Genom dessa processer villkoras män-

niskor handlingar, vilket får konsekvenser för människors utveckling och so-

ciala lärande.  

3.2.1 In– och utgrupper 

Sociala praktiker inbegriper påverkansprocesser i form av kulturella villkor. 

Det centrala i dessa processer är hur människan genom dessa interaktioner 

införlivar andras perspektiv som en aspekt av den egna utvecklingen. Männi-

skan utvecklas till subjekt beroende på hur hon förstår och vilken betydelse 

hon tillskriver en viss handling (Dewey, 1916/2002). Genom dessa processer 

sker en social identifikation där den enskilda individen utvecklar en social 

identitet. Människor konstruerar sin sociala identitet i relation till hur de iden-

tifierar sig själva som medlemmar av sociala kategorier (Luckman & Berger, 

1966; Tajfel, 1981; Jenkins, 2008). Tajfel (1981) använder sig av begreppen 

in– respektive utgrupp för att förtydliga de sociala identifikationsprocesserna.  

Med ’ingrupp’ avses den grupp vi själva tillhör. Med begreppet ’utgrupp’ 

avses den grupp vi inte är medlem i och som i olika hög grad är distanserad 

från ingruppen. Processer att skapa in– och utgrupper pågår parallellt.  Genom 

språket skapas mönster och bilder av vad som kännetecknar båda gruppering-

arna. Medlemskap i en grupp innebär en föreställning om att det finns en 

skillnad mellan dem som ingår i den egna gruppen och de som inte tillhör den. 

Medan individuella och personliga bilder av medlemmarna i ingruppen ut-

vecklas och bibehålls, skapas ofta stereotypa bilder av medlemmar i olika 

utgrupper (a.a.). Som en följd av detta särskiljande förstärks ofta den egna 

gruppens positiva egenskaper, medan utgruppens egenskaper förminskas eller 

framhålls med negativa förtecken. Genom dessa processer transformeras indi-

viden till ett kollektiv. Den kultur som utvecklas i ingruppen är viktiga 

aspekter för utvecklandet av en social identitet. Det är dock viktigt att fram-

hålla att de egenskaper som tillskrivs både in- och utgruppen är flexibla och 

situerade, då de både förhandlas och omförhandlas av dess medlemmar 

(Luckman & Berger, 1966; Tajfel, 1981; Jenkins, 2008).  
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3.2.2 Sociala normers funktion 

Som en aspekt av ovanstående diskussion finns i sociala praktiker förvänt-

ningar på hur människan bör uppträda och se ut. Ett visst sätt att handla fram-

står som mer rimligt än något annat. Dessa förväntningar beskrivs ofta som 

sociala normer, vilka fungerar både som handlingsanvisningar och som socialt 

sammanhållande i gruppen. Sociala normer bidrar både till en social identifi-

kation och en social kategorisering (Hydén, 2002). Björkdahl (2002) definierar 

begreppet norm på följande vis:  

 

intersubjective understandings that constitute actors´ interests 

and identities and create expectations as well as prescribes 

what appropriate behavior what ought to be by expressing 

values and defining rights and obligations. (a.a., s. 43)  

 
Normer talar om vad som ska betraktas som normalt och onormalt i en social 

praktik. Det är konstruktioner som förändras över både tid och rum (Hydén, 

2002; Baier & Svensson, 2009). Ju fler människor som tillägnar sig normsy-

stemen, desto större legitimitet får dessa. Normer kan ses både på mikro– och 

makronivå. Den förstnämnda nivån innebär ”individers relationer till sin ome-

delbara närhet” (Baier & Svensson, 2009, s. 31). Den andra nivån kan härledas 

till strukturer i samhället, exempelvis svenskhetsnormen, som kan visa sig på 

skilda sätt i olika sociala praktiker (a.a.). Genom det sätt på vilket människan 

tar sig an dessa villkor konstrueras den sociala identiteten.  

 

En viktig aspekt att framhålla är att normer utövar och fördelar makt. De soci-

ala normerna har makt som påtryckningsmedel, dvs. att en person kan få nå-

gon annan att göra något mot dennas vilja eller intresse. En negativ sanktion är 

en form av maktutövning där strävan kan vara att utmana eller upprätthålla en 

norm. Exempelvis kan information spridas om någon så att ett dåligt rykte 

skapas. Andra exempel på negativa sanktioner är att en känsla av skam ut-

vecklas eller att känna skuld inför andra. En av de starkaste sanktioner någon 

kan råka ut för är att bli exkluderad från en grupp. Handlar det om rättsliga 

normer kan makten uttryckas i form av böter eller fängelse. Det är dock viktigt 

att påpeka att sanktioner även kan vara av positiv karaktär.  Om någon hör-

sammar rådande normsystem innebär det en större möjlighet att bli inkluderad 

i gruppen eller att grupptillhörigheten bevaras eller befästs (Hydén, 2002; 

Baier & Svensson, 2009).  

 

Utvecklingen av sociala medier har medfört många tillfällen att skapa både 

gemenskap och mänsklig samvaro som tidigare inte varit möjliga. Att finnas 

med i olika sociala sammanhang, såväl online som offline, inverkar på konsti-

tuerandet av den sociala identiteten. Förgivettaganden, normer och värden 
utmanas härigenom. Boman (2002) uttrycker svårigheten med det moderna 
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samhällets mångtydighet, pluralism och sekularisering.  Det finns många olika 

sätt att vara människa på och varje formulering av en social identitet innebär 

också en differentiering av identiteter. Olikheter mellan människor och grup-

per kommer i dagen, vilket får moralfilosofiska konsekvenser eftersom det då 

ställs nya krav på respekt för varandra.  

3.2.3 Roller och status vid social integration 

När Goffman (2005/2014) diskuterar relationen mellan gruppen och den en-

skilda individen, framhålls utifrån teorins dramaturgiska utgångspunkter, tre 

aspekter som måste beaktas när människor interagerar med varandra.  Den 

första aspekten benämns ’dramaturgisk lojalitet’, den andra ’dramaturgisk 

disciplin’ och den tredje ’dramaturgisk försiktighet’. Dramatisk lojalitet inne-

bär att gruppmedlemmarna måste vara lojala med det intryck gruppen vill ge. 

De måste agera som om de accepterat vissa moraliska förpliktelser. Dramatur-

gisk disciplin innebär att en gruppmedlem ”kan sin ’rolläxa’ och inte gör sig 

skyldig till oavsiktliga gester eller felsteg under framträdandet” (a.a., s. 189). 

Skulle det inträffa kan andra i gruppen skyla över eller bortförklara händelsen 

i syfte att upprätthålla framträdandet. Dramaturgisk försiktighet innebär att 

gruppmedlemmarna skyddar gruppens framträdande och inte diskuterar sitt 

framträdande med andra i den främre regionen. Det måste finnas både klokhet 

och försiktighet i framträdandet och en framsynthet gällande eventuella stör-

ningsmoment (a.a.).  

 

Goffman (2005/2014) har hämtat inspiration från den symboliska interaktion-

ismen
13

 och funktionalismen
14

 för att beskriva hur människor intar/får olika 

roller i interaktioner. Det finns ett expressivt uttryck, med avseende på rollbe-

greppet i det att vi framträder – vi intar scenen och handlar mer eller mindre 

omedvetet. I denna studie är den funktionalistiska rollen av intresse för att 

belysa de normativa förväntningar som synliggörs i det empiriska materialet. 

Ur ett funktionalistiskt perspektiv definieras en roll som:  

 

realiserandet av rättigheter och skyldigheter som är knutna 

till en given status kan vi säga att en social roll kommer att 

involvera, eller inbegripa, en eller flera roller och att var och 

en av dessa kan visas upp av den agerande individen/…/  

( a.a., s. 23) 

 

                                                        
13 Teorin om symbolisk interaktionism utvecklades av George Herbert Mead i början på 1900-talet och 

behandlar människors samspel med sin sociala omgivning. Genom tolkningsprocesser skapar männi-

skor mening om sin tillvaro.  (Mead, 1913/1981). 
14  Funktionalism är en sociologisk teori som har samhällets strukturer i fokus. Dessa strukturer eller 

institutioner ger ett samhälle dess kontinuitet. Tonvikt läggs på funktionen hos sociokulturella feno-

men. En central företrädare för denna inriktning är Talcott Parsons (Månsson, 2007) 
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Ur ett funktionalistiskt perspektiv kan en roll innebära en position inom ett 

socialt sammanhang. Rollerna är knutna till förväntningar från den sociala 

praktiken. Det kan exempelvis handla om roller som utvecklas av eleverna i en 

skolklass, av de anställda på en arbetsplats etc. Utifrån Goffmans begreppsan-

vändning förväntas rollen spelas så att publiken uppfattar den som äkta (a.a.).  

Men en roll kan även vara summan av en individs olika positioner i olika soci-

ala sammanhang. Status kan då i relation till position, enligt Persson (2012), 

definieras som ”de rättigheter och skyldigheter som är knutna till positionen 

ifråga” (a.a., s. 81). I relation till statusbegreppet blir en roll något som indivi-

den tar på sig och som leder till att rättigheter och skyldigheter som är för-

knippade med positionen befästs eller utmanas. En människa har många roller 

som är avhängiga de olika grupper hon ingår i. Den funktionella rollen funge-

rar som ”ett manuskript” (a.a., s. 84) som styr hur någon ska agera. Det riktas 

”normativa förväntningar mot rollen ifråga” (a.a., s. 90). Det kan även ut-

tryckas som att rollen är villkorad.  

3.3. Samhälleliga integrationsprocesser 

Social interaktion och social identifikation kan även betraktas som led i en 

samhällelig integrationsprocess. Varje samhälle har en uppsättning värde- och 

moralideal mot vilket det strävar, dvs. kollektiva föreställningar om det goda 

och det önskvärda. Dessa ideal utgör utgångspunkter för handlingar och de 

skapar ett kollektivt medvetande som utövar ett yttre tryck och/eller en inre 

begränsning på individen (Durkheim, 1957/1992). Att integreras i en samhäl-

lelig gemenskap handlar exempelvis om hur den enskilda individen blir en del 

av ett kollektiv, om hur villkor för mänsklig samvaro och om hur värden spe-

lar med och/eller mot varandra i dessa processer. Detta är en pedagogisk fråga 

som berör villkor för människors integration i samhället.  

 

Nedan diskuteras samhällelig integration utifrån a) en samvaro med kommu-

nikativa förtecken b) en samvaro med individualistiska förtecken och slutligen 

c) ett system– och livsvärldsperspektiv. En spänning uppkommer mellan den 

enskilda individens rätt till självrealisering och de krav på samverkan och 

ömsesidighet som finns i ett givet kollektiv.  

3.3.1 Samvaro med kommunikativa förtecken 

Kommunikation mellan människor är en förutsättning för en levande demo-

krati, där delaktighet är en fundamental aspekt. Kommunikation är grundläg-

gande för både den enskilda individens utveckling och lärande och den sociala 

integrationen i samhället (Dewey, 1916/2002; Habermas, 1990; Benhabib, 

1992). Dewey (1916/2002) framhåller människan som en intersubjektiv va-

relse och lyfter samtidigt den starka kopplingen mellan demokrati, utbildning 
och kommunikation: 
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Det är inte bara så att samhället fortlever genom kommuni-

kation – utan man kan mycket väl säga att det existerar i 

överföring och i kommunikation. (a.a., s. 38) 

 
Kommunikationen ses som en process som inte bara handlar om att överföra 

information från A till B, utan det centrala är deltagande. Bara om jag känner 

till målet eller ’äger’ den sociala miljön kan det finnas förutsättningar för en 

framgångsrik kommunikation. Med andra ord; meningsfullhet skapas genom 

viljan att delge varandra sin förståelse av verkligheten. För att skapa mening 

krävs, enligt Dewey, att det finns en kontinuitet mellan individens erfarenhet 

och världen utanför, där förbindelselänken mellan dessa båda är just kommu-

nikation. När människor kommunicerar med varandra utgår kommunikationen 

från de deltagande parternas olika förgivettaganden och erfarenhetsbaserade 

referensramar (a.a.).  

 

Dessa samspelsprocesser förutsätter en ömsesidig växelverkan mellan dem 

som deltar i kommunikationen. I relation med andra utvecklas en kunskap där 

människan kan resonera utifrån andras synpunkt än de egna. Resonemang ska 

föras utifrån den ’konkreta andras’ perspektiv. Med konkreta andra avses de 

människor som finns i vår närhet och som vi på olika sätt är knutna till.  Ben-

habib (1992) uttrycker att ”vi vet vad som förväntas av oss i kraft av de sociala 

band som knyter oss samman” (a.a., s. 26). Även Lindensjö (1999) resonerar 

på liknande vis: ”solidariteten mellan medlemmarna i en fungerande gemen-

skap bygger på känslan av ett gemensamt öde, där själva det gemensamma har 

värde” (a.a., s. 21). Vad som är rättvist och gott kan enbart avgöras av dem 

som ingår i gemenskapen utifrån traditioner, kulturer och kollektiva erfaren-

heter. Om gemensamma arrangemang ska berättigas måste det finnas en vision 

och ömsesidiga mål (Räftegård, 1998).  

 

För att utveckla och utvecklas i en gemenskap krävs att människor visar om-

sorg om varandra. Att visa omsorg ställer krav på uppmärksamhet, lyssnande 

och receptivitet för den andras behov. Omsorgen är situerad och avgörs i det 

direkta mötet med den andra. Den som ger omsorg behöver därför ha för-

mågan att både upptäcka och tolka behoven hos motparten: 

 

Care as a moral orientation requires receptivity, motivational, 

displacement (the direction of a carer’s energy towards the 

projects or needs of the cared – for), and completion in the 

cared–for. (Noddings, 1999, s. 16) 

 

Här krävs en ömsesidighet där båda parter både vill ge och ta emot omsorgen 

(a.a.).  
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Kommunikation som kännetecknas av ömsesidig respekt kan diskuteras i ter-

mer av deliberativ demokrati (Fritzell, 2008). Ett annat sätt att närma sig de-

mokratibegreppet är utifrån Berlins begrepp ’positiv frihet’ (frihet till) respek-

tive ’negativ frihet’ (frihet från) (Berlin, 1969). Den ovan förda diskussionen, 

som betraktar individen som en del av en gemenskap där kommunikation 

knyter samman kollektivet, kan hänföras till den positiva friheten. Människan 

har förmåga att ta egna beslut, samtidigt som hon också är en del av en helhet 

Samhället är ojämlikt och de människor som har förmåga att bidra till ett 

bättre liv för andra ska göra det.  Det innebär att människan är en moralisk 

agent, där handlingen är riktad mot andra människors välbefinnande (Berlin, 

1969; Dimova–Cookson, 2003). 

3.3.2 Samvaro med individualistiska förtecken 

Om symmetri, ömsesidighet och omsorg är centrala begrepp i den ovan besk-

riva samvaron är asymmetri, differentiering och kontroll överordnad i den 

samvaro som har individen i centrum. Andra mekanismer styr människans 

handlande. En individualistiskt grundad samvaro är framgångsorienterad och 

målinriktad, där syftet är att hitta det mest effektiva sättet att nå ett uppsatt 

mål. Effektivitet kan uppnås exempelvis genom att manipulera andra männi-

skor eller att göra skillnad på människor genom att ha ett strategiskt bemö-

tande. Människors handlande styrs av vad som ska uppnås i mötet. Makt är en 

viktig aspekt i denna typ av samvaro. Det innebär att den kommunikativa 

aspekten i människors interaktioner tonas ner till förmån för individens egen-

intressen (Habermas, 1990; Premfors & Roth, 2004).  

 

De ovan beskrivna kvaliteterna innebär, ur ett demokratiskt perspektiv, att 

relationen mellan individ och kollektiv förändras. Demokratibegreppet har en 

liberal underton, där rätten till ett liv i frihet är överordnat. Omgivningens 

uppgift är att skapa förutsättningar så att individens egna intressen i möjligaste 

mån kan tillvaratas. Stor vikt läggs vid att värna om alla människors rätt att 

själv bestämma hur livet ska utformas. Ju större möjlighet att göra egna val, 

desto mer har demokratin utvecklats. Den liberala demokratimodellen kan 

uttryckas som en konkurrens– eller elitdemokrati, där mångfalden av åsikter 

och intressen förs samman och där en segrare slutligen kan utses. Som beskri-

vits ovan finns en orientering mot framgång. En konkurrensutsatt marknadse-

konomi framhålls som en motor i maskineriet (Räftegård, 1998). Strävan efter 

öppna diskussioner och samtal får en tillbakahållen roll, då denna demokrati-

syn i stora drag utgår från föreställningen om att människans val emanerar 

ifrån färdigformulerade intressen och åsikter.  Den enskilda individen har 

därför inget behov av att diskutera och argumentera med andra individer i 

syfte att skapa förståelse (Lindensjö, 1999).  
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I likhet med föregående avsnitt kan ovanstående demokratisyn problematise-

ras med hjälp av frihetsbegreppet. Frihetsbegreppet får en annan innebörd, 

vilket kan härledas till den aspekt som av Berlin (1969) benämns som negativ 

frihet eller frihet från. En central utgångspunkt är att människor har en grund-

läggande rättighet att handla utifrån en egen inre vilja. En människas frihet 

bestäms utifrån grad av handlingsutrymme. Optimal frihet innebär att ingen 

annan människa begränsar eller styr den egna aktiviteten. Rätten att själv få 

bestämma är här överordnad konsekvenserna av en handling. Den moraliska 

aspekten kan här uttryckas som att omgivningen har en uppgift att öppna så 

många dörrar som möjligt i syfte att öka den egna valfriheten (Berlin, 1969; 

Dimova–Cookson, 2003). 

3.3.3 Livsvärld och system 

De båda perspektiven ovan kan problematiseras och fördjupas av Habermas 

(1990) teori om livsvärld och system.  Habermas beskriver människors sam-

hälleliga integration, där både intersubjektiva och effektivitetsrelaterade pro-

cesser pågår samtidigt. Han formulerar detta spänningsfält i termer av livs-

värld och system. I livsvärlden sker den sociala integrationen, vilken har sin 

grund i en kommunikativ rationalitet (a.a.). När människor möts för att i en 

ömsesidig dialog utveckla förståelse om sig själv och andra är det de bästa 

argumenten som är vägledande. En sådan dialog förutsätter fritt tillträde, från-

varo av tvång och lika rättigheter. Den legitima makten kan enbart utvecklas 

där människor fritt kan utveckla gemensamma övertygelser. Som beskrivits i 

avsnittet om den kommunikativa samvaron bör kommunikationen vila på vissa 

innehållsmässiga kvaliteter för att integrationsprocessen ska betraktas som 

demokratisk (Habermas, 1990; Fritzén, 1998).  

Systemets logik utgår inte från den kommunikativa rationaliteten, istället är en 

strategisk rationalitet överordnad. Om lojalitet är ett ledord för livsvärlden är 

effektivitet ett bärande begrepp för den rationalitet som kännetecknar syste-

met. Makt och pengar är styrmedel. Människor konstruerar regler för i vilken 

utsträckning motparten kan fås att acceptera den målsättning den enskilda 

individen själv har bestämt. En kommunikation förs som har egocentriska 

förtecken och det får till följd att motpartens behov och uppfattningar inte 

efterfrågas i någon nämnvärd grad. Det blir en individualistiskt grundad val-

frihet som är utgångspunkt för social samvaro. 

Den utveckling som skett i det senmoderna samhället har fått till följd, menar 

Habermas, att människans livsvärld alltmer styrs av andra mekanismer än de 

som har sin grund i intersubjektiviteten. I kraft av sin effektivitet har systemet 

en tendens att kolonisera livsvärlden. Habermas hävdar därför att den kommu-

nikativa förmågan måste utvecklas för att komma ifrån detta förtingligande. 

Syftet är emancipatoriskt och målet är att bidra till att utveckla demokratiska 
förhållningssätt i samhället. För att förstå samhällsutvecklingen måste man, 
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enligt Habermas, se den sociala integreringens mekanismer ur både ett sy-

stem– och livsvärldsperspektiv (Habermas, 1990; Fritzén, 1998).  

3.4 Sammanfattande reflektion  

De tre teoretiska avsnitten ovan syftar till att belysa människors interaktioner 

ur olika perspektiv. I människors möten utvecklas interaktionsordningar, ritua-

ler och ansiktsbevarande praktiker etc. med avsikt att underlätta samvaron. 

Människan kan ses både som en agent som har förmåga att interagera utifrån 

egna preferenser och förutsättningar och som underordnade de villkor som 

utvecklas i den sociala praktiken. Villkor, exempelvis sociala normer och 

kategoriseringsprocesser, utformas i den specifika praktiken och/eller i mer 

övergripande strukturer i samhället. Ytterst handlar det om villkor för männi-

skors sociala lärande för ett liv i gemenskap. 
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4. METODOLOGISKA ÖVERVÄGAN-

DEN OCH STUDIERNAS GENOMFÖ-

RANDE  

I syfte att nå kunskap om ungas samspel i sociala medier har tre delstudier 

genomförts. Den första delstudien är en kartläggning där en enkät med både 

slutna och öppna frågor har använts
15

. Intervjuer med ungdomar utgör empirin 

i den andra delstudien och i den tredje och sista delstudien består det empi-

riska materialet av en dokumenttext. I texten nedan diskuteras inledningsvis 

metodologiska utgångspunkter för den kvalitativa empirin, dvs. intervjuer 

samt textanalys, vilken i sig utgör huvuddelen av det empiriska materialet. 

Därefter beskrivs delstudiernas uppläggning och genomförande följt av etiska 

ställningstaganden. Slutligen diskuteras frågor som berör trovärdighet, genera-

liserbarhet och giltighet.  

4.1. Hermeneutiska
16

 utgångspunkter 

Hermeneutiken har en lång historia som innehåller olika inriktningar, allt från 

bibeltolkning på 1600–talet, strävan efter språklig och existentiell förståelse 

till att finna bakomliggande meningar bakom myter och symboler. En gemen-

sam grundläggande utgångspunkt är dock en strävan efter att tolka människors 

handlingar (Ödman, 1994).  I en hermeneutisk tolkningsprocess finns ett väx-

elspel mellan helhet och delar, som kommit att kallas för den ’hermeneutiska 

                                                        
15 Denna kartläggning utgjorde utgångspunkt för de båda kvalitativa studiernas inriktning. Ur ett her-

meneutiskt perspektiv kan kartläggningen ses som den helhet som ligger till grund för den fortsatta 

forskningsprocessen. Kunskapen om de bärande resultat som framkommer i kartläggningen har fördju-

pats genom de två kvalitativa studierna (förf.anm.).   
16 Hermeneutiken har sitt ursprung i det antika Grekland, där guden Hermes var budbärare mellan 

gudarna och de dödliga. Begreppet kan även härledas till orakelprästerna, s.k. hermeios, vars uppgift 

var att tolka gudarnas språkrör, prästinnan Pythias, budskap till människorna. Denna tolkning avsåg att 

gripa tag i människors vardag och ge dem nya perspektiv på tillvaron, ibland så genomgripande att en 

förändring upplevdes nödvändig (Ödman, 1994). 
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cirkeln’. Forskaren befinner sig någonstans i processen att försöka förstå ett 

fenomen. Att förstå en text innebär i sin allra djupaste mening en rörelse från 

det texten säger till det den handlar om; från det synbara till det dolda (a.a.). 

Alvesson och Sköldberg (1994) refererar till Radnitzky som har utvecklat 

cirkeln till en spiral, vilket innebär att tolkningen börjar i någon del som sedan 

kopplas till helheten som på så vis belyses ur ett nytt perspektiv. Sedan återgår 

man till delen för att hitta nya infallsvinklar och så vidare. Metaforen vill på-

visa att processen hela tiden är öppen både uppåt och nedåt. Det finns inte 

heller någon nollpunkt (a.a.).  

 

I avhandlingsarbetet har den hermeneutiska spiralen utgjort grunden på två 

nivåer; dels genom delstudiernas relation till varandra (jfr avsnitt 4.3) dels hur 

det empiriska materialet har bearbetats i delstudie 2 och 3 (jfr avsnitten 4.4.2 

resp. 4.4.3). I följande beskrivning avgränsar jag mig till hur empirin har bear-

betats i delstudierna. Studieobjektet har sitt ursprung i mänskliga handlingar 

och företeelser sedda i sitt sammanhang. Frågor som ställts till det empiriska 

materialet handlar om innebörder och intentioner. Avsikten är att nå en dju-

pare förståelse dels av hur ungdomarna uppfattar sammanhang och förhållan-

den gällande sin online–kommunikation (delstudie 2), dels hur den interna 

grammatiken i en community implicit medierar värden (delstudie 3). Att 

pendla mellan del och helhet innebar att samtidigt som frågor ställda till det 

empiriska materialet besvaras, väcks nya frågor som kräver ytterligare genom-

läsningar av det empiriska materialet. Härigenom fördjupades kunskapen allt-

mer.  

4.1.1 Tolkning  

Tolkning är ett centralt begrepp inom hermeneutiken. Att tolka innebär att 

tyda tecken, dvs. ”att vi ser något som något” (Ödman, 1994 s. 45). I en tolk-

ningsprocess pendlar uttolkaren mellan att frilägga mening och att tilldela 

mening. Att frilägga mening innebär strävan efter att ta den andras perspektiv. 

Hur ett fenomen uppträder och begrips av den enskilda individen är i fokus 

(a.a.). Det empiriska materialet i delstudie 2 utgjordes av parintervjuer med 

unga. I dessa samtal blev denna aspekt central.  Att vara utanför den sociala 

praktik som unga lever i innebär alltid risk för tolkning utifrån andra perspek-

tiv än de som råder inne i praktiken.  Det är svårt att tolka och förstå ett hand-

lande eftersom det är sammankopplat med den betydelse handlandet har/får i 

den sociala praktiken (Fay, 1996/2008). Intervjuerna med ungdomarna kan 

liknas vid ett samtal, där syftet var att de själva skulle styra innehållet. Den 

utformade samtalsguiden (Bilaga III) användes i huvudsak för att se till att alla 

frågeområden blev belysta. Fokus fanns i det ungdomarna berättade och att 

ställa följdfrågor i syfte att frilägga deras eget meningsskapande. Målet var att 

i så hög grad som möjligt förvissa mig om vad samspelet online betyder för 

ungdomarna själva.  
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Fay (1996/2008) uttrycker dock att samhällsvetenskapen inte enbart sysslar 

med förståelse av ett fenomen ur ett individperspektiv, utan det finns även en 

strävan att hitta bakomliggande orsaker till att ett fenomen uppkommer. Det 

räcker inte med individens egen förklaring, utan forskaren måste vara insatt i 

teorier som kan användas för att fördjupa kunskapen om människors hand-

lingar (a.a.). Förmågan till empati hos forskaren/uttolkaren är en egenskap 

som betonas, vilket innebär att forskaren tänker sig in i och känner sig in i 

respondenternas situation. Målet är att, med hjälp av inlevelse, försöka förstå 

innebörden av texten (handlingen). Här får den tilldelande aspekten en fram-

skjuten plats.  Omsatt till samtalen med ungdomarna innebar det att kunskapen 

fördjupades när ungdomarnas berättelser kopplades samman med min egen 

förförståelse och med teoretiska perspektiv. Det är dock viktigt att framhålla 

att tolkningsakten består av ett pendlande mellan att frilägga och att tilldela 

mening. Dessa aspekter är oskiljaktiga, men framträder olika starkt beroende 

på var i tolkningsprocessen forskaren befinner sig (Ödman, 1994).  

 

Liknande förfaringssätt som den ovan beskrivna användes även i analysen av 

Facebooks policydokument, dock med den skillnaden att i läsningen av de 

texter som bildar underlag för delstudie 3 saknades en regelrätt dialog. Möj-

ligheten att få direkta svar på frågor som uppkom fanns inte och här blev istäl-

let den inre dialogen kopplat till självreflektion och ett teoretiskt perspektiv 

mer central. Frågor väcktes under den empiriska bearbetningen som enbart 

kunde besvaras genom ytterligare genomläsningar. Den helhetsbild som initi-

alt växte fram reviderades allteftersom fler delar tillfördes helheten. Ödman 

(1994) poängterar dock att ”det är ju en människa som talar bakom de tryckta 

orden, en kultur, en tradition, en värld. Tecknen kommer att tala och läsaren 

att reflektera” (a.a., s. 9).  

4.1.2 Förförståelse  

Förförståelse är ytterligare ett begrepp som är av betydelse inom den herme-

neutiska traditionen. Det finns ett samband mellan förståelse och förförståelse. 

En människa kan aldrig ställa sig utanför sig själv i tolkningsprocessen och 

forskaren blir en del av det empiriska materialet. Många års arbete som lärare 

för elever i år 7–9 har gett mig stor kunskap både om elevers individuella 

utveckling och om hur de på skilda sätt samspelar med varandra i skolan för 

att utveckla en social identitet och en social tillhörighet. Av erfarenhet vet jag 

att mycket kraft läggs på att få höra till. I detta relationsarbete finns både inne-

slutnings- och uteslutningsprocesser som kan vara en källa till glädje, men 

som även kan vara smärtsamma för dem som hamnar utanför.  

 

Vid sidan av mitt arbete som NO–lärare har jag under lång tid medvetet arbe-

tat med att stävja olika former av kränkningar mellan elever. Jag har ingått i 
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vuxengrupper med uppdrag att främja en god arbetsmiljö, att förebygga att 

kränkningar uppstår samt även att agera vid akuta kränkningssituationer mel-

lan elever. Jag har haft förmånen att genom många samtal med ungdomar fått 

ta del av hur de upplever sin tillvaro i stort och i smått. Denna kunskap har 

varit värdefull för de samtal som genomförts i mitt avhandlingsarbete.  Denna 

förförståelse låg också till grund för utarbetandet av frågorna till den enkät 

som bildar underlag för delstudie 1. Gällande den tolkningsprocess som skett i 

analysen av Facebooks policydokument har ytterligare en förförståelse bidra-

git till tolkningen. Jag har under många år fortbildat skolpersonal i frågor som 

handlar om inne- och uteslutningsmekanismer dels på en relationell nivå, men 

även på en övergripande strukturell nivå, där textanalyser har utgjort en del.  

Denna kunskap har varit värdefull i tolkningen av dokumenttexterna.  

 

Den egna förförståelsen kan dock både vara en tillgång och ett hinder för för-

ståelsen av ett fenomen. För att motverka egna förgivettaganden har jag under 

analysprocessen ständigt alternerat mellan det främmande objektet och den 

egna förförståelsen. Det gäller att ’lyssna’ och att ställa frågor till de olika 

texterna. Svaren som vuxit fram har granskats kritiskt, samma fråga ställs 

igen, men även nya frågor till dess att inga nya svar framkommer. För att yt-

terligare motverka egna förgivettaganden har jag även diskuterat tolkningarna 

med två kollegor på min institution och härigenom fått värdefulla synpunkter. 

Under analysprocessen har ny kunskap utvecklats och på så sätt har den egna 

förståelsen reviderats. I den hermeneutiska processen har alternerandet mellan 

helhet och del samt mellan förförståelse–förståelse så småningom sammanfo-

gats till en både bred och djup helhet (Ödman, 1994).  

4.2 Ett kritiskt diskursivt perspektiv 

Som beskrivits i texten ovan syftar en hermeneutisk tolkningsprocess till att 

sätta ljus på det tysta och dolda i en text. Den hermeneutiska teoribildningen 

har dock fått utstå kritik för att den inte i någon nämnvärd grad har lagt vikt 

vid hur människors tankar och uppfattningar påverkas av den sociala praktik 

de omges av. Ibland uppkommer konflikter och motsägelser mellan olika tolk-

ningar i en text, som kan härledas till praktiker utanför den enskilda männi-

skan. Utifrån denna aspekt har den kritiska hermeneutiken utvecklats, där 

relationen mellan individen och det omgivande samhället är av intresse (Öd-

man, 2004). I föreliggande avhandling har ett kritiskt diskursivt perspektiv 

varit en inspiration i tolkningen av det empiriska materialet.  

 

Barn och unga utvecklar sin förmåga till samspel, sin sociala identitet och sin 

självkänsla i gemenskap med andra. Genom de erfarenheter som hon tillskan-

sar sig i dessa möten, utvecklas hon till någon som kan känna, tänka och 
handla. Härigenom socialiseras individen in i en samhällelig gemenskap med 
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allt vad det innebär av kunskaper, värden och normer (Fairclough, 1992, 1995; 

Wodak, 2001). Begreppet ’praktik’ är av central betydelse i dessa samman-

hang. En praktik kan förklaras som relationen mellan abstrakta strukturer, 

deras mekanismer och hur konkreta händelser faller ut. Sociala relationer eller 

händelser binds samman i nätverk som bildar en praktik.  En praktik kan där-

för förstås som en social händelse som utförs vid en specifik tidpunkt och på 

ett specifikt ställe. Ett visst sätt att handla framstår som mer rimligt än något 

annat, vilket får till följd att sociala händelser permanentas i praktiken. På en 

övergripande nivå kan en praktik även uttryckas som relationen mellan aktör 

och struktur. Det innebär att förbindelsen mellan mer eller mindre trögrörliga 

strukturer och människors handlingar är i fokus. Strukturer utövar makt som 

bidrar till att hålla ordning på praktiken på ett övergripande plan. Makt funge-

rar även inom och mellan praktiker. Genom dessa processer positioneras indi-

viden i relation till andra (Chouliaraki & Fairclough, 1999).  

 

Sociala och kulturella förändringar skapar både nya möjligheter och begräns-

ningar för människor. Dessa omvandlingar är dock sällan transparenta. Genom 

att inta ett kritiskt diskursivt perspektiv finns en strävan att synliggöra sam-

manhang och orsaker bakom människors handlingar. Det innebär ett försök att 

avslöja inkonsistenser, motsägelser, paradoxer och dilemman i den sociala 

praktiken. Härigenom kan förändringsbehov komma i dagen som exempelvis 

berör processer där människor gynnas eller missgynnas (Fairclough, 1995, 

2001; Wodak, 2001). Hur språket konstituerar och konstitueras av handlingar 

har kommit att kallas för den ’diskursiva vändningen’. Genom att både dekon-

struera och rekonstruera vissa bärande principer i de sociala processerna finns 

en möjlighet att synliggöra villkor för sociala relationer. Individuella valmöj-

ligheter kan inte alltid överträda de maktrelationer som finns inlagrade i den 

sociala praktiken (Fairclough, 1999).  

 

Lund & Sundberg (2004) uttrycker att ”vi använder språket för att aktivt tolka 

och värdera vår omvärld och samtidigt blir världen förtolkad för oss genom de 

diskursiva mönster vi exponeras för” (a.a., s. 18). Språket används på skilda 

sätt i olika sociala praktiker och det leder till att fenomen eller begrepp får 

olika innebörder beroende på vem som uttalar sig och från vilken position 

detta sker (Fairclough, 1992, 1995). Härigenom manifesteras strukturer som 

syftar till att legitimera ”relations of organized power” (Wodak, 2001 s. 2). 

Språket har inte makt i sig, utan det får makt beroende på hur individer utifrån 

sin maktposition använder det (a.a.). 

 

Diskursernas styrande effekt innebär att människans handlingsutrymme på-

verkas. Wreder (2007) framhåller att ”individen är i en specifik diskurs bara 

möjlig i egenskap av något och givet att det finns en position för detta något” 

(a.a., s. 46). Alla subjektspositioner är dock inte tillgängliga för alla individer, 
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vilket leder till att diskurser både kan vara exkluderande och marginaliserande. 

Människor befinner sig i flera sociala praktiker innehållande olika diskurser. 

Det medför att det inte kan finnas ett enhetligt centrerat jag, eftersom dessa 

diskurser ger den enskilda människan olika positioner att tala ifrån (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Därigenom bidrar diskurser till att konstruera 

sociala identiteter och subjektspositioner, men även till att konstruera sociala 

relationer mellan människor. Detta resonemang får till följd att diskurser kan 

ses som villkor dels för att forma subjektets tillblivelse, dels för att strukturera 

och forma samhället. Fairclough (1992) poängterar hur identiteten kan relat-

eras till diskurser: 

 

The identity function relates to the ways in which social 

identities are set up in discourse, the relational function to 

how social relationships are set up between discourse partici-

pants are enacted and negotiated/…/. (a.a., s. 64) 

 

I en social praktik finns flera diskurser som konkurrerar med varandra. En 

diskurs kan vara överordnad andra diskurser och på så vis uppstår en diskurs-

ordning där ett maktförhållande mellan diskurserna utvecklas som leder till att 

vissa diskurser får större legitimitet än andra. Även dessa processer villkorar 

människornas handlingar i den sociala praktiken (a.a.).  Därför är det av bety-

delse att analysera dels diskursers strukturer och innebörder, dels maktförhål-

landen mellan diskurser för att synliggöra diskursernas inbördes relationer. 

Genom dessa analyser finns en möjlighet att synliggöra på vilket sätt männi-

skor skapar, producerar och beskriver världen (Jäger, 2001). 

 

Omsatt till föreliggande avhandling innebär ovanstående kritiska perspektiv en 

strävan efter att synliggöra argumentationsmönster i det empiriska materialet. 

Argumentationsmönstren ses som diskursiva, vilket innebär att dessa på olika 

sätt villkorar samspelet i sociala medier. Det handlar om att tränga bakom de 

förgivettaganden som vid en första anblick framträder i det empirin. I delstu-

die 2 handlar det om ungdomarnas egen uppfattning om sitt samspel online. 

Genom det sätt på vilket de beskriver det som sker online finns möjlighet att 

visa hur diskursiva strukturer produceras och transformeras. I delstudie 3 an-

vänds ett kritiskt perspektiv för att synliggöra diskursiva mönster i Facebooks 

policydokument. En utgångspunkt i avhandlingen är att tekniken ses som en 

social konstruktion, i vilken det byggs in kunskaper och värden (Rystedt & 

Säljö, 2008). Det betyder att det finns en reversibilitet mellan policydokument 

och semiotik. Den interna grammatik som utvecklas medierar värden som 

användarna har att förhålla sig till.  
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4.3 Forskningsprocessen 

I avhandlingen ingår tre delstudier som alla bidrar till en fördjupad förståelse 

av studieobjektet. Den inledande delstudien ska ses som en första kartläggning 

där ungas syn på ansvar i online–kommunikationen är i fokus. Den andra 

delstudien syftar till att synliggöra diskursiva mönster i ungas argumentation 

om sitt samspel online. Slutligen syftar den tredje delstudien till att sätta ljus 

på demokratiska värden medierade i en community, genom exemplet Fa-

cebook. I tabellen nedan beskrivs de övergripande frågeställningarna, datain-

samlingsmetod samt empiriska underlag: 

 
Tabell 1. Avhandlingens frågeställningar, datainsamlingsmetod och empiriska 

underlag. 

Övergripande frågeställ-

ningar 

Datainsamlingsmetod  Empiriskt 

underlag 

Vad karaktäriserar ungas 

tal om samspel i sociala 

medier med avseende på 

ansvar? 

Datainsamling via enkäter i 

årskurs 5, 8 och gymnasiets år 

2 

 

1686 erhållna 

svar 

Vilka diskursiva mönster 

framträder i ungas argu-

mentation om samspel i 

sociala medier? 

 

Parintervjuer i årskurs 7 och 8 

 

Intervjuer med 

32 ungdomar  

Vilka demokratiska vär-

den medieras i beskriv-

ningen av en community? 

Textanalys av 

Facebooks policydokument 

 

30 sidor text 

4.3.1 Relation mellan teori och empiri 

En aspekt i forskningsprocessen handlar om relationen mellan teori och em-

piri. Föreliggande avhandling har vare sig en deduktiv eller induktiv ansats, 

utan kan mer betraktas som abduktiv. En abduktiv ansats innebär att forsk-

ningsprocessen pendlar mellan teori och empiri, där sambandet mellan det 

enskilda fenomenet och det generella är i fokus.  Danemark et al., (2003) ut-

trycker att ”abduktion är att gå från en föreställning om något till en an-

norlunda, eventuellt mer utvecklad eller mer fördjupad föreställning därom” 

(a.a., s. 144). För att få syn på dessa övergripande strukturer och hur de relate-

rar till varandra används begrepp, teorier och modeller:  
 

the theory or the theoretical perspectives can be applied as an 

explicit and directive tool in the selection of data and inter-

pretations. (Åsvoll, 2013, s. 290) 

 

Det empiriska underlaget om ungas samspel online har bearbetats, samtidigt 

som det övergripande teoretiska mönstret justerats och förfinats. Forsknings-
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processen kan därför beskrivas som ett alternerande mellan teori och empiri 

där båda omtolkas i skenet av varandra. De ursprungliga idéerna rekontextua-

liseras inom ramen för en ny uppsättning av idéer emanerade både från empiri 

och teori. Danemark et al (2003) uttrycker: 
 

Att tolka och rekontextualisera enskilda företeelser utifrån ett 

tänkt sammanhang eller mönster. Att kunna förstå något på 

ett nytt sätt genom att betrakta detta något i ett nytt idésam-

manhang. (a.a., s. 171) 

 
Genom att alternera mellan teori och empiri, delar och helhet samt förförstå-

else och förståelse har forskningsprocessen drivits framåt. Denna process, 

vilken kan liknas vid en spiral som leder till fördjupad förståelse, låg till grund 

för utformandet av de tre delstudierna. Delstudierna har en inbördes relation. I 

analysdelen av delstudie 1, som handlar om vad som karaktäriserar ungas tal 

om ansvar online, väcktes frågor. Dessa frågor påverkade forskningsfrågorna 

och utformandet av delstudie 2, vilken behandlar diskursiva mönster i ungas 

argumentationsmönster. Bearbetningen av empirin i delstudie 2 blev slutligen 

en utgångspunkt för delstudie 3. Denna studie handlar om demokratiska vär-

den medierade i en community. Nedanstående figur visar relationen mellan de 

tre delstudierna: 
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Figur 1. Delstudiernas inbördes relation. 

4.4 Delstudiernas genomförande 

Nedan följer en beskrivning av hur de tre delstudiernas planerats och genom-

förts. 

4.4.1  Delstudie 1 

Denna delstudie ska ses som en kartläggning där syftet var att få en första 

inblick i hur ungdomar själva ser på sitt samspel i digitala medier. Ambitionen 

Vad karaktäriserar ungas tal om samspel i 

sociala medier med avseende på ansvar? 

 

Delstudie 1 

 

Vilka diskursiva mönster framträder i ungas 

argumentation om samspel i sociala me-

dier? 

Delstudie 2 

 

Vilka demokratiska värden medieras i 

beskrivningen av en community? 

 

Delstudie 3 

Nå kunskap om ungas samspel i sociala 

medier 
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var att inte enbart fokusera ett riskperspektiv. Även möjligheter med online–

kommunikationen undersöktes. Bärande begrepp i delstudien är stöd och 

kränkning. Av ytterligare intresse var att undersöka ungdomarnas syn på om 

ansvaret för varandra påverkades när interaktionerna sker via digitala medier. 

För att få tillgång till många ungdomars synpunkter användes enkät som data-

insamlingsmetod. Följande forskningsfrågor var vägledande för enkätkon-

struktionen och bearbetningen av empirin: 

 

Tabell 2. Delstudiens frågeställningar, datainsamlingsmetod och empiriska un-

derlag.   

Övergripande 

frågeställning 

Delstudiens 

frågeställningar 

Datainsamlings-

metod  

Empiriskt 

underlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad karaktärise-

rar ungas tal om 

samspel i soci-

ala medier med 

avseende på 

ansvar? 

- Hur upplever 

ungdomar kommu-

nikationen i digitala 

medier gällande 

stöd och kränk-

ningar? 

-Finns det något 

samband mellan att 

ge och få stöd re-

spektive att kränka 

och att bli kränkt? 

-Vilken är ungdo-

marnas syn på 

ansvar för varandra 

gällande stöd och 

kränkningar relate-

rat till användning-

en av digitala me-

dier? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datainsamling via 

enkäter i årskurs 5, 

8 och gymnasiets 

år 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1686 erhållna 

svar 

Enkätens konstruktion 

Enkäten (Bilaga I) inleddes med frågor om kön och ålder. Dessa följdes av 

påståenden om tillgång till mobiltelefon och Internet som eleverna fick ta 

ställning till
17

. I syfte att studera relationsskapande genom digitala medier 

formulerades påståenden om stöd och kränkningar relaterat till frekvens. En-

käten avslutades med påståenden som syftade till att kartlägga ungdomarnas 

uppfattning om hur tillgången till digitala medier påverkar deras syn på an-

svarstagande avseende stöd och kränkningar. En viktig aspekt var att ge ung-

domarna möjlighet att själva berätta och beskriva hur de tänker kring bemö-

                                                        
17 I föreliggande avhandling redovisas inte resultatet av dessa inledande frågor. Det uppfattas irrelevant 

eftersom denna datainsamling genomfördes 2008 (förf. anm.). 
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tandet av varandra på den digitala arenan, därför avslutades varje frågeområde 

med att en öppen fråga. För att undvika olika tolkningar av enkätens bärande 

begrepp, uppmuntran/stöd respektive kränkning, inleddes frågeområdena med 

en förklaring av begreppen. Definitionen av begreppet stöd var, med hänvis-

ning till Noddings (1999) resonemang om ansvar och omsorg om varandra: 

 

/.../ om att få positiva meddelanden av andra via Internet och 

mobil. Det kan t ex handla om att någon visar att de tänker på 

dig och bryr sig om dig på ett bra sätt.  

 

I kartläggningen var fokus inte att granska ungdomarnas erfarenheter av s.k. 

nätmobbning, utan studien var av mer övergripande karaktär. Av det skälet 

användes begreppet kränkning istället för mobbning. Enligt SFS (2008:567) är 

kränkning ett överordnat begrepp som kan innehålla många former av nega-

tiva handlingar, där mobbning är ett exempel. Följande definition på begreppet 

kränkning gavs: 
 

/…/ om att bli illa behandlad av andra via Internet och mobil. 

Det kan t ex handla om att någon retar, hotar eller uttrycker 

sig på ett otrevligt sätt. 

Urval och genomförande  

Enkäten lämnades ut till alla elever i år 5, år 8 i grundskolan samt år 2 i gym-

nasiet i en medelstor kommun i Sverige. Inledningsvis kontaktades barn- och 

ungdomsförvaltningen och gymnasieförbundet som ansvarar för grundskolan 

respektive gymnasiet. Via möten på båda förvaltningarna diskuterades både 

enkätens innehåll och lämplig distribution. Ytterligare information om inten-

tionen med datainsamlingen gavs på ett förvaltningsmöte där alla rektorer för 

grundskolan var närvarande. Rektorerna på gymnasieskolorna kontaktades via 

mail eller telefon. Både rektorer och förvaltning visade sig välvilligt inställda 

och därför kunde nästa steg i processen tas, vilket var att kontakta alla klassfö-

reståndare/mentorer för att informera och be om hjälp. Ett önskemål var att 

eleverna skulle få tid att fylla i enkäten i skolan. I ett mail till alla klassföre-

ståndare/mentorer beskrevs syftet med datainsamlingen samt en önskan om att 

de skulle vara behjälpliga med att ge eleverna både tid och information.  

Med hjälp av förvaltning och gymnasieförbund erhölls möjligheten att få till-

gång till de e–postadresser som eleverna tillhandahåller genom skolan och via 

dessa skickades enkäten därefter ut. Enkäten mailades till alla ungdomar i 

grundskolan och gymnasiet i den utvalda kommunen.  Det visade sig dock att 

ungdomarna inte besvarade enkäten i den utsträckning som önskades. Flera 

åtgärder vidtogs därför. Dels skickades ett antal påminnelser till ungdomarna 

om vikten av att enkäten besvarades, dels kontaktades rektorerna på varje 

skola för att få hjälp med påminnelser. Även klassföreståndarna/mentorerna 
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kontaktades återigen, där värdet av att ungdomarna besvarade enkäten fram-

hölls. I nedanstående tabell visas svarsfrekvensen som erhållits när datain-

samlingen avslutades: 

Tabell 3. Antal utskickade enkäter och erhållna svar. 

Skolform Utskickade 

enkäter 

Erhållna 

svar 

Könsfördelning Svarsfrekvens 

Grundskola år 5 

och 8 

1380 464 år 5 

406 år 8 

794 flickor 

892 pojkar 

63 procent 

Gymnasieskola 

år 2 

1528 816  53,4 procent 

Summa 2908 1686 1686 57,9procent 

Analys av det empiriska materialet 

Dessa kvantitativa data kodades och matades in i programmet Social Package 

for the Social Sciences (SPSS) för statistisk bearbetning. I syfte att undersöka 

skillnader mellan grupper av ungdomar, användes kön och årskurs som bak-

grundsvariabler.  

 

Flera olika analyser genomfördes, bland annat frekvensanalyser för att visa 

andelen ungdomar som upplever att de ger/får stöd samt kränker/blir kränkta 

av kamrater via digitala medier.  I syfte att studera mönster som uppstår i 

ungas kommunikation genomfördes även bivariata korrelationsanalyser mel-

lan variabler i enkäten. Variablerna är på ordinalnivå och därför användes 

korrelationskoefficienten Spearman’s rho. Analysen avsåg att mäta samstäm-

migheten mellan respondenternas rangordningar av de olika variablerna. Även 

chi
2
–tester genomfördes i syfte att analysera skillnader mellan de olika ålders-

grupperna.  

 

Slutligen genomfördes faktoranalyser, med hjälp av Principle Component 

Analysis (PCA) för att identifiera eventuella bakomliggande mönster eller 

underliggande strukturer mellan de olika variablerna, gällande stöd och kränk-

ningar. Analysen syftade till att visa om och i så fall hur variablerna binder till 

varandra, dvs. i vilken utsträckning varje variabel bidrar till att bilda ett klus-

ter. I denna studie uttrycks klustren som stödjande respektive kränkande kul-

turer. Ju högre faktorladdning desto större inre homogenitet (Mayers, 2013).  

 

Ungdomarnas egna beskrivningar och berättelser som svar på de öppna frå-

gorna tematiserades utifrån delstudiens forskningsfrågor. Dessa teman använ-

des som underlag för att ge ytterligare förståelse av det statistiska resultatet. 
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Representativa textutsnitt som speglar det erhållna resultat användes fortlö-

pande.  

4.4.2  Delstudie 2 

Resultatet i delstudie 1 väckte en mängd frågor som inte kunde besvaras via 

den genomförda enkätstudien när det gäller stöd, kränkningar och ansvar för 

varandra. Därför beslöts att ytterligare empiri skulle samlas in och då enbart 

från ungdomar i 14–15–årsåldern. I denna delstudie användes kvalitativa in-

tervjuer som empiri. Följande forskningsfrågor var vägledande för konstrukt-

ionen av det empiriska materialet och bearbetningen av empirin: 

 

Tabell 4. Delstudiens frågeställningar, datainsamlingsmetod och empiriska un-

derlag.   

Övergripande 

frågeställning 

Delstudiens 

frågeställningar 

Datainsamlings-

metod  

Empiriskt 

underlag 

 

 

Vilka diskursiva 

mönster fram-

träder i ungas 

argumentation 

om sitt samspel 

i sociala me-

dier? 

- Vad karaktäriserar 

förhållandet till den 

andra? 

- Vilka strategier 

utvecklas? 

- Hur påverkas 

kommunikationen? 

- Hur konstrueras 

och upprätthålls 

grupptillhörigheter? 

 

 

 

 

Parintervjuer i 

årskurs 7 och 8 

 

 

 

 

Intervjuer med 

32 ungdomar  

Kvalitativ intervju  

En central aspekt i en kvalitativ intervju är det direkta mötet och det unika 

samtal som uppstår mellan forskaren och den som blir intervjuad. Intervjuper-

sonerna skiftar och därmed också relationen och samtalet (Widerberg, 2002). 

Att en intervju är kvalitativ innebär enligt Lantz (1993) ”en systematisk under-

sökning av det subjektiva eller av ett subjektivt uppfattat fenomen” (a.a., s. 

16). I intervjusituationen med ungdomarna var strävan att de skulle ge sin 

egen personliga bild av sitt samspel och att de själva skulle ges stora möjlig-

heter att fritt kunna berätta om sina erfarenheter av att kommunicera online. 

Intervjuerna var av halvstrukturerad karaktär, vilket kan förstås som att det 

råder en relativt låg detaljeringsgrad vad gäller förutbestämda frågor. Det var 

ungdomarna själva som till stor del definierade och avgränsade fenomenet. 

Alvesson (2011) uttrycker att ju lägre struktureringsgrad desto större är möj-

ligheten att kunna ”ta del av kvalificerade personers insikter, erhålla rika be-

skrivningar, få nya oväntade uppslag” (a.a., s. 62). Intervjuerna kan närmast 

betraktas som ett samtal mellan mig och ungdomarna. Min uppgift blev att 

ställa följdfrågor till det som ungdomarna fann meningsfullt att diskutera, samt 
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att leda samtalen till vissa teman, men inte till bestämda uppfattningar om 

dessa teman. I samtalsmallen fanns ett antal teman med formulerade frågor. 

Dessa användes dock bara för att kontrollera om alla aspekter blivit belysta i 

samtalet. Intervjuerna genomfördes mestadels parvis och syftet var här att 

ungdomarna skulle känna trygghet i varandra och att samtalet därför skulle 

flyta på lättare. Samtalen kan betraktas som en förhandling mellan mig som 

forskare och ungdomarna, samt mellan ungdomarna själva som måste beaktas 

vid läsningen av resultatet. Det insamlade datamaterialet är en konstruktion, 

där alla medverkande är medkonstruktörer. 

Urval och genomförande 

Datainsamlingen genomfördes i två omgångar med start 2012 då ungdomar i 

årskurs 8 intervjuades. Efter ett drygt år, dvs. 2013, genomfördes nästa empiri-

insamling då ungdomar i årskurs 7 deltog. Intervjuerna är genomförda på två 

6–9 skolor, här benämnda som Väster– och Norrskolan, vilka båda är centralt 

belägna i en mellanstor kommun. Anledningen till att just dessa skolor valdes 

är att jag tidigare haft uppdrag på båda skolorna och är väl känd av både rektor 

och personalgrupp. Tanken var att det skulle underlätta tillträdet både till lekt-

ioner och sedermera även till ungdomarna själva. Viktigt att framhålla är att 

syftet inte har varit att göra jämförande analyser mellan de båda skolorna, utan 

mer att få bredd i datamaterialet.  

 
Västerskolan är en kommunal skola som vid intervjuernas genomförande hade 

ca 400 elever. Upptagningsområdet är blandat, vilket innebär att här finns 

både villakvarter och områden med hyreshus. Huvuddelen av de ungdomar 

som går på denna skola har svenska som modersmål. Här intervjuades ung-

domar ur en klass i årskurs 8. Norrskolan, där den andra intervjuomgången 

genomfördes, är en fristående skola med ca 300 elever. Denna skola har också 

ett blandat upptagningsområde, men även här är andelen elever med annat 

modersmål än svenska relativt liten. På denna skola intervjuades ungdomar ur 

en klass i årskurs 7. Min enda önskan kring val av klass sträckte sig endast till 

att de skulle vara intresserade av att diskutera sina erfarenheter av att kommu-

nicera i sociala medier. Utifrån denna önskan fick ansvariga fri hand att välja 

klass.   

 
I början av januari 2012 kontaktades rektorn för Västerskolan där jag beskrev 

forskningsintresset, studiens syfte och att jag ville komma i kontakt med ung-

domar, framför allt i årskurs 8, för att genomföra parintervjuer.  Efter att rek-

torn gett sitt godkännande valdes en klass ut i samråd med kuratorn på skolan. 

Skälet till att denna klass valdes var att det hade varit en del turbulens i klas-

sen under höstterminen, bland annat när det gällde kommunikationen i sociala 

medier och att det fanns stora möjligheter att få ta del av ungdomarnas egna 

erfarenheter. Ett inledande möte med klassens arbetslag genomfördes, där 
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forskningsintresse och önskemål kring insamlingen av empirin presenterades. 

Därefter träffade jag klassen för att presentera mig och min önskan att få ta del 

av deras erfarenheter och tankar om sin onlinekommunikation. Vid detta till-

fälle delades även ett missivbrev ut (Bilaga II). För att kunna delta i studien 

var ungdomarna tvungna att lämna tillbaka en talong där både ungdomar och 

vårdnadshavare hade skrivit på. Talongen lämnades till klassföreståndarna 

som vidarebefordrade till mig.  

 
Kontakt med rektor på Norrskolan togs i början av 2013 och processen liknade 

den som på Västerskolan, men här var skolsköterskan behjälplig att hitta en 

lämplig klass. Förutom sitt medicinska uppdrag har hon även kurativa uppgif-

ter och känner därför klasserna väl. Valet föll på en klass i årskurs 7. Här träf-

fade jag endast klassens båda mentorer för att diskutera hur empirin på bästa 

sätt skulle kunna samlas in. Jag var även på ett föräldramöte i klassen för att 

presentera mig och min forskning och för att svara på eventuella frågor. I 

samband med detta möte fick vårdnadshavarna missivbrevet. I tabellen nedan 

visas fördelningen av antalet respondenter som ingått i delstudien samt hur 

dessa fördelades könsmässigt:   

 
Tabell 5. Antal respondenter på respektive skola. 

Skola och års-

kurs  

Antal respon-

denter 

Pojkar  Flickor  Sammanlagd 

intervjutid 

Norrskolan  

årskurs 7 

(2013) 

20 ungdomar 

fördelade i tio 

grupper 

9 11 9 timmar 7 

min 

Västerskolan 

årskurs 8  

(2012) 

12 ungdomar 

fördelade i fem 

grupper 

4 8 3 timmar 31 

min 

 

Summa 32 13 19 12 timmar 38 

min 

 
Det är av vikt att poängtera att det totala antalet elever som gick i Norrskolans 

klass 7 var 23 stycken respektive 24 i åttondeklassen på Västerskolan. Det 

innebär ett bortfall, speciellt på Västerskolan. Över huvud taget fördes inga 

diskussioner med ungdomarna kring varför de ville eller inte ville delta i 

undersökningen. Det går därför inte att diskutera bakomliggande orsaker till 

deras val, ej heller representativiteten hos de ungdomar som valde att delta i 

undersökningen.  

 

Genomförandeprocessen var i stora drag liknande vid de båda datainsamling-

arna. För vissa ungdomar kan det vara känsligt att diskutera relationer. För att 

skapa en avslappnad och trygg intervjusituation inleddes empiri–insamlingen 

med auskultationer. Totalt tillbringades ca 20 timmar i vardera klassen innan 
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empiriinsamlingen startade.  Ungdomarna och jag fick här möjlighet att lära 

känna varandra och jag som forskare fick även möjlighet att se samspelet i 

klassen, vilket sedermera kom att underlätta både gruppindelning och tolkning 

av empirin. Min strävan som forskare var att skapa ett samtalsklimat där ung-

domarna fritt kunde uttrycka sig utan att behöva ta hänsyn till begränsande 

strukturer som utvecklats i klassen. Mentorerna i både årskurs 7 och 8 var 

därför behjälpliga med att dela in ungdomarna i par som fungerade bra till-

sammans. Tanken var att intervjua ungdomarna parvis, men av praktiska skäl 

genomfördes tre intervjuer där gruppen bestod av 3 ungdomar och i två inter-

vjuer var ungdomarna ensamma. Intervjuerna varade mellan 40 och 70 minu-

ter och utformades som samtal där ungdomarna själva i stor utsträckning styr-

de innehållet. Den samtalsguide som utformats användes för att säkerställa att 

alla frågeområden blev belysta. Varje intervju skedde under lektionstid på en 

avskild plats där vi i lugn och ro kunde samtala och vi hade inte heller någon 

tidsbegränsning. Ungdomarna bestämde själva när de ansåg att de inte hade 

något mer att tillföra.  

 
Alla intervjuer spelades in med hjälp av en mp3–spelare och målet var att 

transkribera en intervju innan nästa genomfördes i syfte att få svar på eventu-

ella frågor som dykt upp vid transkriberingen. Detta lyckades med några få 

undantag. Intervjuerna transkriberades ordagrant, pauser och tveksamheter har 

markerats med punkter. Den sammanlagda intervjutiden uppgick till 12 tim-

mar och 38 minuter. Ungdomarna som ingår i studien har fått fingerade namn 

för att säkerställa konfidentialiteten. Det är dock viktigt att poängtera att fokus 

är vad ungdomarna säger i samtalen kring sitt samspel online. Det innebär i 

sin tur att intresset inte finns hos de enskilda ungdomarna.  Liten vikt har där-

med lagts vid vem som säger vad. Som tidigare nämnts är syftet inte heller att 

göra jämförande analyser av de båda skolorna. Av dessa skäl redovisas inte 

vilken skola respektive respondent går på.  

4.4.3 Delstudie 3 

Delstudie 2 väckte frågor som inte kunde besvaras med hjälp av intervju-

materialet. Det handlar om det virtuella rummet, dess interna grammatik och 

de intentioner som ges uttryck för i debatten kring sociala medier.  Den tredje 

och sista delstudien är därför en dokumentanalys av texter hämtade från Fa-

cebooks hemsida.  Nedan beskrivs de frågeställningar som varit vägledande i 

insamlandet och bearbetningen av det empiriska materialet: 
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Tabell 6. Delstudiens frågeställningar, datainsamlingsmetod och empiriskt un-

derlag.   

Övergripande 

frågeställning 

Delstudiens 

frågeställningar 

Datainsamlings-

metod  

Empiriskt 

underlag 

Vilka demokra-

tiska värden 

medieras i be-

skrivningen av 

en community? 

- Vilka uttryck för 

människors relat-

ioner synliggörs i 

dokumenttexten? 

 

Textanalys av 

Facebooks poli-

cydokument 

 

 

 

30 sidor text 

Facebook är idag en global mötesplats för miljontals människor, men har se-

dan starten 2004 fungerat som en förebild för uppbyggnaden av andra sociala 

medier.  I studien representerar Facebooks texter innehållet i den retorik som 

ofta används både i media och i andra sammanhang kring sociala medier och 

hur dessa kan nyttjas. Dokumenten kan ses som en programförklaring av hur 

de ansvariga ser på hur communityn ska användas. Dessa texter betraktas här 

som policydokument. Sammanlagt utgör empirin 30 sidor (Facebook, 2011a-

m). En utgångspunkt är att det virtuella rummet ses som en social konstrukt-

ion, vars interna grammatik implicit är värdemedierande. Den finns en intent-

ion bakom konstruktionen av det virtuella rummet, som i sig utgör villkor för 

handling.   

4.4.4. Analys av det empiriska materialet i delstudie 2 och 3 

Analysen i båda delstudierna följer samma princip där en modell utvecklad av 

Lindseth & Norberg, (2004) använts. Bearbetningen har skett i tre steg. Från 

en översiktlig och summarisk nivå kallad empirinära läsning, via en dekon-

struktion av empirin som benämns strukturell analys, till en rekonstruktion för 

att få en fördjupad förståelse en s.k. comprehensive understanding (a.a.). Mål-

sättningen var å ena sidan att fånga och beskriva så många nyanser (delar) som 

möjligt i texterna, å andra sidan att försöka fånga den helhet som uppkommer i 

analysprocessen.  Den hermeneutiska processen har inneburit en strävan efter 

att tränga bakom det texten säger till det den handlar om, dvs. att arbeta sig 

från det synbara till det dolda (Ödman, 1994). Nedan visas en sammanfattande 

tabell som beskriver analysprocessens olika moment: 
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Tabell 7. Sammanfattande tabell som beskriver analysprocessens olika moment. 

Empirinära läsning Strukturell analys Fördjupad förståelse 

En översiktlig och 

summarisk läsning i 

syfte att fånga det ome-

delbara intrycket 

Texten dekonstrueras 

med hjälp av frågor –

relevanta textutsnitt lyfts 

fram – texten tematiseras 

– en sammanfattande 

text skrivs –

meningsbärande enheter 

formuleras  

Texten rekonstrueras – 

meningsbärande enheter 

grupperas – diskursiva 

mönster synliggörs med 

hjälp av ett teoretiskt 

ramverk 

 

Den empirinära läsningen innebar flera genomläsningar av det empiriska 

materialet. Avsikten var att få en första bild av den synbara texten och en strä-

van var att fånga det omedelbara intrycket. I nästa fas, kallad strukturell ana-

lys, dekontextualiserades den ursprungliga texten med hjälp av frågor ställda 

till materialet. Dessa handlar om innebörder och intentioner. Representativa 

textutsnitt användes och som tillsammans med min tolkning blev till en tema-

tiserad text. När ett uttömmande svar erhållits skrevs en sammanfattande text, 

utifrån vilken meningsbärande enheter formuleras. Meningsbärande enheter 

kan förstås som påståenden eller nyckelord som kan relateras till samma cen-

trala mening via sitt innehåll eller sin kontext.  

 

När denna bearbetning av det empiriska materialet avslutades inleddes den 

tredje och sista bearbetningen som innebar en rekonstruktion av det bearbe-

tade materialet. Här blev forskningsprocessens abduktiva ansats central. Ge-

nom att pendla mellan teori och empiri sattes de formulerade meningsbärande 

enheterna samman till kluster (Graneheim & Lundman 2004; Lindseth & Nor-

berg, 2004). Klustren utgjorde underlag för att synliggöra diskursiva mönster i 

det empiriska materialet. Det teoretiska ramverket användes för att hitta kvali-

teter i de diskursiva mönstren. I denna del av analysprocessen är den tillde-

lande aspekten överordnad (Ödman, 1994). Genom de formulerade diskursiva 

mönstren synliggjordes villkor, dels i ungdomarnas argumentation (delstudie 

2), dels i den interna grammatiken (delstudie 3).   

 

Den hermeneutiska ansatsen i analysen kan beskrivas som att antaganden om 

textens innebörd antingen bekräftades eller förkastades. Det ledde till att nya 

antaganden formulerades som blev till en ny fråga. Ytterligare en strukturell 

analys genomfördes därefter. I delstudie 2 har tre nya frågeställningar väckts 

som bearbetats på samma sätt som den inledande frågeställningen. När denna 

del av analysarbetet var slutförd hade sammanlagt 16 centrala meningsbärande 

enheter formulerats.  I delstudie 3 har en fråga ställts till materialet som ema-

nerade i 14 meningsbärande enheter.  
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För att konkretisera analysprocessen har ett utsnitt från delstudie 2 valts ut. 

Utsnittet handlar om uppmärksamhet. I nedanstående tabell visas bearbetning-

ens olika delar: 

 
Tabell 8. Sammanfattande tabell som beskriver hur det empiriska materialet 
bearbetats i delstudie 2 och 3. 

Analysens olika steg Exempel från det empiriska materialet 

En empirinära läsning 

av hela det empiriska 

materialet genomför-

des och en summarisk 

text formulerades.  

Möjligheten att visa upp sig för varandra är en viktig funkt-

ion i sociala medier. Det är betydelsefullt att bli uppmärk-

sammad av kamraterna (se avsnitt 6.1). 

 

Fråga som ställdes till 

materialet. 

. 

Vad karaktäriserar förhållandet till den andra? (se avsnitt 

6.2.1).  

Representativa textut-

snitt används för att 

formulera en dekon-

struerande text. 

 

Här finns många möjligheter att få uppmärksamhet. Genom 

texter och bilder berättar ungdomarna vilka de är eller skulle 

vilja vara. ”Det är kul om andra ser vad man gör” säger 

Alice.  

Olivia: /…/ jag menar alla vill ju ha 

uppmärksamhet, alltså bra uppmärk-

samhet.  

Ungdomarna menar att det är viktigt att vara trovärdig. Man 

måste kunna stå för det som publiceras, både text och bild 

(se avsnitt 6.2.1). 

En sammanfattande 

text formuleras när ett 

uttömmande svar på 

ovanstående fråga 

erhållits. Ur denna 

formuleras meningsbä-

rande enheter. 

Sociala medier är en viktig mötesplats för ungdomarna. 

Ungdomarna beskriver flera fördelar med sociala medier, 

exempelvis att det är lätt att bekräfta varandra. Här finns 

även möjlighet att visa upp en bild av sig själv för att kamra-

ter ska bli intresserade. Syftet är att bli uppmärksammad. I 

samtalen framkommer vikten av att hitta en balans mellan 

att vara personlig och att vara privat. Ungdomarna bjuder 

på sig själva, men den personliga integriteten är också viktig 

att värna om. Interaktioner som sker öga mot öga tas mer på 

allvar. Det innebär att man inte tar åt sig lika mycket av det 

som händer på nätet. I kommunikationen online visar ung-

domarna upp en fasad för att dölja sin egen sårbarhet (se 

avsnitt 6.2.1). 

Utifrån teori, i det här 

fallet Goffman, Taifel, 

Luckman & Berger, 

sätts de meningsbä-

rande enheterna sam-

man till ett diskursivt 

mönster. 

De meningsbärande enheterna ’strävan efter uppmärksam-

het’, ’strategiska val’, ’manifestering av hierarkier’, ’hand-

lingsutrymmet utvidgas’ och ’sanktioner’ bildar tillsammans 

det diskursiva mönstret ’Att positionera sig’ (se avsnitt 

6.3.3). 
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4.5 Etiska överväganden 

Oavsett datainsamlingsmetod finns etiska överväganden att göra, inte minst 

när det handlar om studier av och med unga människor. Frågor aktualiseras 

som bland annat berör hur data ska samlas in för att bevara respondenternas 

personliga integritet, relationen mellan forskare och respondent och hur det 

empiriska materialet ska bearbetas för att inte äventyra kravet på ett etiskt 

förhållningssätt i den vetenskapliga processen. I ett dokument framtaget av 

Allea European Academies står det bland annat: 
 

researchers need to be able to take decisions based on a solid 

legal, ethical and scientific understanding of the subject mat-

ter and its potential implications for science and society. 

(ALLEA; 2015. s. 3) 

 

I dokumentet finns ett antal etiska kärnvärden att beaktas för att hantera etiska 

dilemman som kan uppstå i samband med beforskning av professionella prak-

tiker. Det handlar exempelvis om att utveckla en god bedömningsförmåga i 

relation till den praktik där forskningen äger rum, att uppvisa en trovärdighet 

både mot berörda personer som inbegrips i forskningen och mot det omgi-

vande vetenskapssamhället. Ytterligare aspekter handlar om respekt för och 

omsorg om för de personer som berörs av studien (a.a.). Liknande åsikt har 

Kralik, et al. (2005) då det uttrycks att:  

 

the principles of beneficence relates to the maximization of 

possible benefits for participants while minimizing harm that 

may result from involvement in the research”. (a.a., s. 540) 

 
I forskningsetiska sammanhang brukar även de av Vetenskapsrådet framtagna 

etiska riktlinjerna nämnas. Det är etiska principer som varje forskare har att 

förhålla sig till gällande hur relationen mellan forskare och respondent ska 

utformas. Syftet är att dessa ska vara behjälpliga för att fatta välgrundade be-

slut. Fyra huvudkrav har utarbetats; informationskrav, konfidentialitetskrav, 

nyttjandekrav samt samtyckeskrav (Vetenskapsrådet, 1990). Hur dessa etiska 

aspekter beaktats i de olika datainsamlingarna beskrivs nedan. 

4.5.1 Delstudie 1 

Innan enkäten mailades till ungdomarna informerades alla berörda parter om 

den tänkta undersökningen. Inledningsvis kontaktades barn– och ungdomsför-

valtning respektive gymnasieförbund, därefter alla rektorer och klasslärare. I 

dessa samtal diskuterades en tänkt genomförandeprocess, vad studien syftade 

till, och att respondenterna skulle vara anonyma, vilket innebär att svaren inte 

skulle kunna härledas till enskilda personer. I samband med att enkäten sändes 

ut till ungdomarna, beskrevs syftet med enkäten, att den var frivillig samt att 



68 

fullständig anonymitet rådde. Enkäterna samlades in digitalt och här fanns 

ringa möjligheter att kunna härleda svaren till en specifik respondent. I in-

formationen till alla parter framhölls även att insamlingen var frivillig och att 

ungdomarna hade rätt att avbryta deltagandet närhelst de ville. Efter det första 

utskicket sändes tre påminnelser ut, både till lärare och elever. Därefter av-

bröts insamlingen med tanke på frivillighetsaspekten.  

4.5.2 Delstudie 2 

Studiens etiska aspekter diskuterades inledningsvis med rektorerna på de båda 

skolorna och därefter med kurator (Norrskolan) och skolsköterska (Västersko-

lan).  När klasserna valts ut samtalade jag med berörda lärare och beskrev de 

etiska krav som ställs vid genomförandet av vetenskapliga studier. Under det 

första besöket i de båda klasserna beskrev jag syftet med min forskning, där 

stor vikt lades på etiska aspekter. Konfidentialitet, frivillighet och samtycke 

diskuterades. Som tidigare beskrivits fick vårdnadshavarna ett missivbrev där 

de bland annat skulle fylla i om det egna barnet fick lov att medverka i stu-

dien. Även ungdomarna själva var tvungna att skriftligt ge sitt godkännande. 

Alla respondenter som deltog i studien har lämnat tillbaka den påskrivna ta-

longen till sin mentor eller direkt till mig. 

 
Den auskultation som genomfördes i de båda klasserna gjordes, förutom för 

att ungdomarna och jag skulle lära känna varandra, av ytterligare ett skäl.  

Genom att se det sociala samspelet i klassen, ökades möjligheterna att beakta 

varje respondents personliga integritet. Att ha kunskap om ungdomarnas relat-

ioner till klasskamrater, innebar en att ungdomarna kunde behandlas mer om-

sorgs– och respektfullt under själva intervjun. Under auskultationerna vågade 

ungdomarna alltmer närma sig mig och ställa frågor om min forskning, vilket 

innebar att de lättare kunde ta beslut om sin eventuella medverkan.   

 
När intervjuerna sedermera startade inleddes varje intervjusituation med en 

beskrivning av att jag som forskare inte skulle bedöma eller värdera ungdo-

marnas uttalanden. Istället framhölls att mitt intresse var riktat mot att försöka 

förstå och sätta mig in i hur ungdomar i 14–15–årsåldern tänker kring sitt 

sociala samspel online. Det finns aspekter att ta hänsyn till vid gruppinter-

vjuer. Under intervjuerna kan gruppdynamiken bli sådan att enskilda ungdo-

mar inte vågar uttala sin mening. Det kan både gälla att inte våga vara kritisk 

eller det motsatta, dvs. att inte våga vara positiv till det som diskuteras. När 

paren sattes ihop har särskild hänsyn tagits till ungdomarnas sociala status i 

klassen för att möjliggöra ett lugnt och avslappnat samtalsklimat. Eftersom 

intervjuerna i stora drag var uppbyggda som samtal fanns svårigheter att i 

förväg veta vad som kom att avhandlas i varje intervju. Kärnan i intervjuerna 

var dock socialt samspel och här ingår processer av både inneslutande och 

uteslutande karaktär. Att utesluta någon eller att själv vara den som blir uteslu-
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ten kan vara svårt att prata om och min uppgift blev här att lyssna och att tyd-

ligt visa att ungdomarna själva bestämmer vad som ska lyftas fram i samtalet.  

I några intervjuer berättade ungdomarna att de varit/var utsatta eller att de 

själva utsatt någon för kränkningar på nätet. Som forskare är det viktigt att ha 

tänkt igenom hur denna typ av information ska hanteras. I dessa fall var dock 

vuxna redan inkopplade så här ställdes denna fråga inte på sin spets.  

4.5.3 Delstudie 3 

De dokument som utgör det empiriska materialet i denna delstudie är doku-

ment som är ämnade att vara offentliga. En arbetsgrupp inom Association of 

Internet Research har utarbetat riktlinjer för Internetforskning och gruppen 

framhåller två viktiga aspekter.  Den ena handlar om hur man betraktar graden 

av offentlighet i den miljö man vill studera och den andra aspekten lyfter hur 

känsligt materialet är man hämtar från denna miljö (AoIR, 2014). Löfberg 

(2008) menar att man måste skilja på teknisk respektive psykologisk offent-

lighet. Tekniken innebär i sig att mycket av det som skrivs på Internet blir 

åtkomligt för väldigt många människor, men man måste även ta hänsyn till 

både det skrivnas karaktär och vem som är författaren. Det kan innebära att 

dessa två aspekter ibland kan ställas mot varandra (a.a.). Forskaren har här en 

uppgift i att tolka vad som är av offentlig eller privat karaktär på nätet.  Fran-

kel & Siang (1999) har en liknande ståndpunkt när de uttrycker att å ena sidan 

kan tillgängligheten på data avgöra om det uppfattas privat eller offentligt. Å 

andra sidan handlar det även om hur forskaren uppfattar karaktären på det 

skrivna (a.a.). I denna delstudie handlar det om dokument som är ämnade att 

läsas av så många som möjligt och som syftar till att beskriva syftet med Fa-

cebook och hur det sociala mediet kan användas. Innehållet i dessa beskriv-

ningar kan inte betraktas som vare sig personligt eller privat och därför är de 

etiska principerna inte relevanta i denna delstudie.  

4.6 Studiens trovärdighet, generaliserbarhet och giltig-
het 

Eftersom avhandlingen innehåller både kvantitativa och kvalitativa data inne-

bär det att både konstruktionen och analysen av det empiriska materialet måste 

diskuteras utifrån delvis skilda vetenskapliga utgångspunkter.   

4.6.1 Delstudie 1 

Det empiriska materialet inhämtades via en enkät med både öppna och slutna 

frågor. När det gäller bearbetningen av ett statistiskt material används begrep-

pen reliabilitet och validitet. Det förstnämnda begreppet handlar om mätning-

ens följdriktning och pålitlighet, dvs. ett instruments noggrannhet. Det andra 

begreppet är validitet, vilket innebär i vad mån en studie mäter det den avser 
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att studera (Rudberg, 1993; Bryman, 2012). Enkäten som användes i delstudie 

1 mailades till elevernas skolmail och de hade möjlighet att besvara den både i 

skolan och på fritiden. Det har inte funnits någon insyn i hur och när enkäten 

besvarades och frågor från eleverna kring formuleringar har heller inte kunnat 

besvaras. Här finns en felkälla som måste beaktas i tolkningen av resultatet. 

Som beskrivits tidigare i avsnittet gavs en förklaring av begreppen stöd och 

kränkning i syfte att respondenterna skulle få hjälp att tolka innebörden av 

begreppet. Tanken var att om samstämmighet finns kring betydelsen av be-

grepp ökar resultatets validitet.   

I kvantitativa studier är forskaren vanligtvis även intresserad av huruvida det 

erhållna resultatet kan generaliseras (s.k. extern validitet) till att gälla även 

andra grupper som inte ingår i studien. Av vikt är här att ha ett representativt 

urval, dvs. urvalet ska spegla den totala populationen. Om så är fallet ökar 

generaliserbarheten (Denscombe, 2000). Enkäten som användes sändes ut till 

alla elever i en mellanstor stad i årskurs 5, år 8 i grundskolan och till år 2 i 

gymnasiet, totalt 2908 stycken. Av dessa erhölls 1686 svar, vilket ger en 

svarsfrekvens på 57,9 procent. Inga bortfallsanalyser har genomförts vilket gör 

det svårt att veta vilka elever som svarat på enkäten och vilka som inte gjort 

det.  Av den anledningen går det inte att besvara frågan om representativitet i 

den population som besvarat enkäten. Det resultat som framträder i analysen 

av denna empiri används inte för att dra statistiskt säkerställda slutsatser av 

mer allmän karaktär. Det som dock går att uttala sig om är vad dessa 1686 

ungdomar uttrycker och göra jämförande analyser inom gruppen. 

Replikerbarhet är ytterligare ett begrepp som används inom kvantitativ forsk-

ning (Bryman, 2012). Möjligheten att replikera en datainsamling stärker vali-

diteten, vilket innebär krav på transparens i processens alla delar. I denna stu-

die har jag försökt att så noggrant som möjligt beskriva hur genomförandet av 

datainsamlingen och bearbetningen av materialet har gått till för att ge möjlig-

het både till en vetenskaplig kritisk granskning och till en upprepande studie. 

Enkäten finns även med som bilaga.     

4.6.2 Delstudie 2 och 3 

Båda dessa studier är av kvalitativ karaktär vilket innebär att frågor kring tro-

värdighet och generaliserbarhet måste diskuteras utifrån andra perspektiv än 

den ovan förda (Bryman, 2012). Den hermeneutiska traditionen ifrågasätter 

det traditionella sanningsbegreppet. Sanning är enligt hermeneutikerna ”ett 

avslöjande av väsentliga men tidigare okända förhållanden under en text” 

(Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 167). Sanning blir enligt detta synsätt kopplat 

till en kontext och därmed får begreppet generalisering en annan innebörd. I 

kvalitativa studier bör man istället göra en teoretisk generalisering.  ’Intern 

validitet’ är ett begrepp som används för att beskriva relationen mellan teori 
och empiri. Lund & Sundberg (2004) refererar till Fritzell när de diskuterar 
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validitetsfrågan vid en diskursanalys där vikten av att placera in det empiriska 

materialet i en teoretisk ram framhålls (a.a.). Bryman (2012) har en liknande 

åsikt då han uttrycker att ”det är med andra ord kvaliteten på de teoretiska 

slutsatserna som formuleras på grundval av kvalitativa data som är det viktiga 

vid bedömningen av generaliserbarheten” (a.a., s. 369). Nedan diskuteras de 

båda studiernas trovärdighet och interna validitet.   

 

I delstudie 2, där empirin bestod av intervjuer med ungdomar, har jag försökt 

närma mig intervjusituationerna på ett insiktsfullt sätt. Jag har inte deltagit 

vare sig i urvalet av de två klasser som ingått i undersökningen eller i besluten 

kring respektive ungdomars deltagande eller inte.  Under intervjusituationen 

har jag försökt att ha en tillbakahållen roll i syfte att låta ungdomarna själva få 

berätta. Följdfrågor har bara ställts när jag inte har förstått eller för att få be-

kräftelse på om jag har förstått rätt. Intervjusituationerna med ungdomarna har 

varit utspridda i tid mellan intervjuomgång 1 och 2 vilket har inneburit möj-

lighet till både en teoretisk fördjupning och till en möjlighet att få svar på 

uppkomna frågor. Strävan att transkribera en intervju innan nästa genomfördes 

har bidragit till att skapa utrymme för att bekräfta eller förkasta en slutsats. I 

transkriptionerna finns pauser och ibland skratt markerade med punkter. I 

tolkningsfasen har jag inte lagt någon stor vikt vid detta, men jag är medveten 

om att risken för feltolkning härigenom ökas.  

 

I delstudie 3 bestod det empiriska materialet av dokument hämtade från Inter-

net. Datainsamlingen genomfördes 2011 och sedan dess har vissa texter omar-

betats av Facebook. Texter har blivit mer utförliga, andra har förkortats och de 

flesta dokument finns nu även på svenska. Det innebär att den hänvisning till 

webbadresser som görs i referenserna inte leder till de dokument som analyse-

rats. Analysprocessen har varit likartad i delstudie 2 och 3. Här finns många 

aspekter att ta hänsyn till. Å ena sidan är det betydelsefullt att låta texten tala 

och inte skapa ett innehåll som inte finns där. Å andra sidan innehåller alltid 

en text alltid alternativa tolkningar och min tolkning är påverkad av min per-

sonliga historia. Jag har försökt att balansera dessa dilemman, genom att delge 

läsaren en inledande empirinära läsning i de båda delstudierna, för att skapa ett 

första intryck av det empiriska materialet. Därefter är analysprocessen nog-

grant presenterad, vilket möjliggör för läsaren att bekräfta eller att hitta alter-

nativa tolkningar. I den dekonstruerande delen av analysarbetet ställdes frågor 

till materialet i de båda studierna i syfte att underlätta tematiseringen (i delstu-

die 2 ställdes fyra frågor och i delstudie 3 ställdes en). Alla textutsnitt som 

berörde de teman som identifierats skrevs upp och användes för att bygga upp 

varje tema. Centrala textutsnitt belyser innebörden av temat. Därefter skrevs 

en sammanfattande text om respektive tema, i syfte att underlätta valet av 

centrala meningsbärande meningsenheter.  
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Ett kritiskt moment är konstruktionen av diskursiva mönster. Här var teorierna 

behjälpliga att tilldela mening (Ödman, 1994) till de erhållna meningsbärande 

enheterna. Härigenom underlättades uppbyggnaden av de kluster som bildade 

underlag för de diskursiva mönstren. Genom att knyta de genomförda ana-

lyserna till ett teoretiskt ramverk möjliggjordes en förståelse av det beforskade 

på en principiell nivå. Fokus finns i hur ”en viss principiell problematik kan 

kontextualiseras i det enskilda fallet” (Fritzell, 2009, s. 204). På så vis kan den 

vardagliga kontexten förstås i relation till ett större sammanhang. Här får be-

greppet giltighet större relevans än begreppet generalisering. Medan generali-

sering utgår från ett kontextoberoende, har giltighet kontextberoende som 

utgångspunkt (Fritzell, 2009; Sundberg, 2009). De erhållna resultaten i de 

båda studierna kan med hjälp av det teoretiska ramverket bli giltiga även utan-

för den beforskade kontexten. Även Rorty (1992) lyfter fram vikten av att 

kunna rättfärdiga sina kunskapsanspråk inför en publik, dvs. att diskutera gil-

tigheten av den erhållna kunskapen. Begreppet ’publik’ ska här förstås som 

både reell och som tänkt, i den mening att det även kan handla om möten mel-

lan skilda teoretiska perspektiv (a.a.).   
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5. UNGAS PERSPEKTIV PÅ STÖD OCH 

KRÄNKNINGAR ONLINE  

Det empiriska materialet i denna delstudie utgår från en enkätundersökning 

genomförd i år 5, år 8 och år 2 på gymnasiet. Syftet är att få inblick i hur unga 

ser på sitt samspel i sociala medier med avseende på ansvar. I enkäten finns 

både öppna och slutna frågeställningar som berör dessa områden. Följande 

frågeställningar har varit vägledande för konstruktionen av enkäten samt bear-

betningen av resultatet: 
 

- Hur upplever ungdomar kommunikationen i digitala medier gällande 

stöd och kränkningar? 

- Finns det något samband mellan att ge och få stöd respektive att 

kränka och att bli kränkt? 
- Vilken är ungdomarnas syn på ansvar gällande stöd och kränkningar 

relaterat till användningen av digitala medier? 

 

Resultatredovisningen är indelad i tre delar baserad på de tre forskningsfrå-

gorna. Inledningsvis redovisas respondenternas upplevelse avseende stöd och 

kränkningar. I den andra resultatdelen beskrivs de statistiska sambanden mel-

lan stöd och kränkningar. I det tredje och sista resultatavsnittet belyses ung-

domarnas syn på hur användningen av digitala medier påverkar ansvaret för 

varandra. Svaren på de öppna frågeställningarna har tematiserats och represen-

tativa citat används löpande för att ytterligare fördjupa det statistiska resulta-

tet.   

5.1 Stöd och kränkningar 

Nedan redovisas respondenternas upplevelser av stöd respektive kränkningar i 

digitala medier.  
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5.1.1 Stöd 

Den första delen i enkätundersökningen syftade till att få kunskap om hur 

ungdomarna använder den digitala arenan för att skapa stödjande och upp-

muntrande relationer. Påståenden formulerades om hur ofta de gav 

stöd/uppmuntran till sina kamrater med hjälp av olika digitala medier. För att 

undvika egna tolkningar av begreppet uppmuntran/stöd gavs följande definit-

ion: 

 

Nu kommer några frågor som handlar om att få positiva 

meddelanden av andra via Internet och mobil. Det kan t ex 

handla om att någon visar att de tänker på dig och bryr sig 

om dig på ett bra sätt.  

 

Svarsalternativen till samtliga dessa påståenden var: varje dag, någon gång i 

veckan, någon gång i månaden, nästan aldrig respektive aldrig. I analysen 

slogs svarsalternativen samman enligt nedanstående tabell:  

 
Tabell 9. Andel elever som har svarat att de ger stöd/uppmuntran  

Ger stöd 

genom 

Aldrig/nästan 

aldrig 

Någon gång i 

månaden 

Någon gång i veck-

an/varje dag 

communities    

    årskurs 5 77.5 6.9 15.6 

    årskurs 8 52.5 12.3 35.2 

    gymnasiet 45.9 18.8 35.3 

sms    

    årskurs 5 48.2 21.4 30.4 

    årskurs 8 30.0 14.8 55.2 

    gymnasiet 18.3 23.1 58.5 

chat    

    årskurs 5 30.0 23.3 46.7 

    årskurs 8 20.9 16.3 62.8 

    gymnasiet 14.3 22.6 63.1 

 

De olika åldersgrupperna väljer medier på ett likartat sätt för att ge stöd till 

kamrater. Chat är det vanligaste mediet för att stödja/uppmuntra i alla ålders-

grupperna. Det minst vanliga är att använda communities. Åldersgrupperna 

skiljer sig åt då det gäller hur ofta stöd ges. Det är de äldre ungdomarna som 

ger mest stöd till sina kamrater. En majoritet av dem ger stöd minst någon 

gång i veckan. Ungdomarna har många kommentarer om vad det innebär att 

vara en riktig vän online:  

 

Att be sina kompisar prata ut via t ex msn är soft. Man kan ta 

sig tid att tänka och ge bra svar som kanske får personen att 
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känna sig mer omtyckt än om man skulle blivit tvungen att 

kasta ur sig något snabbt. 

 

I ett parallellpåstående till ovanstående fråga kring hur ofta de stöd-

jer/uppmuntrar varandra fick ungdomarna även svara på hur ofta de upplever 

att de själva får stöd. Resultatet redovisas i tabellen nedan: 

 
Tabell 10. Andel elever som har svarat att de själva får stöd/uppmuntran  

Får stöd 

genom 

Aldrig/nästan 

aldrig 

Någon gång i 

månaden 

Någon gång i veck-

an/varje dag 

communities    

    årskurs 5 76.7 8.1 15.2 

    årskurs 8 53.7 11.3 35.0 

    gymnasiet 43.1 16.2 40.7 

sms    

    årskurs 5 51.0 18.2 30.8 

    årskurs 8 29.1 14.0 56.9 

    gymnasiet 15.0 21.4 63.6 

chat    

    årskurs 5 36.4 17.1 46.5 

    årskurs 8 23.9 12.1 64.0 

    gymnasiet 14.5 17.6 67.9 

 

En stor del av ungdomarna anger att de varje dag eller minst en gång veckan 

får uppmuntran eller stöd via den digitala arenan. Även här är det de äldre 

ungdomarna som utnyttjar online–arenan i störst utsträckning. 

 

Många respondenter upplever att den digitala arenan gör det enkelt att signa-

lera sina behov. Att tillgängligheten till kamraterna är viktig beskrivs på olika 

sätt:  

 

… och om man behöver hjälp. prata med någon eller få stöd 

så är det bara att ringa/smsa/maila och så vidare. Man har lätt 

för att ta kontakt med sina kompisar om man behöver dom. 

 

Ibland har man ett omedelbart behov av tröst: 

 

… självklart fungerar den också som en tröst ibland, säg att 

man känner sig väldigt nere en dag så kan man bara skicka 

iväg ett SMS och säga att man känner sig nere och Vips! så 

finns kompisen där för en, inte rent fysiskt, men man bara vet 

att han/hon bryr sig. 
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Många kommentarer handlar om hur stödet genom medierna sprider glädje: 

”Ett litet sött sms som ’du vet att jag bryr mig och jag älskar dig’ kan förgylla 

ens dag”. Andra ungdomar skriver att ”man blir på bättre humör” och ”jag blir 

alltid uppmuntrad att det alltid gör mig glad.” I de allra flesta utsagorna fram-

kommer att det är kända kamrater som de unga blir uppmuntrade av. Ofta är 

det kamrater i den närmaste bekantskapskretsen som ger en positiv respons 

och det är kommentarer från dem som är betydelsefulla, menar ungdomarna. 

 
Sammanfattningsvis visar det sig att med stigande ålder ökar andelen unga 

som ger stöd åt kamrater. Sambandet är statistiskt säkerställt med hjälp av 

chi
2
–tester.  63.1 procent av gymnasieeleverna uttrycker att de minst en gång i 

veckan stöttar en kamrat. Det sker mestadels via chat, men även genom att 

skicka sms. Liknande resultat framkommer när det gäller att få stöd, dvs. de 

äldre eleverna upplever oftare att de får stöd, jämfört med de yngre. Här visar 

resultatet att det är 67.9 procent av gymnasieeleverna som upplever att de blir 

stöttade av en kamrat minst en gång i veckan. De beskriver att det är stödet 

från kända kamrater som är betydelsefullt.      

5.1.2 Kränkningar 

Enkäten innehöll även påståenden som berörde kränkningar. Som beskrivits i 

metodkapitlet användes begreppet kränkning istället för mobbning. Genom att 

så tydligt som möjligt förklara vad som menas med begreppet, minskades 

risken för olika tolkningar. Följande definition gavs: 

 

Nästa grupp frågor handlar om att bli illa behandlad av andra 

via Internet och mobil. Det kan t ex handla om att någon re-

tar, hotar eller uttrycker sig på ett otrevligt sätt. 

 

Samma svarsalternativ som vid frågorna kring stöd gavs. På frågan om re-

spondenterna själva kränker andra, fördelades svaren enligt tabellen nedan:  
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Tabell 11. Andel elever som har svarat att de har kränkt kamrater 

Kränker 

genom 

Aldrig/nästan 

aldrig 

Någon gång i må-

naden 

Någon gång i veck-

an/varje dag 

communities    

    årskurs 5 98.7 0.0 1.3 

    årskurs 8 94.3 3.0 2.7 

    gymnasiet 96.9 1.8 1.2 

sms    

    årskurs 5 98.7 0.6 0.6 

    årskurs 8 94.8 3.0 2.2 

    gymnasiet 98.0 1.2 0.7 

chat    

    årskurs 5 96.8 1.3 1.9 

    årskurs 8 90.6 4.9 4.4 

    gymnasiet 94.3 3.3 2.3 

 

Jämfört med de tidigare tabeller som redovisade frekvensen av 

stöd/uppmuntran är siffrorna när det gäller kränkningar omvända. Av tabellen 

framgår att det är en mycket liten andel av ungdomarna som upplever att de 

har kränkt andra genom digitala medier. Mellan 90,6 och 98,7 procent har valt 

svarsalternativen aldrig eller nästan aldrig. Den kränkning som förekommer 

sker mest frekvent i gruppen från årskurs 8 och det sker via chat. I de öppna 

svaren förklarar eleverna varför de har kränkt. 

 

Om någon kränker mig så kränker jag tillbaka. 

 

Tröttnade på att få elaka kommentarer så jag skrev elakt till-

baka i hopp om att dom skulle sluta. 

 

Ungdomarna menar att anledningen till att de kränker kamrater är att ge till-

baka en oförrätt. En förklaring till att kränkningar är mest sällan förekom-

mande bland gymnasieungdomar kan hittas i nedanstående citat:  

 

Jag tycker att man är så pass mogen nu så man vet hur man 

ska bete sig mot andra både när man möter dem och via mo-

bil/dator. 

 

Många gymnasieungdomar påpekar att de skulle ta det som en förolämpning 

om vuxna lade sig i hur de interagerar online. Samtidigt beskriver de vikten av 

denna dialog under högstadietiden. De menar att det är under högstadietiden 
ungdomar behöver prata om förhållningssätt och ansvar både för sig själv och 
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andra, eftersom de tidiga tonåren är en turbulent tid för många. Ungdomarna 

menar att diskussioner om moral förekommer i störst omfattning i grundsko-

lan. Grundskoleungdomarna beskriver olika tillfällen då de har diskuterat 

frågor som berör moral med någon vuxen. Exempelvis beskriver de att de haft 

återkommande lektioner i skolan som handlat om den här typen av frågor. På 

särskilda lektioner som ägnas åt livskunskap och förhållningssätt till varandra 

har den digitala arenan diskuterats: 

 

Vi brukar prata om det när vi har SET
18

-lektioner. 

 

Skolan har också genom föräldrasamverkan initierat diskussioner i hemmet: 

 

I skolan har vi ju såklart pratat om att man inte ska kränka 

någon då har vi ju såklart pratat om att man inte ska kränka 

på mobil eller dator. Mamma och pappa har ju så klart pratat 

om det på föräldramöten och sen med mig. 

 

Precis som i frågan kring stöd fick ungdomarna även här i ett parallellt påstå-

ende ta ställning till hur ofta de upplever att de har blivit kränkta via digitala 

medier. Tabellen nedan visar de olika svarsfrekvenserna. 

 
Tabell 12. Andel elever som har svarat att de har blivit kränkta 

Blir kränkt 

genom 

Aldrig/nästan 

aldrig 

Någon gång i 

månaden 

Någon gång i veck-

an/varje dag 

communities 97.6 1.1 1.3 

    årskurs 5 89.4 7.6 3.0 

    årskurs 8 94.3 3.9 1.7 

    gymnasiet    

sms    

    årskurs 5 97.0 1.1 1.9 

    årskurs 8 95.6 2.7 1.7 

    gymnasiet 97.2 2.2 0.6 

chat    

    årskurs 5 91.6 4.9 3.4 

    årskurs 8 86.7 8.4 4.9 

    gymnasiet 92.6 5.3 2.1 

 

När det gäller att ha blivit kränkt visar resultatet att det är relativt få unga som 

uppger att det förekommer minst en gång i veckan. Även här är andelen högst 

i årskurs 8. Chat är det mest frekventa mediet som används. De kränkningar 

                                                        
18 SET är en förkortning ’social emotionell träning’ som syftar till att utveckla unga sociala lärande 

(förf. anm.) 



 

79 

som förekommer handlar ofta om inlägg från okända personer. Ungdomarna 

uttrycker detta med hjälp av begreppet in real life (IRL):  

 

Av människor man aldrig träffat IRL, som är tuffa över In-

ternet :) 

 

Ungdomarna menar att man blir tuffare när man sitter bakom en skärm och det 

gör att det går att säga elaka saker: 

 

Säga att man är ful etc. 

 

Har blivit kallad fula ord. 

 

Olika kommentarer från ungdomarna kan tolkas som att de inte tar särskilt 

allvarligt på kränkningarna:  

 

Man har väl blivit påhoppad ibland när det gäller vart man 

kommer ifrån och en massa. Men det skiter man bara i. 

 

Att få kommentarer om var man är född är ett exempel på kränkningar. Även 

könstillhörighet kan ge stoff till negativa kommentarer. En flicka skriver: 

 

Att man är en slampa har man fått höra, och att man är dum i 

huvudet. 

 

Ungdomarna berättar att de har utvecklat olika strategier för att skydda sig 

från kränkningar. Ett sätt är att bara kommunicera med sina vänner: 

 

Jag skriver aldrig med andra än mina närmaste vänner, och 

dom kränker inte mig. 

 

Den vanligaste strategin för att undvika fortsatta kränkningar handlar om att 

’blocka’ inläggen på olika sätt:  

 

Det kan ha varit någon puckad människa som gett en dum 

kommentar, lagt ut min msn på någon konstig communities 

så att massa andra puckon har addat mig eller så. Men inget 

jätte allvarligt. och om det är någon som är taskig så går det 

alltid att blockera och ta bort kontakten, så är det ur vägen. 
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Bilddagboken
19

 är en community som väcker oro hos föräldrarna. En respon-

dent skriver ”Mamma och pappa tkr alltid att det är farligt att jag har bild-

dagboken”. Kommentarerna i Bilddagboken görs ofta av någon okänd person 

och även här kan ungdomarna skydda sig från kränkningar: 

 

Enda gången är när jag fått elaka kommentarer på bilder på 

bilddagboken, men jag bytte direkt till att bara vänner kunde 

kommentera så efter det har det aldrig hänt. 

 

Resultatet visar att det är relativt få ungdomar som medvetet kränker varandra 

via digitala medier. Det visar sig att den högsta siffran som framkommer är att 

4.4 procent av ungdomarna i år 8 säger att det kränker andra minst en gång i 

veckan via chat. Liknande resultat uppkommer på frågan om upplevelsen av 

att bli kränkt. Det högsta värdet är 4.9 procent och även här är det informanter 

i år 8 som upplever sig mest kränkta. Chi
2
–tester visar statistiskt säkerställda 

samband mellan ålder och upplevelsen av att vara kränkt eller att vara den som 

kränker. De öppna utsagorna tyder på att många unga har hittat olika strategier 

för att undvika att bli utsatta online.     

5.2 Stödjande och kränkande kulturer
20

 

I syfte att studera mönster som uppstår i ungas kommunikation genomfördes 

både bivariata korrelationsanalyser (Spearmans rho) och faktoranalyser (Prin-

ciples Component Analysis), där sambanden mellan stöd och kränkningar var i 

fokus. I analysen ingick de tolv frågorna i enkäten. Analysen visade på två 

mycket starka faktorer, där den ena handlade om stöd och den andra om 

kränkningar.  

 

I nedanstående tabell redovisas den faktor som fått beteckningen ’Stöd’. För 

att möjliggöra en redovisning i tabellform har de sex manifesta variablerna 

förkortats enligt nedan: 

 

SCh = Jag har fått stöd genom chat 

SSm = Jag har fått stöd genom sms 

SCo = Jag har fått stöd genom community 

GSCh = Jag har gett stöd genom chat 

GSSm = Jag har gett stöd genom sms 

GSCo = Jag har gett stöd genom community 

                                                        
19 Bilddagboken är nedlagd sedan några år tillbaka. I denna community fanns möjlighet att publicera 

bilder, kommentera andras bilder etc. (förf.anm.)  
20 Begreppet kultur refererar till Corsaro och Eders (1990) definition av kamratkultur: ”a stable set of 

activities or routines, artifacts, values, and concerns that children produce and share in interaction with 

peers” (a.a., s. 197).  
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Tabell 13. Korrelationer och faktorladdningar i faktorn Stöd 

Bero-

ende 

variab-

ler 

SCh SSm SCo GSCh GSSm GS

Co 
Faktor-

ladd-

ningar 

SCh 
      .83 

SSm 
.651

***
      .83 

SCo .542
***

 .537
***

 
    .76 

GSCh .771
***

 .593
***

 .490
***

 
   .84 

GSSm .593
***

 .798
***

 .502
***

 .678
***

 
  .84 

GSCo .506
***

 .487
***

 .813
***

 .544
***

 .537
***

 
 .76 

*** sambanden är signifikanta på 0.1 procent nivån 

 
De bivariata korrelationsberäkningarna visar starka korrelationer mellan de 

olika medier som används. Det innebär att de ungdomar som är aktiva på den 

digitala arenan också använder en variation av de olika medier som står till 

förfogande. De starkaste korrelationerna finns mellan att få och ge stöd inom 

ett digitalt medium. När det gäller communities, sms och chat är korrelations-

koefficienterna (Spearman's rho) 0.81, 0.80, respektive 0.77. Värdena är posi-

tiva och det innebär att ju mer ungdomarna stödjer en kamrat desto mer stöd 

upplever de att de själva får inom respektive digitalt medium och vice versa. 

Även de faktoranalyser som genomfördes med hjälp av Principle Component 

Analysis visar mycket höga värden. Variablerna binder starkt till varandra, 

vilket innebär att individer som får stöd också i mycket stor utsträckning ger 

stöd till andra. Analysen visar att det går att definiera en stödjande kultur 

bland ungdomarna.  

 
Samma typ av analyser genomfördes även på de variabler som fått beteck-

ningen ’kränkning’. Faktoranalysen visar på ett motsatt kluster, dvs. att det 

även utvecklats en kränkande kultur online. Denna definieras med hjälp av de 

sex manifesta variablerna förkortade enligt nedan: 

 

KCh = Jag har blivit kränkt genom chat 

KSm = Jag har blivit kränkt genom sms 

KCo = Jag har blivit kränkt genom community 

GKCh = Jag har kränkt genom chat 

GKSm = Jag har kränkt genom sms 

GKCo = Jag har kränkt genom community 
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Tabell 14. Korrelationer och faktorladdningar i faktorn Kränkningar 

Bero-

ende 

variab-

ler 

KCh KSm KCo GKCh GKSm GK

Co 
Faktor-

ladd-

ningar 

KCh  
     .71 

KSm 
.546

***
      .69 

KCo 
.589

***
 .497

***
 

 
   .71 

GKCh .465
***

 .377
***

 .397
***

 
 

  .79 

GKSm .323
***

 .448
***

 .356
***

 .639
***

 
  

.75 

GKCo .402
***

 .339
***

 .544
***

 .650
***

 .588
***

 
 

.79 

*** sambanden är signifikanta på 0.1 procent nivån 

 
De bivariata korrelationsberäkningarna visar på måttliga samband mellan 

svaren på frågorna om kränkning inom de olika digitala medierna. Det högsta 

värdet som uppkom i analysen genom Spearman’s rho är 0.54 och det erhölls 

mellan variablerna att ha blivit kränkt och ha kränkt i någon community.  

 

På motsvarande sätt som då det gäller stöd blir framträdandet på den digitala 

arenan ömsesidigt kränkande. Ungdomarna befinner sig i såväl rollen som 

sändare och i rollen som mottagare i respektive kultur. En viktig skillnad mel-

lan de båda grupperna är att ’stödjargruppen’ är betydligt större och mer aktiv 

än ’kränkargruppen’.  

5.3 Ungas syn på ansvarstagande avseende stöd och 
kränkningar  

En frågeställning i enkäten syftade till att belysa ungdomarnas syn på hur det 

digitala mediet påverkar stödjande och kränkande interaktioner. Ungdomarna 

fick bedöma om det är lättare att vara sändare respektive mottagare av stöd 

och kränkningar offline jämfört med online. 

5.3.1 Digitala mediers påverkan 

Ungdomarna fick ta ställning till nedanstående påståenden: 

 

Jag tycker att det är lättare att ge uppmuntran/stöd till någon 

via mobiltelefon/Internet än vid ett vanligt möte med kompi-

sar.  

 

Jag tycker att det är lättare att kränka någon via mobiltele-

fon/Internet än vid ett vanligt möte med kompisar.  
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Svarsalternativen var: ’stämmer mycket bra’, ’stämmer ganska bra’, ’stämmer 

ganska dåligt’ och ’stämmer mycket dåligt’. Eftersom statistiska beräkningar 

visade skillnader mellan olika grupper, såväl när det gäller årskurs- som köns-

tillhörighet redovisas andelen informanter som har valt svarsalternativen 

’stämmer mycket bra’ eller ’stämmer ganska bra’, uppdelade utifrån dessa 

bakgrundsfaktorer.  

 
Tabell 15. Ungas syn på stödjande och kränkande interaktioner online. 

 Det är lättare att ge stöd online Det är lättare att kränka online 

 Andel som har svarat  

stämmer mycket/ganska bra 

Andel som har svarat  

stämmer mycket/ganska bra 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

årskurs 5 47,1 47,2 39,9 43,7 

årskurs 8 47,3 56,5 52,3 58,6 

gymnasiet 47,0 41,9 55,7 55,3 

samtliga 47,1 46,3 50,0 53,0 

 

Det är mycket liten skillnad mellan interaktionerna offline och online. En 

knapp majoritet av ungdomarna tar avstånd från påståendet att det är lättare att 

ge stöd på den digitala arenan. Motsvarande gäller emellertid inte kränkningar 

där en knapp majoritet anser att det är lättare att kränka online. De skillnader 

mellan olika grupper som finns när det gäller att ge stöd innebär att en majori-

tet av pojkarna i årskurs 8 anser att det är lättare att ge stöd på den digitala 

arenan. Även då det gäller kränkningar är det pojkarna i denna grupp som i 

störst utsträckning instämmer i påståendet att den digitala arenan gör det lät-

tare att kränka. De yngre ungdomarna avviker, särskilt flickorna, genom att i 

större utsträckning än övriga välja alternativen stämmer ganska/mycket dåligt 

som svar på påståendet att det är lättare att kränka online. 

 

En informant som anser att det är lättare att ge stöd online förklarar detta: 

 

Det är enklare för människor att starta en kontakt via skrift 

än genom tal. Komplimanger, beundran och vänskapliga ord 

är vanligare att läsa än att höra nu för tiden. Det är i alla fall 

min uppfattning. 

 

De flesta kommentarer gäller dock kränkningar. I kommentarerna finns en 

underton av upprördhet:  

 

Varför skulle det vara det? Det blir ändå samma sak, förutom 

att man är mer feg om man gör det vid frånvaro, alltså över 

nätet. Om man vill säga nått till nån så kan man säga de per-

sonligen inte genom mobil eller Internet. 
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Många respondenter menar att man borde kunna ”se någon i ögonen”, men de 

hänvisar till rädsla hos den som kränker och menar att ”man blir mkt tuffare 

när man inte har personen framför sig”. Många väljer Internet eller mobilen 

därför att de ”är rädda att stå face to face”. 

 

Att det är lättare att kränka över nätet förklaras också av att man slipper se att 

någon blir ledsen och därför också slipper dåligt samvete: 

 

Det är aldrig okej att kränka någon, men de som gör det 

tycker självklart det är lättare att skriva hur mycket skit som 

helst men inte se någon reaktion. För om man ser att någon 

verkligen blir ledsen får de flesta dåligt samvete. Men genom 

detta ser man inte och om det inte är nära en själv lider man 

inte av det. Så tyvärr är det lättare. Inget är ok! 

 

Det visar sig sammanfattningsvis att det är relativt liten skillnad mellan pojkar 

och flickor och mellan olika åldrar på frågan om det är lättare att stötta respek-

tive kränka online än offline. En liten skillnad synliggörs dock när det gäller 

pojkar i år 8. De upplever att det är lättare att både kränka och stötta online än 

offline. Många öppna utsagor vittnar om elevernas att man ska våga stå för det 

man säger. Att gömma sig bakom en skärm beskrivs som fegt.  

5.3.2 Att få stöd eller bli kränkt  

Offline–världen upplevs mer intensivt av de unga, både när det gäller att stötta 

eller att kränka: 

 

Ord som kommer från munnen är starkare än ord som kom-

mer från ett mail. Om man pratar i telefon ser man ju heller 

inte personen man pratar med. Det blir på något sätt tomt. 

 

88 procent av informanterna ansåg att det är bättre att se den kamrat som man 

vill stötta. Detta motiveras på olika sätt. ”Man har mer tid att prata” men det 

beror också på ”vad det är frågan om”. Behovet av stöd styr: 

 

Om de verkligen är upprörda så kan det ibland vara svårt 

över en chat eller ett sms ge det stöd eller den uppmuntran de 

behöver. 

 

Det kan också lätt uppstå missförstånd ”när man inte hör personens tonfall” 

och det personliga mötet ger mycket mer känsla:  

 
Det är en annan känsla när en kompis kommer fram till en 

och säger hur mycket den betyder för en och hur mycket den 
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älskar en! fast man blir ju också glad av att höra det på Inter-

net/mobil fast som sagt så är det ju en annan känsla att nån 

kommer fram till en!/…/ 

 

De starkare känslorna finns även med då det gäller kränkningar. 67 procent av 

eleverna anser att det är värre att bli kränkt offline. Det ”tar mycket mer” om 

man står ”öga mot öga mot någon som är elak”. Online–kränkningar kan viftas 

bort eftersom ”det är lättare att skriva ogenomtänkta saker till varandra”.  

 
Även om online–kränkningar inte uppfattas lika allvarliga, tar ungdomarna 

starkt avstånd från kränkningar över nätet. Endast 10 procent av gymnasi-

eungdomarna och 16 procent av grundskoleeleverna instämmer i påståendet 

att det är mer OK att kränka varandra online än offline. Många informanter 

reagerar över påståendet: 

 

Varför skulle det vara mer ok att kränka någon via mo-

bil/Internet? Det är ju fortfarande människor vi pratar om och 

med.  

 

Det är ALDRIG ok att kränka någon alls! 

 

När ungdomarna själva får berätta om hur de upplever de olika arenorna visar 

det sig sammanfattningsvis att många tar offline–arenan på större allvar. Be-

hovet hos kamraten styr vilken arena man ska kommunicera på. Ju större och 

viktigare frågor desto hellre väljer ungdomarna att mötas offline där man kan 

se varandra. Motsvarande uppfattning gäller kränkningar.  Här upplever 67 

procent att det är värre att stå öga mot öga med den som utför kränkningen. Få 

(16 procent av ungdomarna i grundskolan respektive 10 procent av ungdo-

marna i gymnasieskolan) anser att det är mer OK att kränka online än offline.     

5.4 Diskussion 

Mycket forskning, både internationell och nationell har tagit fasta på risker 

förknippade med ungas nätbaserade kommunikation (se ex.vis Lauren & 

Ratliffe, 2011; Popovic–Citic et al., 2011; Yilmaz, 2011; Skolverket, 2011). 

Denna delstudie fokuserar ungas syn på sin online–kommunikation med avse-

ende både på kränkande och stödjande handlingar. Resultatet i delstudien visar 

att det är en betydligt större andel ungdomar som får stöd och uppmuntran än 

som upplever sig kränkta. Online–kommunikationen är betydelsefull för 

många ungdomar. Här skapas, utvecklas och vidmakthålls positiva sociala 

tillhörigheter för ett stort antal unga människor.  
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5.4.1 Sociala integrationsprocesser online 

Att utveckla en social tillhörighet är centralt för de allra flesta ungdomar och 

det inbegriper många sammansatta processer där kampen om identitet, om 

makt och om att bli populär är några exempel. Det är interaktioner där både 

inne– och uteslutningar av kamrater ingår (se Luckman & Berger, 1966; Taj-

fel, 1981). Resultatet i delstudien visar att 63 procent av de äldre ungdomarna 

stödjer och uppmuntrar en kamrat minst en gång i veckan och 67.9 procent 

upplever att de själva får stöd minst en gång i veckan. De öppna utsagorna 

visar att det främst är kommunikationen mellan vänner man umgås med off-

line som framstår som betydelsefull och viktig att få stöd från.  Detta resultat 

sammanfaller exempelvis med Vallors (2012) studie som också understryker 

vikten av att bevara vänskapen till nära vänner. Ungdomarna i denna delstudie 

upplever att digitala medier underlättar kommunikationen mellan kamrater. 

Vänner är bara ett ’klick’ bort. Denna bild kan dock nyanseras då det visar sig 

att ju viktigare innehåll som ska kommuniceras desto mer centralt är det att 

mötas ansikte mot ansikte. Närheten till varandra behövs för att i möjligaste 

mån undvika missförstånd. Här behövs dock ytterligare forskning för att öka 

kunskapen både kring hur ungdomarna hanterar samspelet mellan de båda 

arenorna och hur graden av närhet till varandra påverkar det sociala samspelet.  

 

I skapandet av sociala tillhörigheter utvecklas emellertid processer i kamrat-

gruppen som går i motsatt riktning, dvs. att vissa ungdomar blir exkluderade. I 

delstudien framkommer att den grupp som har den högsta andelen som upple-

ver sig kränkta är 4.9 procent. 4.4 procent ansåg att de kränker andra minst en 

gång i veckan. De flesta kränkningar sker i år 8, vilket skulle kunna förklaras 

med att i dessa ungdomsår sker ett intensivt arbete med att konstruera den 

sociala identiteten. I den strävan ingår både att visa tillhörighet med vissa 

kamrater, men också att tala om vilka som inte ingår i kamratkretsen. Som 

beskrivits i forskningsöversikten ger tidigare forskning om ungas utsatthet 

online divergerande svar beroende på hur frågan ställs. Resultaten varierar 

mellan 1 och 59 procent (se ex.vis. Lauren & Ratliffe, 2011; Skolverket, 2011; 

Friends, 2015). Kränkningar behöver dock inte alltid vara avsiktliga. Många 

av respondenternas beskrivningar vittnar om att de inte hade för avsikt att 

kränka. Missförstånd uppstår lätt när man inte ser varandra. Ett flertal öppna 

utsagor beskriver olika strategier för att komma undan kamraternas påhopp. 

Ett vanligt tillvägagångssätt är att ’blocka’, dvs. att bryta kontakten med den 

kränkande kamraten. Men den allra viktigaste faktorn för att undkomma 

kränkningar är att enbart kommunicera med nära vänner.  

 

Genom online–kommunikationen synliggörs vad som anses vara ett normalt 

respektive inte normalt handlande. Vissa kamrater uppmärksammas och andra 

inte. Texter, bilder, symboler etc., bidrar till att utveckla och förstärka grupp-
tillhörigheter men även till att synliggöra gränser mellan grupper. På så vis 
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skapas sociala hierarkier och strukturer. Moraliska villkor för hur kamrater 

bemöts utvecklas, men också för hur man själv låter sig behandlas (se Benha-

bib, 1992; Hydén, 2002; Baier & Svensson, 2009). Genom dessa interaktioner 

online, kan unga föra i stort sett samma kamp om makt och om popularitet 

som den som sker offline. Ungdomarna måste i sitt framträdande balansera 

mellan möjligheten att få kamraternas godkännande och därigenom bli inklu-

derad i gruppen med risken att bli exkluderad om man inte handlar enligt de 

förväntningar som finns (se Luckman & Berger 1966; Tajfel, 1981; Jenkins, 

2008).  

5.4.2 Två värdemässigt åtskilda kamratkulturer  

Den genomförda faktoranalysen visar att det finns en stor stödjande kultur 

bland de unga i studien. Det finns ett samband mellan att stödja och att bli 

stöttad. Handlingsmönster skapas som ger en känsla av att duga, men även en 

bekräftelse på tillhörighet. Många citat från respondenterna vittnar om omsorg 

för varandra som både handlar om att ge och att kunna ta emot andras omsorg. 

Denna ömsesidighet är av central betydelse menar Noddings (1999, 2012) som 

poängterar det reversibla i begreppet omsorg (a.a.). Förmågan att ta andras 

perspektiv är centralt för den personliga utvecklingen. Den empatiska för-

mågan kan även relateras till den samhälleliga nivån. För att utveckla ett jäm-

likt samhälle ställs krav på förmågan att sätta andra än sig själv i förgrunden 

(se Habermas, 1990; Benhabib, 1992) I denna delstudie finns flera utsagor 

som belyser hur ungdomarna utgår från andras behov och önskningar.  

 

Faktoranalysen visar att det även finns ett samband mellan att kränka och att 

bli kränkt. Dock är den kulturen betydligt mindre än den stödjande. Den krän-

kande handlingen kan tolkas som ett svar på att man själv blivit kränkt och att 

det därmed finns en avsiktlighet med handlingen. Respondenterna ger flera 

skäl till att man kränker, där den mest frekventa handlar om att hämnas en 

tidigare oförrätt. Då anses det moraliskt rätt att ge tillbaka. Här sker ett socialt 

spel där mycket kan gå förlorat vid en eventuell förlust. Hemmings (2002) 

visar i sin avhandling att en aspekt av begreppet respekt handlar om förmågan 

att kunna ge tillbaka och att inte visa sig underordnad kamraterna (a.a.).  

 

I det empiriska materialet kunde en liten könsskillnad observeras. Denna var 

enbart statistiskt signifikant i år 8. Pojkarna i denna åldersgrupp upplevde det 

lättare att såväl stödja som att kränka kamrater online.  Den uppkomna skill-

naden mellan pojkar och flickor kan inte förklaras av empirin. En tänkbar 

förklaring gällande stöd och uppmuntran skulle kunna vara att flickor i högre 

grad än pojkar uppmuntras att träna sin relationskompetens från tidig ålder. 

Det finns en förväntan på att flickor kan hantera relationer. Denna träning i 

relationsskapande som flickor får, kan innebära att rädslan för att tappa ansik-

tet inte är lika stor som hos pojkar. Känslan av att befinna sig i en bakre region 
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åtskild från sin publik kan göra att pojkar vågar träda fram online på ett annat 

sätt än offline (se Goffman 2005/2014).  Här behövs dock ytterligare forsk-

ning för att fördjupa kunskapen.  

 
Flera forskare hävdar att kommunikation som inte sker ansikte mot ansikte 

ökar risken för att motparten blir objektifierad vilket i sin tur kan leda till att 

kamrater lättare utsätts för kränkande handlingar. (se Thomas, 2007; Shariff, 

2008; Flores & James, 2012). Frågor ställdes i delstudien som berörde relat-

ionen mellan online– och offline–arenan i relation till det moraliska ansvaret 

för den andra. Få unga anser att det är mer accepterat att kränka online än 

offline och det finns ingen större skillnad i uppfattning om att det är lättare att 

kränka/uppmuntra online än offline. Resultatet visar att ett flertal elever upp-

fattar att ansvaret för den andra är lika stort oavsett arena. Å ena sidan ser 

respondenterna ingen större moralisk skillnad på interaktionerna online re-

spektive offline (se Dewey, 1916/1999; Benhabib, 1986; 1992). Å andra sidan 

upplever ungdomarna att verkligheten inte stämmer överens med denna upp-

fattning. Ansvaret minskar när den andras ansikte inte kan ses. En förklaring 

kan vara att sociala normer och konventioner som utvecklas i de olika kamrat-

kulturerna är mer kontrollerande än det moraliskt rätta.  Här kan gruppidentitet 

(se Tajfel, 1981), lojalitet mot gruppen (se Goffman, 2005/2014) samt sociala 

normer inom och mellan grupper (se Baier & Svensson, 2009) ha betydelse för 

handlandet. Online–arenans karaktäristik gör att kommunikationen ofta är 

synlig för fler än de inblandade och det kan i sin tur innebära både positiva 

och negativa sanktioner beroende på hur handlingarna uppfattas.  Även här 

behövs fördjupad forskning för att få en mer nyanserad bild. 

5.5 Sammanfattande reflektion  

Resultatet visar att ungas kommunikation via digitala medier är viktiga för att 

bevara och befästa sociala tillhörigheter. Genom inne– och uteslutningspro-

cesser uppstår en social praktik där villkor för samverkan utvecklas (se Fair-

clough, 1992, 1995; Gee, 2005).  Ungdomarna måste lära sig hantera det soci-

ala samspel som sker offline och online, men också hur dessa flätas in i och 

påverkar varandra. Det finns många val att göra som dels kan härledas till den 

karaktäristik som kännetecknar online–arenan, dels till ansvar både för sig 

själv och för kamrater. Resultatet i delstudien rätar ut en del frågetecken, men 

den väcker även frågor som ytterligare behöver belysas för att få en fördjupad 

kunskap. Hur argumenterar ungdomarna själva kring sitt samspel? Förändras 

ansvaret för sig själv och för andra och i så fall på vilket sätt och varför?  
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6. UNGAS ARGUMENTATION OM 

SAMSPEL I SOCIALA MEDIER 

I delstudie 1 väcktes frågor kring ansvar för sig själv och för andra, samt hur 

inneslutnings– och uteslutningsprocesser online kan problematiseras. Dessa 

frågor ligger till grund för empiri–insamlingen i delstudie 2. Syftet med denna 

delstudie är synliggöra diskursiva mönster som framträder i ungas argumentat-

ion om sitt samspel i sociala medier. Det empiriska materialet utgörs av inter-

vjuer med 32 ungdomar i år 7 och 8. Enligt resultatet i delstudie 1 upplevde 

sig ungdomarna i årskurs 8 mest kränkta, vilket var skälet till att denna ålders-

grupp valdes som respondenter i föreliggande delstudie.  

  

Analysen nedan inleds med en översiktlig empirinära läsning av det innehåll 

som framkommit i samtalen med ungdomarna. Därefter återges den dekon-

struerande strukturella analysen av empirin, i vilken jag söker svar på fråge-

ställningar som väckts i analysarbetet. Centrala meningsbärande enheter form-

uleras. I det tredje och sista analyssteget sker en rekonstruktion av empirin 

utifrån de meningsbärande enheter som utkristalliserats. De meningsbärande 

enheterna bildar, tillsammans med relevant teori, underlag för att synliggöra 

diskursiva mönster. Kapitlet avslutas med en diskussion om hur man kan för-

stå kampen mellan de identifierade diskursiva mönstren. 

6.1 Empirinära läsning  

De allra flesta ungdomar i studien använder sig av sociala medier och de ser 

många fördelar med detta, men det finns även begränsningar som ungdomarna 

har att hantera.  Det innebär att samtidigt som de använder sig av alla de möj-

ligheter som finns krävs även en eftertänksamhet kring vad som skrivs och till 

vem man skriver. Det är viktigt att själv kunna välja vem som ska få tillgång 

till den egna sidan. Skälet är att en del av det privata livet visas på den egna 

profilsidan och därför accepteras inte alla vänförfrågningar. 
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Nära vänskapsrelationer värderas högt och därför är det betydelsefullt att 

vårda dessa relationer. Det görs både i och utanför sociala medier. I sociala 

medier finns specifika förhållningssätt för hur nära vänner bör bemötas, ex-

empelvis när de behöver stöd. Då är det viktigt att finnas till hands. Ungdo-

marna har olika strategier för hur de går tillväga när en kamrat blir utsatt på 

nätet. Vissa agerar aktivt i den diskussion som uppkommer, men de allra flesta 

väljer att inte göra det. De har hittat andra vägar för att visa omsorg. När 

kommunikationen sker via sociala medier finns en risk för feltolkningar och 

det vill ungdomarna i möjligaste mån försöka undvika. Det får till följd att ju 

allvarligare innehåll och närmare vänner man är desto viktigare är det att träf-

fas öga mot öga för att prata.  

 

Ungdomarna är överens om att det händer något med ansvaret för varandra när 

kommunikationen sker via sociala medier. De upplever ett skydd bakom 

skärmen, som ger en känsla av osårbarhet. Att inte se den man kommunicerar 

leder till att modet ökar, både när det gäller att säga snälla och elaka saker till 

varandra. När ungdomarna träffas i skolan är det vanligt att inte våga stå för 

det som sagts online, vilket upplevs som fegt. Ärlighet är en egenskap som 

värderas högt.  

 

Möjligheten att visa upp sig för varandra är en viktig funktion i sociala me-

dier. Det är betydelsefullt att bli uppmärksammad av kamraterna och därför 

publiceras bilder och andra inlägg. Syftet är att kamrater ska få en uppfattning 

både om den egna personen och om relationer till andra kamrater. Grupptillhö-

righeten förstärks genom gemensamt språkbruk och snabba responser på 

varandras publiceringar. Ungdomarna är medvetna om att det finns en social 

hierarki i kamratkretsen, skapad i den fysiska världen. Det gäller att inte ut-

mana rådande ordning för att minimera risken för kränkningar.  

6.2 Strukturell analys – dekonstruktion av det empi-

riska materialet 

Den dekonstruerande och tolkande delen av analysarbetet kan liknas vid en 

hermeneutisk spiral där frågor ställs till det empiriska materialet allteftersom 

bearbetningen fortskrider. Sammantaget har fyra frågor ställts som ligger till 

grund för denna del av analysen. I slutet på varje avsnitt finns en sammanfat-

tande text, ur vilken centrala meningsbärande enheter formulerats.  

 

Den första frågan som väcktes handlar om ungdomarnas syn på vad som kän-

netecknar förhållandet till den andra när kommunikation sker via sociala me-

dier:  
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6.2.1 Vad karaktäriserar förhållandet till den andra? 

De allra flesta ungdomarna i studien beskriver att de ofta använder sig av soci-

ala medier för att interagera med kamrater. Denna mötesplats har blivit en 

självklarhet som de inte kan tänka sig att vara utan. Det är få ungdomar som 

använder datorn som tekniskt medium. Istället är det smartphones som har 

blivit en naturlig del i de ungas vardag. Kommunikationen är ett sätt att hålla 

sig uppdaterad om vad som händer i kamratkretsen. Därför är det centralt för 

ungdomarna att finnas i de sociala medier där kamraterna finns. Oavsett vilken 

typ av social webtjänst som används har online–arenan vissa specifika förut-

sättningar som måste övervägas när kommunikationen sker via dessa, vilket 

ungdomarna i den här studien är väl medvetna om. De relaterar ofta till dessa 

specifika förutsättningar när de beskriver sitt sampel.  

Offline– och online–arenans olika kvaliteter   

Ungdomarna jämför de båda arenorna och de har samstämmiga åsikter om att 

dessa har olika kvaliteter och att man därför kan agera och bör reagera på 

olika sätt beroende på var interaktionen sker. Det som händer online kan inte 

tas på lika stort allvar, exempelvis när det handlar om vänskap. Erik och Mår-

ten diskuterar detta i relation till att acceptera en vänförfrågan eller inte:  

 
Erik: Asså...bara för att jag är vän med en annan per-

son...man kan ju inte använda den personen som ett exem-

pel…precis som att det är löjligt med en person och inte han. 

Intervjuare: Tror ni att man kan bli ledsen för det? 

Erik: Det tror jag säkert men jag tycker fortfarande att det är 

lite löjligt för det är ju bara Facebook. 

Intervjuare: Men det är ju verklighet det också! 

Mårten: Nä, det är ju virtuellt.  

 

Ungdomarna beskriver att det ofta är en speciell jargong som råder i kommu-

nikationen på nätet. Det går inte att reagera på samma sätt som man skulle 

göra om samma händelse inträffade i den fysiska världen. Det är vissa spelreg-

ler som gäller som man måste kunna hantera: 

  
Alice: Jag tycker nog det är bättre eller det beror på om den 

är taskig mot en eller mot en annan person...som många i 

klassen kan ju liksom hoppa på en person å då kan jag stå 

upp…men hallå, lägg av...han har ju inte gjort dej nåt. Det är 

ju en annan sak på nätet för då...den kan ju skriva att ’jag ska 

slå dej imorgon’ 

Ebba: Man tar inte åt sig/…/.om nån säger så till mig på nätet 

att den ska slå mej...då svarar jag bara ok...asså, vem bryr sig 

liksom. 

Isabel: Men om nån går å säger det ansikte mot ansikte… 
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Ebba: Ja, då...men inte på nätet för då tar jag inte åt mig lika 

mycket som jag gör i verkligheten. 

 

Som en konsekvens av att den fysiska världen upplevs som den riktiga och 

verkliga världen påverkar det vad som kan och bör avhandlas på respektive 

arena.  Ungdomarna framhåller att när något är ’på riktigt’, dvs. när det hand-

lar om viktiga och allvarliga saker, då måste man våga stå för det: 
 

Intervjuare: Om du var riktigt arg på nån? 

Sara: Då skulle jag tagit det ansikte mot ansikte. 

Intervjuare: Skulle du våga? 

Sara: Asså, om jag var riktigt förbannad skulle jag gjort det. 

 

Då är det viktigt att visa med hela sitt jag, med både tal och kropp att situat-

ionen upplevs som riktigt allvarlig. Skillnaden i uppfattningen om de olika 

arenorna innebär även att ord får olika valör beroende på vilken arena de utta-

las. Ungdomarna vet att när något sägs öga mot öga då finns det substans 

bakom. Det är inte något man bara slänger ur sig, utan det krävs någon form 

av mod för att uttrycka sina åsikter. Därför är det lättare att ta åt sig när någon 

står framför en: 

 

Martin: Däremot så skadar vanliga ord mer än nätet. 

 

Han lyfter hur viktiga ögonen är för möjligheten att värdera en kamrats 

uttalanden:    

 
Martin: Ja, eftersom man ser den öga mot öga så kan det ju 

vara så. Om du skulle säga nåt elakt till mig så kan jag ju se 

dina ögon om du verkligen menar det här. 

 

Ungdomarna beskriver hur de pratar med varandra på nätet, men när de ser 

varandra utanför denna arena händer något annat:  

 

Intervjuare: Jaha...är det så att man hejar på varandra...om 

man inte känner varandra som vi sa förut...man har nån som 

följer en som man inte känner så väl...när men ser den perso-

nen på stan...hejar man då? 

Victoria: Alltså jag tror inte det...om man får ögonkontakt 

med den då kanske man skulle säga hej, annars tror jag inte 

att man skulle göra det/…/ja, fast jag vet såna som pratar 

med varandra på KiK och sånt å sen när dom ser varandra i 

verkligheten så säger dom ingenting. Det är lättare...folk är 

mer blyga…dom är oftast mycket mer annorlunda på Inter-

net. 
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Alice: /…/folk som liksom typ sms:ar ’vad söt du är’ å ’vad 

snygga kläder du hade idag’, men sen i verkligheten säger 

man inte ett knyst. 

 

Olivia: Man kommenterar varandra...typ vad snygg du är 

idag...man säger inte så i verkligheten. Men på Internet är det 

inte ovanligt alls. 

 

Online–arenan har kvaliteter som inte den fysiska världen har. Det är lättare 

att uppmuntra en kamrat när man inte ser henne. Det har att göra med blyghet, 

menar ungdomarna. Det är inte många som vågar gå fram till någon i skolan 

och se den i ögonen och ge en uppmuntrande kommentar. På frågan hur en 

snäll kommentar som skrivs på nätet uppfattas, svarar Olivia: 

 

Man blir jätteglad om nån skriver så till en. 

Intervjuare: Om nån skulle säga det till en då? Blir man ännu 

gladare då? 

Olivia: Man blir ju glad, men man blir ju lite generad också 

om folk står precis framför en/…/om nån står framför en och 

säger ’vad söt du är idag’ och ’jag gillar dig’ å så står folk 

bakom och gör miner…då blir det pinsamt.  

 

Nära vänner gillar varandras inlägg så ofta som möjligt. Det är ett sätt att visa 

uppmärksamhet. ”Det gör man hela tiden” säger Karin. En förälskelse är också 

lättare att ge uttryck för över nätet. Det är inte så lätt att visa det för alla i sko-

lan, menar Frida.  

Online–arenan ger möjlighet att visa upp sig, till en viss gräns 

Ungdomarna beskriver på olika sätt vilken glädje de har av sociala medier. De 

allra flesta uttrycker att de inte skulle kunna klara sig utan denna möjlighet att 

kommunicera. Här finns många möjligheter att få uppmärksamhet. Genom 

texter och bilder berättar ungdomarna vilka de är eller skulle vilja vara. ”Det 

är kul om andra ser vad man gör” säger Alice. Fredrik menar att: 

 

Alla vill ha uppmärksamhet. Alla vill bli omtyckta av allt och 

alla…annars hade ju inte program som Big Brother fungerat.  

 

Olivia: /…/ jag menar alla vill ju ha uppmärksamhet, alltså 

bra uppmärksamhet. 

  

Ungdomarna menar att det är viktigt att vara trovärdig. Man måste kunna stå 

för det som publiceras, både text och bild. Även om eftertänksamheten är stor 

hos de flesta innan ett innehåll publiceras, finns alltid en risk att få elaka 
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kommentarer från kamrater eller att något som skrivs ska missuppfattas. Vik-

toria berättar om vissa flickor som går i klassen som utmanar gränsen för vad 

som är säkert, trots att de vet om risken för att bli utsatt:  

 

Victoria: Det finns ju vissa i vår klass som lägger upp bilder 

när dom solar…man vet ju inte riktigt vad det står för…man 

tänker ju inte då vad följderna kan vara.  

 

Den öppenhet som råder på nätet ger möjligheter att få syn på interaktioner 

som inte är så framgångsrika. Sabina och Erika berättar om flickor som fått 

utstå mycket kritik för bilder som dessa publicerade: 

 
Sabina: Det var oftast dom äldre typ...men nu är det inte lika 

mycket längre. 

Intervjuare: Vad beror det på tror ni då? 

Elin: Dom fick väl mycket skit...de (bilderna förf. anm.) 

spreds väldigt mycket över hela stan. 

Intervjuare: Vad hände då? 

Elin: Man tar ju åt sig…då lägger man ju inte ut fler bilder 

för man vet ju att vissa är så konstiga och skickar bilderna 

vidare typ… 

 

Enligt ungdomarna har de allra flesta lärt sig att hantera nätets offentlighet och 

de framhåller att det är viktigt att ha kunskap om eventuella konsekvenser. Det 

gäller exempelvis vilka bilder som publiceras: 
 

Johanna: Man kan hantera det man lägger ut. 

Intervjuare: Berätta, hur tänker du nu när du säger att man 

kan hantera? 

Johanna: Du lägger kanske inte ut så privata bilder...inte så 

jättekonstiga bilder på sig själva. 

Intervjuare: Vadå konstiga bilder? 

Johanna: Det är som om nån skulle se en i verkligheten, det 

är såna bilder vi lägger ut. 

Elin: Det blir lätt väldigt fel om man gör det på nätet. Det är 

svårare att uttrycka sina känslor när man skriver när det är 

sånt förutom när man bråkar. Då ska man inte skriva för då 

blir det skitkonstigt. /…/ 

 

Genom att interaktionerna ofta är synliga lär sig ungdomarna av varandra. 

Beroende på hur publiceringarna tas emot av kamraterna lär ungdomarna sig 

både vad som karaktäriserar framgångsrika och icke framgångsrika interakt-

ioner.  
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Att visa sig sårbar är inte något som är eftersträvansvärt. Därför är det viktigt 

att visa upp en fasad för kamrater både i den fysiska världen och på nätet. Här 

kan online–kommunikationen underlätta: 

  

Frida: Det är mycket lättare att dölja känslor också på sms än 

i verkligheten…i verkligheten om man blir jätteledsen då ser 

alla det, det ser man ju inte på sms:en. Jag kan ju verka jätte-

glad på ett sms fast jag är hur ledsen som helst. Det är svårt 

att göra det i verkligheten. 

Intervjuare: Det tycker du är skönt eller tycker du det är 

dumt? 

Frida: Både och...det går verkligen att få till ett ledset sms 

om man vill. 

Intervjuare: Om man vill visa det menar du eller? 

Frida: Ja, i verkligheten kan det bli så att man försöker dölja 

det så mycket så att det verkar som att man inte är ledsen. 

 
Intervjuare: Kan du ge exempel på nåt som du tycker är lät-

tare att skriva om på nätet? 

Isabel: Äh, om man ska reda ut nåt, om det är nåt som har 

hänt, om det har blivit tjafs. Då tycker jag att det är lättare att 

skriva med den personen än att stå själv med den. 

Intervjuare: Men varför är det det? 

Isabel: Jag vet inte, det känns bara tryggare att skriva.  

 

Ungdomarna framhåller att om kommunikation sker med flera kamrater sam-

tidigt, både nära vänner och mer ytliga bekantskaper, måste man verkligen 

fundera över vilket innehåll som ska bli synligt för andra:  

 

Sabina: Det är lite jobbigt också att man har sms å sånt för 

folk kan ju visa det för andra. Det kan man ju inte göra om 

man pratar. 

Intervjuare: Det är en nackdel menar du att man måste hitta 

gränsen för vad man kan säga. 

Sabina: Ja, fast jag har inte precis nån vän som skulle visa 

det för alla. 

 

Ungdomarna måste lita på att kamraten vet vad som förväntas, dvs. att hon 

behåller innehållet för sig själv. Varaktigheten, dvs. att texten eller bilden 

finns kvar efter det att interaktionen är avslutad, förstärker utsattheten.  

 

Gränser för vad som är säkert när det gäller publicering är ibland svåra att 

bestämma, exempelvis när det gäller hur mycket av sitt privata liv som ska 
lämnas ut. Ungdomarna upplever det som ett normbrott att vara alltför privat 
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och det inbjuder till negativa sanktioner. Visserligen får man uppmärksamhet, 

men det blir ändå fel: 

 
Johanna: En tjej som har det lite jobbigt. Hon har skurit sig å 

så där. 

Elin: Hon lägger ut en massa bilder...hennes mamma är 

sjuk...hennes morfar är sjuk...hon är sjuk. Folk reagerar 

på...det är så synd om mig å hon vill ha uppmärksamhet. Jag 

tror dom tänker så. Dom skriver du är så tjock å så för att hon 

äter tabletter. Du är såå tjock så dö. 

Sabina: /…/ Det verkar som om hon vill få såna kommenta-

rer, att folk ska tycka synd om henne. Det är synd om henne 

det är inte det. Det blir bara för mycket.  

 

Josefins, Elsas och Sabinas förklaring till och förståelse av varför den här 

flickan får utstå nedsättande kommentarer handlar om den egna förmågan att 

kunna sätta gränser för den personliga integriteten.  De menar att den här 

flickan inte har den kunskapen. Hon visar sin sårbarhet och det inbjuder vissa 

kamrater till kränkningar.   

Online–arenans karaktäristik skapar osäkerhet 

Att inte kunna lita på att kamrater tar ansvar för varandra är en begränsning, 

menar ungdomarna. Det finns vissa kamrater som använder sig av sprid-

ningsmöjligheten för att utsätta andra.  I hemlighet fotograferas ett inlägg, ett 

foto eller en text, exempelvis på Instagram, och sedan publiceras det på det 

egna Twitterkontot. Därefter har kamrater möjlighet att kommentera innehål-

let, utan att den personen som publicerade inlägget inledningsvis vet om nå-

got. Felicia säger:   

 

Jag vet en som har lagt ut en text på Facebook och så tog nån 

kort på det och la ut på Twitter och skrev skittaskiga saker 

om henne…å sen hängde jättemånga på.  

 

Det kan exempelvis ske när ett innehåll inte är socialt accepterat av kamrater-

na:     

 
Ines: Det är en del folk…jag känner en tjej då...när hon skri-

ver saker på Facebook så är det många som tycker det är 

konstigt. Så screenar dom det på mobilen å sen lägger dom ut 

det på Twitter…vad för shit hon skriver.  

Intervjuare: Vad händer med henne då? 

Ines: Hon har ju inte Twitter så hon vet ju inte det, men folk 

säger ju säkert det till henne. 
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När detta händer är det viktigt att berätta för den som är utsatt så att hon kan 

agera, menar ungdomarna. 

  

Ungdomarna diskuterar mycket om den öppenhet som råder i sociala medier. 

Öppenheten är både på gott och ont. Möjligheten att uttrycka något offentligt 

måste relateras till den eftertanke som krävs innan något publiceras: 

 

Johan: Du kan inte kritisera nån på nätet…det blir liksom of-

fentligt. 

 

Sabina: Egentligen är det taskigare att lägga ut saker på In-

ternet än att säga det i verkligheten/…/andra folk kan lägga 

sig i/…/det blir mycket större grej av det. 

 

Spridning av ett innehåll är mycket lättare via nätet än i den fysiska världen 

och här har ungdomarna många synpunkter. Rädslan för att bli utsatt av kam-

rater och att andra ska se denna utsatthet är stor:  

 
Roger: Ibland ser man att folk skrivit ett inlägg och sen är det 

andra som kommenterat på ett taskigt sätt…sedan är det 12 

stycken som gillar den kommentaren...alla dom håller 

med/…/shit är det några som är emot mig nu…jag tar bort 

det innan nån ser det. 

 

Flera ungdomar beskriver hur en liten händelse kan få oanade konsekvenser i 

sociala medier. Förloppet som utvecklas går inte att hejda: 

 

Ines: Ibland kan det bli så här att om det har hänt nånting i 

verkligheten så kan man skriva det på Internet och sen så blir 

det bråk...en massa bråk. Sen ser andra det å så lägger dom 

också sig i. Speciellt på Twitter å sånt.  

 

Felicia: Twitterbråk… då var det så här att i vintras då var 

det några som börjar bråka, några från en annan skola och 

några från vår skola. Deras kompis bråkade med det här 

gänget liksom så blev det det värsta bråket. Sen gick dom in 

på en massa saker bara för att vara taskiga. Så sa dom tex till 

henne...men du är så himla dålig i fotboll. Å så gick dom in 

på en massa personliga saker som inte alls handlade om brå-

ket egentligen. /…/ Då blev ju jag sur å då skrev jag också. 

Jag skrev inte på Twitter då skulle det bara blivit ännu större. 

Jag skrev bara till den personen som skrev det där. 

 



98 

Felicia berättar ovan att Twitterbråket innefattade allt fler personer och att hon 

kände sig orättvist behandlad. Till slut blev hon tvungen att få ett slut på alla 

elaka kommentarer och valde att skriva ett privat mail till den som varit mest 

elak. På så vis kunde bråket stoppas.  

 

I många av samtalen uttrycker ungdomarna att ”jag bryr mig inte”.  ”Det går 

inte att ta åt sig av allt som skrivs” säger Carl. Martin menar:  

 

/…/ jag tror att man förtränger saker när det gäller Internet. 

Det är ganska lätt att göra det... 

 

De positiva aspekter som är förknippade med att finnas i sociala medier över-

väger. Ungdomarna har accepterat de sociala normer som utvecklats online 

och att de måste förhålla sig till dessa.  

 

I tabellen nedan finns en sammanfattande text och de meningsbärande begrepp 

som formulerats utifrån innehållet i avsnittet: 

 

Tabell 16. Meningsbärande enheter konstruerade utifrån frågeställningen ’Vad 

karaktäriserar förhållandet till den andra?’ 

Sammanfattning Meningsbärande enheter 

Sociala medier är en viktig mötes-

plats för ungdomarna. Ungdomarna 

beskriver flera fördelar med sociala 

medier, exempelvis att det är lätt att 

bekräfta varandra. Här finns även 

möjlighet att visa upp en bild av sig 

själv för att kamrater ska bli intres-

serade. Syftet är att bli uppmärk-

sammad. I samtalen framkommer 

vikten av att hitta en balans mellan 

att vara personlig och att vara pri-

vat. Ungdomarna bjuder på sig 

själva, men den personliga integrite-

ten är också viktig att värna om. 

Interaktioner som sker öga mot öga 

tas mer på allvar. Det innebär att 

man inte tar åt sig lika mycket av det 

som händer på nätet. I kommunika-

tionen online visar ungdomarna upp 

en fasad för att dölja sin egen sår-

barhet. 

 

 

Möjlighet att bekräfta  

 

 

 

Strävan efter uppmärksamhet  

 

 

 

 

Balans mellan personligt och privat  

 

 

Dold sårbarhet 
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De allra flesta ungdomar ser användandet av sociala medier som en naturlig 

del i vardagen. De skulle inte klara sig utan att kunna interagera via dessa 

kanaler. De beskriver bland annat hur viktig denna kommunikation är för att 

upprätthålla vänskapsrelationer. Ungdomarna är medvetna om online–arenans 

karaktäristik, vilket medför att de måste ha kunskap om hur de ska gå tillväga 

när de interagerar online så att kommunikationen faller väl ut. Följande fråga 

ställdes därför till materialet:    

6.2.2 Vilka strategier utvecklas? 

Ungdomarna beskriver att kamrater bemöts på olika sätt online. Det som styr 

är närheten till den man kommunicerar med. Ju närmare vän desto högre krav 

på att vara respektfull och inkännande.  

Att finnas till hands 

Som en röd tråd i intervjuerna framkommer vikten av att ha nära vänner. Utan 

dessa är man ingenting. Därför är det centralt att vårda dessa relationer, bland 

annat genom att finnas till hands när det behövs. Ungdomarna hanterar denna 

uppgift på olika sätt. För vissa är det betydelsefullt att visa sitt stöd online:  

 
Ebba: Fast om nån skriver så här typ…gud vad ful du är 

typ...till nån av mina kompisar...då säger jag... 

Alice: lämna mina kompisar ifred…man sitter ju inte där å 

bara kollar på liksom. 

Intervjuare: Risken är ju att du själv blir indragen 

Ebba: men det gör inte mig nånting. 

 
Stina: Det klart om hon är ensam… 

Felicia: Det brukar oftast inte vara en mot flera andra. Det 

brukar vara t.ex. tre mot tre. Det är nästan aldrig nån som är 

ensam. 

Stina: Jag har inte sett det heller. När vi ser det är det grup-

per, men sen vet ju inte jag om de skriver enskilt. Det vet ju 

inte vi. Man ser ju det mesta på Instagram. 

                /…/ 

Felicia: Jag tror det...att jag skulle skriva nånting om hon var 

själv i alla fall. Om det vara fyra mot Stina. Då kanske jag 

skulle skickat iväg ett sms i alla fall. Själv skulle jag gjort 

det. 

 

Några ungdomar beskriver att de inte skulle tveka att lägga sig i om de såg en 

kamrat bli illa behandlad på nätet. Anledningen till att man vågar är att man 

har nära vänner:   

 

Alice: Man har ju kompisarna som backar upp en. 
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Ebba: Ja, man backar ju upp varandra...det är ju det som är 

grejen med kompisar typ...då spelar det ingen roll om nån ha-

tar en. 

 

Intervjuare: Det viktiga är att man har kompisar…då vågar 

man vara lite mer som man är...jag kan tänka mig att om man 

är ensam då har man ingen att falla tillbaka på om man skulle 

bli utsatt. 

Elsa: Asså, då är ju den personen ensam… 

 

En trygg social tillhörighet fungerar som ett skydd mot kränkningar. Det finns 

förväntningar på hur en nära vän ska agera i interaktionerna online och dessa 

överenskommelser får inte överskridas. Skulle det inträffa blir man väldigt 

sårad: 

 

Ebba: Ja typ...jag kan ju inte göra nåt åt att dom skapar ett 

konto å inte gillar mig…ja, då gillar dom ju inte mig. 

Intervjuare: Blir man inte ledsen då? 

Ebba: Jo det är klart man blir ledsen...men alla kanske inte 

tycker så. 

Intervjuare: Nä just det...om det är nån man känner. 

Alice: Om det är nån man känner så är det ju värre.  

 

Om en konflikt uppstår mellan nära vänner är det viktigt att visa allvaret i 

situationen. Dessa konflikter reds ofta ut i den fysiska världen. Det är lättare 

att både genom tal och kroppsspråk visa känslor och poängtera innebörd och 

allvar i det som hänt:  

 
Elin: Om man är arg på nån så säger man ju det till den per-

sonen. 

Intervjuare: Du gör det öga mot öga? 

Elin: Det beror på vem det är fortfarande. 

Intervjuare: Vad är det som skiljer sig åt då? 

Elin: Om det är bästa kompisen så tar man det oftast i verk-

ligheten. 

Johanna: Det är ju det att man känner sig tryggare med sina 

bästa vänner och då kan man säga mer och uttrycka sig mer 

om man är ledsen och arg. 

 

Olivia: Om man ska säga vad man tycker om en kompis då 

säger jag inte det över ett sms utan då pratar jag ju med den. 
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Om en nära kamrat har brutit mot vedertagna normer i gruppen räcker det inte 

med att säga till över nätet utan för att ge tyngd åt det som ska sägas så måste 

det göras öga mot öga.  

Återhållsamhet i interaktionen  

Som beskrivits i texten ovan är det viktigt att finnas till hands, uppmärksamma 

och bekräfta en nära vän. Ungdomarna gör det på många olika sätt; gillanden, 

kommentarer osv. Allteftersom samtalen fortskrider framkommer att de allra 

flesta inte skulle stötta en kamrat på nätet, oavsett hur nära vän man är. De har 

hittat andra strategier för att finnas till hands: 

 
Intervjuare: Du lägger dig inte i för att du är rädd att det ska 

vända tillbaka mot dig? 

Stina: Ja, lite. 

Intervjuare: Om ni såg att nån blev himla utsatt då...nån som 

blev jätteilla bemött. Det bildades grupper mot Felicia säger 

vi… 

Stina: Då pratar jag med henne...jag finns för dig...du kan 

prata med mig. Jag tänker inte lägga mig i för jag vill inte bli 

utsatt. 

Intervjuare: Du skulle aldrig kunna stötta Fia och säga lägg 

ner nu. Vad håller ni på med? 

Stina: Men då får man ju alla mot sig också. I det läget är jag 

lite ego. Varför ska jag lägga mig i? Då kan jag likaväl prata 

med Felicia och att hon får prata ut med mig. Jag tror inte det 

hjälper. Jag vet inte, det är svårt. För jag vill inte lägga mig i 

bråket.  

 

Henrik: Njae, det är bättre att låta folk sköta sitt annars kan 

man bli utskälld. 

Intervjuare: Så det är lite så att man vill skydda sig själv. 

Mycket handlar om att ni inte själva vill bli utsatta, är det så? 

Johan: Mm. 

 

Intervjuare: Men det jag tänkte fråga...om ni skulle se att nån 

var utsatt…om ni vet om nån i klassen som var utsatt tex av 

nåt gäng på skolan...skulle ni våga säga ifrån på nätet då? 

Victoria: Ja, men om jag inte kände personen skulle jag inte 

gjort det. 

 

Online–arenans karaktäristik gör att ungdomarna måste fundera över hur de 

ska visa sin vänskap. Risken att själv bli indragen i en konflikt eller att själv 

bli utsatt gör det svårt att våga ta ställning online. Om kamrater, som inte be-
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traktas som nära vänner blir utsatta, lägger sig ungdomarna inte i. Här bedö-

mer de att riskerna är betydligt större än eventuella vinster.  

Särbehandling   

I studien framkommer att ungdomarna oftast kommunicerar med kamrater de 

känner offline. Ungdomarna hör sig för hos varandra för att få information om 

kamrater som vill bli vän/följare. ”Vad är meningen med att ha följare som jag 

inte känner?” säger flera av ungdomarna. Ungdomarna har klart för sig att det 

inte är bra att acceptera alla vänförfrågningar: 

 
Alice: Jag tar bara å accepterar vänförfrågningar från såna 

jag vill vara kompis med på Facebook å sånt. Jag låter inte 

alla bli kompis med mig. Om jag inte känner nån så accepte-

rar jag den sällan. 

 

På frågan om det känns elakt att neka en vänförfrågan säger Sara:  

 

 …det är ju lite av ens privatliv man lägger och då ska man ju 

inte  behöva känna att man måste godkänna nån...då tycker 

inte jag att det är taskigt. 

 

Andra skäl till att saga nej till vänförfrågningar är kvaliteten på den relation 

som finns med kamraten utanför nätet. Isak säger att ”om jag inte tycker om 

den personen så får han inte bli min vän”. I citatet nedan berättar Henrik om 

varför han aldrig skulle acceptera en vänförfrågan från Fabian: 

 
Intervjuare: Har ni nekat någon nån gång? 

Henrik: Ja.  

Intervjuare: Varför gjorde du det? 

Henrik: Därför jag stör mig så mycket när han pratar i klas-

sen. 

/…/ 

Intervjuare: Hur är det att neka nån i klassen? Hur känns det? 

Kan inte det kännas taskigt? 

Henrik: Inte mot Fabian. 

Intervjuare: Varför inte då?  

Henrik: Han är taskig mot andra…allmänt irriterande...han 

jävlas med folk ibland. Jag kommer inte överens med ho-

nom. 

Intervjuare: Han är taskig tycker ni mot andra och då tycker 

du att det är ok att inte släppa in honom? 

Henrik: Jag tycker att det är...det folk som jag inte vill följa 

liksom. Det är ju därför jag har privat liksom för att alla inte 

ska kunna följa. 
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Ett skäl till neka en vänförfrågan är att kamraten uppfattas som dum eller elak. 

Ytterligare ett skäl till att exkludera är om kamraten ifråga uppfattas som an-

norlunda och redan är marginaliserad offline: 

 
Intervjuare: Finns det nån anledning om det kom nån som 

ville bli kompis med dig på Facebook...finns det nån som du 

skulle kunna ignorera? 

Josef: Så klart jag skulle ignorera vissa... cp–barn 

Intervjuare: Vilka är det då? 

Josef: Bill till exempel… 

Intervjuare: Varför är han cp–barn? 

Josef: Jag addar dom flesta, men jag skulle aldrig adda han. 

Intervjuare: Varför inte? 

Josef: Man kanske hatar personen eller nåt. 

 

Bill har vissa kognitiva svårigheter och deltar bara på klassens lektioner i de 

praktiska ämnena. Resten av tiden tillbringar han i en mindre grupp i en annan 

del av skolan. Det finns fler sätt att visa att en kamrat inte längre är accepterad 

som vän. Lika självklart som rätten att välja vilka som ska bli följare/vän är 

rätten att ’blocka’ en kamrat enligt ungdomarna: 

 
Intervjuare: Hur visar man att man inte vill vara kompis med 

nån på nätet? 

Frida: Tar bort den (från vänlistan, förf. anm.). 

Fredrik: Ignorerar dom… 

Frida: …eller blockar dom. 

 

Vänskapskretsen online består av både väldigt nära vänner och kamrater man 

bara vet namnet på och som man inte umgås med offline.  I diskussionen kring 

förväntningar på kamrater framkommer att vänskapens kvalitet styr hur en 

handling ska uppfattas och om den ska kommenteras eller inte: 

 
Sebastian: Ibland brukar jag inte ens svara på kommentarerna 

för det är nästan lite löjligt. 

Intervjuare: Varför är det löjligt då? 

Sebastian: Vet inte, det bara känns lite fel på nåt sätt…det 

känna bara konstigt ibland. Det är skillnad om man känner 

folk väl, annars blir det bara konstigt. 

Intervjuare: Om det var nån okänd som skrev...å vad bra och 

vad snyggt… 

Sebastian: då skulle jag inte svara på det…det hade bara 

känts konstigt… 

Intervjuare: Hur är det för dig då? 
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Carl: Om jag vet och känner dom då bryr man sig, men om 

det inte är det så är det konstigt att dom kommenterar ens 

foto liksom. 

 

Det är viktigt att formulera sig rätt för att det inte ska uppfattas som ett norm-

brott av mottagaren.  

 

I nedanstående tabell visas avsnittets sammanfattande text ur vilken menings-

bärande enheter har formulerats: 

 
Tabell 17. Meningsbärande enheter konstruerade utifrån frågeställningen ’Vilka 

strategier utvecklas?’ 

Sammanfattning Meningsbärande enheter 

Ungdomarna beskriver vikten av att 

ha nära vänner och mycket kraft 

läggs på att visa omsorg om de nära 

vännerna. Känslan av att ha en so-

cial tillhörighet ger trygghet, men 

också styrka att stå ut med kränk-

ningar från kamrater utanför den 

närmaste kamratkretsen. Det fram-

kommer dock en stor återhållsamhet 

i interaktionerna. Ungdomarna är 

försiktiga med att ta ställning för 

sina nära vänner online av rädsla för 

att själv bli utsatta. Ett ännu större 

avstånd tas till kamrater som inte 

tillhör den närmaste vänkretsen. De 

får inget stöd alls om de blir utsatt 

online. Ungdomarna är noga med 

vem som får bli vän/följare. Här sker 

ett urval och en särbehandling som 

kan relateras till hur kvaliteten på 

relationen i den fysiska världen 

upplevs. 

 

 

Omsorg  

 

 

 

 

Försiktighet  

 

 

 

Avståndstagande   

 

 

 

 

Strategiska val 

 

 

Ungdomarna har utvecklat olika strategier i sin kommunikation som kan här-

ledas till online–arenans karaktäristik och till kvaliteten på vänskapen.  Under 

analysprocessen väcktes ännu en fråga som en följd av ovanstående bearbet-

ning.  Den handlar om hur kommunikationen online påverkas beroende på 

online–arenans karaktäristik och på de strategier som utvecklas. Följande frå-

geställning formulerades därför:     
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6.2.3  Hur påverkas kommunikationen? 

När kommunikationen sker via sociala medier krävs en specifik kunskap för 

att undvika kränkningar och missförstånd, menar ungdomarna. De är ense om 

att det händer något med interaktionen när man inte ser varandra.  

Eftertänksamhet 

Ungdomarna diskuterar vilket ansvar människor har för varandra i största 

allmänhet. De är i stora drag överens om att det finns grundläggande mora-

liska regler som bör råda när människor är tillsammans oavsett kontext: 

 
Intervjuare: Finns det ingen gräns då tänker ni? Tror ni att ni 

skulle kunna vara så där riktigt taskiga om ni visste att ni var 

anonyma? 

Alice: Man gör inte sånt. 

Ebba: Man skulle ju få... även fast man hatar nån så är det 

inget bra sätt att ge igen… 

Intervjuare: Även om du visste att det var anonymt? Att ald-

rig nån skulle få tag i dig så skulle du inte göra det? 

Ebba: Man får ju tänka lite på om man själv skulle bli utsatt 

för det. Hur skulle man tycka då? 

 

Johanna: Man kan ju inte liksom bara säga vad som helst, 

känner jag. 

Intervjuare: För att? 

Johanna: Man kan ju såra nån...man vet ju att vissa saker sä-

ger man bara inte. 

 

Ansvaret för varandra förändras inte även om kontexten förändras, menar 

ungdomarna. Att inte se den man kommunicerar med gör att man måste vara 

extra varsam med hur och vad man skriver, speciellt till de närmaste vännerna. 

Många menar att det är lättare att kommunicera online, eftersom det ofta finns 

tid att tänka efter. Det gör att det känns lättare att vara en bra kamrat: 

 

Ebba: Det blir så lätt fel när man pratar (i den fysiska världen 

förf.anm.). När man skriver så kan man tänka igenom. Man 

kan ju inte direkt backa när man har pratat. 

 
Henrik: Vi pratar mer på riktigt på Internet. 

Johan: Vi är inte lika grova. 

Henrik: Då kanske man inte förstår att det är skoj. 

Johan: Det är därför vi inte gör det. 

Henrik: Jag brukar känna om den andra skulle kunna känna 

sig ledsen av det jag skriver. 

Johan: Man tänker alltid efter innan man kommenterar. 
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Det gäller att försöka tänka sig in i hur det skulle kännas att själv bli utsatt.   

Moraliska gränser utmanas  

Å ena sidan beskriver ungdomarna att eftertänksamheten ökar när de interage-

rar online. De har också en övertygelse om och förståelse av hur det borde 

vara när människor möts både online och offline. Å andra sidan framkommer 

att verkligheten ofta inte stämmer överens med denna kontextoberoende mo-

raluppfattning. Det gäller speciellt för kommunikationen i sociala medier och 

med kamrater man inte känner så väl: 

 

Intervjuare: Behöver man inte ta lika mycket ansvar för nån 

om man inte känner den? 

Olivia: Asså det klart man borde, men jag tror inte folk gör 

det. 

Intervjuare: Har ni varit med om det? 

Frida: Jag har vräkt ur mig saker till människor som jag inte 

känner på nätet för att dom addar mig på msn och säger nåt 

så här jättesnuskigt, å då så kan jag bara säga...mmm. Å då 

blir dom så här jättearga...så jag kan vara jätteotrevlig mot 

folk som jag inte ens känner. 

Intervjuare: Kan du börja vara otrevlig eller är det att om 

dom gör nånting som du uppfattar som otrevligt då kan du 

vräka ur dig...kan du vara den som startar? 

Frida: Nä. 

Fredrik: Det finns ju folk som tycker det är så himla kul att få 

folk att bli upprörda...i YouTube-kommentarer eller nånting. 

 

Ungdomarna menar att en viss jargong har skapats online som bland annat 

innebär att specifika moraliska normer och konventioner utvecklats. Vissa 

kamrater får utstå elaka kommentarer: 

 

Elin: Alla andra gör det så gör man det själv också. 

 

Johanna: Det är bara som det har blivit enklare/…/om man 

typ skriver ’haha, vad ful du är’ så tror inte jag att det är 

många som kan säga det öga mot öga om det är seriöst då.  

Jag tror inte att det är många som gör det, utan typ hånar en 

på Ask...typ du är så ful... 

 

Ungdomarna har en bestämd uppfattning om att det händer något med ansva-

ret för varandra när man inte har personen framför sig. En upplevd gränslöshet 

infinner sig:  
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Martin: Det är som att man får en adrenalinkick. Man klarar 

inte av det. Man tror att man kan göra vad som helst. Det är 

inget i den personens ögon som säger stopp… jag vill inte 

det här, sluta... 

 

Ungdomarna försöker beskriva hur det kommer sig att det moraliskt ’rätta’ 

inte alltid gäller i online–kommunikationen. Det beror på att den andra perso-

nen inte kan ses:  

 

Intervjuare: Så det ni säger det är att när man är på nätet då 

händer det saker med hur man är mot varandra. Så tror ni det 

är så med dom allra flesta…att man vågar mer? 

Dick: Det blir något rus... 

Martin: Man tror man kan göra vad som helst eftersom ingen 

vet vem man är. 

Intervjuare: Även om du pratar med nån i klassen eller nån 

annan och dom vet att det är du...så vågar man ändå mer? 

Martin: Det är för att man inte ser dom i ögonen...ögonen är 

ju själens fönster.. 

 

Josefin: Jag tror att man inte tänker lika mycket när man är 

på nätet. Det blir nog mer spontant. Man slänger ur sig mer, 

liksom så. Man tänker nog inte så mycket. Det är enklare. 

Man ser inget ansikte. 

 

När interaktionen sker med en kamrat online innebär det att man inte heller 

behöver ta ansvar för en handling på samma sätt som i den fysiska världen: 

 

Olivia: Det är ju klart att folk vågar mer...man står ju inte 

mitt emot dig…det är ju bara att slänga iväg en grej så 

..liksom...folk vågar ju mer...du står ju inte mitt emot ..den 

kan ju inte göra nåt just då...sen är det ju bara att säga att jag 

menade ju inte det...förlåt liksom...så tror jag många tän-

ker...det är konstigt egentligen. 

 

Tidigare i texten beskrev Martin svårigheten med att värdera en kamrats utta-

landen i en online–kommunikation. Han framhåller även hur bristen på ögon-

kontakt får konsekvenser gällande moraliska handlingar. En handling som är 

moraliskt fel offline kan rättfärdigas online: 

 

Martin: Eftersom man inte ser den öga mot öga så är det ju 

att man vågar mer. Det är precis som om att när jag inte ser 

dig i ögonen så kan jag ljuga. Man kan vara elak mot nån om 

man inte ser den i ögonen. 
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Elin: Om det är mobbning å så. Då är det alltid enklare. Det 

känns som att personer som mobbar dom ser ju inte den och 

hur den andra blir å då är det enklare. 

 

Ungdomarna är överens om att moraliska gränser utmanas när man inte har 

den andras ansikte framför sig, eftersom möjligheten att se vad ansiktet ut-

trycker försvinner.  Det gäller både för den som yttrar något och för den som 

tar emot.  

Mod att träda fram 

Upplevelsen av ett ökat handlingsutrymme i online–interaktionerna får till 

följd att ungdomarna vågar träda fram på ett annat sätt än i den fysiska värl-

den:  

 

Ebba: Man kan säga mer ärligt vad man tycker om folk än 

vad man kan öga mot öga. Det är i alla fall så som jag kan. 

 

Ingen ska skriva något som man sedan inte kan stå för när man sedan träffas i 

skolan, menar ungdomarna. Men verkligheten ser inte sådan ut: 

 

Roger: Det är många som är kaxiga å så…som sitter och käf-

tar och håller på och tror att dom är några. Sen så kanske 

man kommer nån gång och träffar dom och då vågar dom 

inte säga nåt. 

 

Ungdomarna beskriver att många kamrater säger en sak på nätet, som sedan 

inte vågar stå för det i skolan. Det är ingen positiv egenskap: 
 

Karin: Det är väldigt fegt, speciellt om man skriver typ tas-

kiga saker å sen vågar man inte stå upp för det att man sagt 

det i verkligheten. Det är väldigt fegt. 

 

Roger: Det går ju att gå in på chaten och skriva taskiga sa-

ker…du kan spy ur dig en massa saker…bara skriva all-

ting...sen i verkligheten vågar du inte stå för det. 

 

Ibland känns det som om man blir olika personer menar Alice: 
 

Jag kan säga en jätte–elak sak till t.ex. Ebba om vad jag 

tycker om henne och att jag hatar henne å allt sånt. Det skulle 

jag inte kunna ta i verkligheten. I verkligheten är jag typ jät-

teblyg å allt sånt. Men på nätet så tror man typ att man är tuff 

och kan säga vad som helst. 
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Allt har egentligen med självförtroende att göra, menar ungdomarna. Har man 

dåligt självförtroende är det så mycket lättare att interagera via sociala medier.  

Genom att ’sätta sig’ på andra, stärks också det egna självförtroendet: 

  

Elin: Vissa vågar ju inte säga i verkligheten…därför skiter 

dom ju i det om nån annan är taskig. 

Sabina: Det handlar om självförtroende. 

Intervjuare: Säg det igen det här med självförtroende. 

Elin: För vissa...om man har dåligt självförtroende tar man 

det på Internet istället. 

Sabina: Man vågar inte ta det i verkligheten då…man kanske 

har självförtroende men man skriver det på nätet för det är 

mycket enklare när man inte ser vem det är. 

 

I samtalen framträder en rädsla för att ’göra bort sig’ inför kamrater. Mediet 

hjälper till att undanröja en del av denna ängslan. Känslan av att vara skyddad 

bakom skärmen är stark:  

  

Henrik: Många känner sig att framför datorn att ingenting 

kan hända en. 

 

Johan: Det är sånt avstånd till personen…personen kan ju 

inte göra nåt. 

 

Eftersom man sitter vid var sin dator eller smartphone är sannolikheten liten 

att ”få en örfil” som Stina säger.  Fredrik har liknande inställning: 

 

Fast det är ju inte särskilt svårt att tänka så alls. Det är ju 

ganska enkelt…vad kan dom göra? 

 

Rädslan för repressalier är mindre i en online–interaktion, vilket är en bidra-

gande orsak till att handlingsutrymmet ökar.  

 

Ännu en aspekt, som gör att handlingsutrymmet upplevs större, framkommer i 

samtalen. En skärmytsling som startar på nätet fortsätter vanligtvis inte off-

line, exempelvis i skolan: 

 

Ebba: Om tex Alice skulle skriva nåt på datorn till mig som 

var taskigt å sen när vi sitter i klassrummet så låtsas hon som 

ingenting. 
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Fredrik: Vissa skriver ju saker sen bryr dom sig ju inte alls. 

Vissa kanske är lite mer försiktiga dan efter när dom möter 

den personen. Vissa väljer att kolla bort å går förbi. 

 

Även Erik och Mårten resonerar om att skolan upplevs som en frizon skild 

från online–arenan:  
 

Erik: Man liksom ser ju inte den personen framför sig å så 

där å då är det lättare att skriva än att säga det på riktigt till 

den personen. 

Intervjuare: Varför är det lättare Mårten? 

Mårten: Om man skriver når elakt då sitter man ju bakom en 

skärm i sitt rum. Det är rätt uppenbart att.. 

Intervjuare: Men sen kommer man ju till skolan dan därpå 

om det nu är nån här på Västerskolan man varit taskig mot 

eller sagt nåt till. Då kan man ju ändå åka på stryk /…/ 

Mårten: För att som sagt dom är inte lika modiga i verklig-

heten. Om dom bråkar över Internet så lär dom inte  

göra det i verkligheten. Då blir det inte lika mycket sagt. 

 

Flera av de regelsystem och konventioner som kännetecknar fysiska möten 

försvinner när man möts online, vilket får till följd att nya förhållningssätt 

utvecklas. I tabellen nedan finns en sammanfattning av avsnittet samt de me-

ningsbärande begrepp som formulerats utifrån textens innehåll: 
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Tabell 18. Meningsbärande enheter konstruerade utifrån frågeställningen ’Hur 

påverkas kommunikationen?’ 

Sammanfattning Meningsbärande enheter 

Ungdomarna menar att det finns 

grundläggande moraliska regler som 

är kontextoberoende. Ansvaret för de 

nära vännerna förändras inte när 

kommunikationen sker online. Det är 

viktigt att behandla varandra med 

respekt. Men de beskriver sam-

stämmigt att kommunikationen on-

line ser annorlunda ut än offline. Till 

stora delar beror det på att man inte 

kan se den andras ansikte och det får 

till följd att moraliska gränser kan 

förhandlas. Rädslan för att bli ned-

värderad minskar när den andras 

ansikte inte kan ses. Modet ökar och 

det är lättare att säga både positiva 

och negativa saker till varandra. 

Upplevelsen av att vara skyddad 

bakom en skärm gör att rädslan för 

repressalier minskar. Likaså överförs 

oftast inte konflikter som startar 

online till exempelvis skolan. Ut-

rymmet att handla online upplevs 

därmed som större.   

 

 

Ansvarstagandet förblir intakt 

 

 

Moraliska gränser förhandlas 

 

 

 

Modet ökar 

 

 

Handlingsutrymmet utvidgas 

 

Som beskrivits ovan påverkas interaktionerna av att man inte kan se varandras 

ansikte. Kommunikationen ser olika ut beroende på vem ungdomarna intera-

gerar med. Sociala medier används även för att utveckla och befästa grupptill-

hörigheter. Utifrån denna aspekt ställs därför en sista frågeställning till det 

empiriska materialet: 

6.2.4 Hur konstrueras och upprätthålls grupptillhörigheter? 

Ungdomarna framhåller vikten av att ha en social tillhörighet. Grupptillhörig-

het är inte något som skapas online utan dessa processer sker i skolan, menar 

ungdomarna. Genom interaktioner via sociala medier bevaras och befästs 

dessa tillhörigheter på skilda sätt. Gränser, för vilka som ingår i gruppen och 

vilka som inte gör det, tydliggörs.  
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Kontextbundet språkbruk   

Ungdomarna uttrycker att de har utvecklat sätt att prata med varandra som 

bara den egna gruppen kan förstå innebörden av. Det gäller att först förstå och 

därefter anamma spelets regler för att bli en del av gruppgemenskapen: 

 
Jakob: Man skriver ju skit till kompisar med det är ju bara på 

skoj. Man skriver ju fula saker egentligen men det är ju bara 

på skoj...man skrattar! 

Intervjuare: Är du säker på att kompisen vet det? 

Jakob: Ja ja…han skriver ha ha. 

/…/ 

Intervjuare: Kan man säga vad man vill då? 

Josef: Nej...det beror på vem det är...man säger ju vad som 

helst till vissa för man vet att han inte blir så arg om man sä-

ger nåt...man säger nåt för att skoja...säger man nåt till nån 

annan så kanske de börjar att lipa. 

 

Josef vet att han inte kan utrycka sig på samma sätt till alla sina vänner/följare. 

Till de riktigt nära vännerna går det att skoja på ett ’råare’ sätt, än till kamrater 

som han inte känner så väl eftersom risken för missförstånd ökar. Mårten 

tycker också att det är självklart att mottagaren förstår att han egentligen inte 

menar något illa med sina, ibland grova, skämt:  
 

Mårten: Njae...jag brukar skämta mycket mer på nätet. Jag 

brukar skämta så där elakt men dom brukar förstå att jag inte 

menar nåt elakt. 

 

Lärarna ser ibland delar av kommunikationen och eftersom de inte har kun-

skap om de sociala normer som utvecklats i kamratgruppen kan de uppfatta 

skämt som om de vore kränkningar:   
 

Johan: I vårt gäng har vi ganska grova skämt. Lärarna fattar 

ju inte att vi bara skojar. 

 

I samtal med Ida och Roger framkommer självklarheten i att man måste lära 

sig vem man kan säga vad till. Det är inget de funderar så mycket på:  

 
Intervjuare: Om ni säger ’vad ful du är’. Det kanske förstör 

hela livet för den här personen. 

Ida: Det beror på också vilken person man säger det till. 

Roger: Man säger ju inte det direkt till nån man vet har det 

svårt, utan jag kanske gör det till min kompis ’vad gör du fu-

ling’ å man får ett kaxigt svar tillbaka. Det är bara inom ens 

humor. Man vet själv att det är inget seriöst. 
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I andra kamratgrupper utvecklas den bekräftande och tillhörighetsskapande 

kommunikation på annat sätt. Att skicka iväg ett sms eller skriva en snäll 

kommentar som visar att man har sett ett inlägg är centralt i många kamrat-

grupper. Det kan exempelvis vara ”du är bäst”, ”du är finast” eller ”älskar 

dig”. Det är något som sker flera gånger varje dag:  

 
Therese: Man kommenterar varandra typ snygg å sånt. Det är 

inte bara när man snackar med dom utan hela tiden…typ 

’vad snygg du är idag’. 

 

Kommunikationen som utvecklats kan uppfattas som både begränsande och 

tillåtande. Ungdomarna måste ha kontroll på de sociala normer som gäller i 

kamratgruppen för att inte riskera att bli marginaliserad eller utsatt på annat 

sätt.  

Positionering  

I samtalen framkommer att det finns en maktkamp mellan kamratgrupper 

online. Det gäller att inte visa sig underordnad och det innebär till exempel en 

förmåga att kunna sätta gränser för kamraters negativa kommentarer. Den 

personliga integriteten är grundläggande och därför är det angeläget att visa att 

allt inte accepteras. Om någon säger elaka saker är det viktigt att svara emot: 

 
Ebba: Om nån är taskig mot mig så blir man taskig tillbaka. 

Man kan ju inte bara låta det gå. 

 

Ungdomarna vet att det egentligen är fel att vara elak, men här finns en rädsla 

för att hamna i underläge och då gäller det att inte förlora kampen: 

 
Elin: Om han skriver så här ’gud vad ful du är’ då skulle jag 

bara typ...men du också typ...man säger inte bara tack lik-

som. 

Ellen: Ja, man vill inte vara den svaga/…/för att inte han ska 

komma över mig liksom. 

 

Sebastian är klar över det sociala spel som försiggår på nätet och att det är 

något av en kamp om makt kamraterna emellan: 

 
Sebastian: /…/ jag tycker om nån är taskig på nätet…den 

personen är rätt så feg i verkligheten/…/ jag tror att den är 

rätt så osäker i sig själv. För om man vet att man är bättre än 

den personen då skulle man aldrig få för sig att tänka så. Man 

behöver inte hävda sig själv för att bli bättre. 
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Ännu en aspekt som syftar till att upprätthålla en stark självbild framkommer 

och det är att kunna stå emot negativa kommentarer:  

 
Ebba: Om man raderar då kan det hända så att...varför tar du  

bort min kommentar du är fortfarande ful liksom...det är lätt 

att göra det liksom…det är därför jag inte tar bort kommenta-

rer å sånt...folk kan ju fortfarande ha sett det å då kan det 

vara konstigt att ta bort om folk sett kommentaren. 

 
Intervjuare: Man pratar om självförsvar…att kunna freda sig. 

/…/.du skulle lika gärna kunna säga att ...inte bemöta det utan 

bara låta det vara? 

Carl: Då måste man ha väldigt starkt skinn. Då är man väldigt 

så här...man bryr sig ingenting…då är man väldigt stark  ’I 

don't give a fuck’. 

 

Det är viktigt att inte visa sig underordnad, men det kan vara svårt att stå emot. 

Från sin sociala position kan ungdomarna markera mot andra kamrater utanför 

den egna gruppen.  

Rådande ordning vidmakthålls 

Som tidigare beskrivits uttrycker de allra flesta ungdomarna i samtalen att det 

inte skulle gå att leva utan tillgång till sociala medier. Det finns dock några 

som inte delar denna uppfattning. Det gäller exempelvis Martin. Han är en 

pojke som är helt klar över sin sociala situation i kamratgruppen. Han umgås 

bara med två kamrater i klassen och han använder sig inte av sociala medier i 

någon större utsträckning. Han uttrycker: ”jag har ingen användning av det för 

jag har ju så få kompisar så att säga” och ”jag har aldrig fått några likes”. Jose-

fin använder inte heller sociala medier. Hon har inget behov av det: 

 
Jag tycker så här. Det kan ju räcka med att man bara har en 

vän som man litar på jättemycket och som man har jättestort 

förtroende för. Det är viktigare än att många kompisar och så 

har man inte förtroende för nån.  

 

Både Martin och Josefin är medvetna om att de uppfattas som några som inte 

har en stark social tillhörighet.  De vet också att om de skulle börja använda 

sig av sociala medier skulle risken för negativa sanktioner öka, antingen ge-

nom att bli ignorerad eller att få elaka kommentarer. 

 

Men de allra flesta kan inte tänka sig att avstå från denna kommunikation. De 

är väl medvetna om varför de finns online: 
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Fredrik: Vissa gör ju vad som helst för att få uppmärksamhet 

över huvud taget. 

 

Carl är också medveten om hur han och kamraterna använder sociala medier 

för att visa upp sig för varandra:  

   
Carl: Sociala medier är väldigt mycket utsidan. Ett ansikte 

utåt mot samhället, inte mycket insida alls. För att få ett bra 

rykte.  
 
Ett viktigt redskap för att visa upp sig för kamraterna är att publicera bilder på 

sin sida: 

 
Intervjuare: Varför lägger man in bilder på sig? 

Matilda: För att folk ska få en uppfattning om en. 

 

Det är dock viktigt att fundera över vilken typ av bild som ska publiceras. Moa 

exempelvis, älskar hästar och hon har en egen häst. Hon säger ”jag lägger in 

bilder när jag hoppar med min häst och snygga bilder på hästar”.  Hon skulle 

aldrig lägga in en bild på sig själv när hon är lättklädd, exempelvis i bikini.  

Det finns alltid en risk att bli kränkt i skolan. Sara säger: 

 
Den här personen får ett dåligt rykte...titta på henne! Hon 

skulle bli utsatt i skolan.  

 

Sara diskuterar med Victoria om några flickor i klassen som publicerar bilder 

på sig själva när de solar: 

 

Intervjuare: Varför lägger dom upp bilder på sig själva när 

dom solar? 

Sara: Jag tror att dom försöker visa vad dom har för 

kropp/…/ mest för killar... 

 

Vissa flickor är populära och de kan publicera bilder på sig själva, utan att 

riskera kränkningar. Här råder det motsatta förhållandet än det som tidigare 

beskrivits:  

 
Stina: Vissa tjejer har ju liksom status typ så här...å det klart 

att dom lägger upp såna bilder så får dom ännu mer… 

 

Ebba: Jag tror också det är...vad för slags bilder man lägger 

ut...det är status. Om det är en tjej som lägger ut äckliga bil-

der (där man är lättklädd, förf. anm.) på sig själv då får ju 

den den statusen bland killarna...då tänker alla killar ååå…  
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Dessa skillnader kan även hittas bland pojkarna som ingår i studien. Det är 

bara ett fåtal pojkar som kan publicera bilder där de exponerar sin kropp, utan 

att riskera att bli utsatta för kränkningar. De pojkar som har hög status har 

större frihetsgrad att utmana gränser än de som tillhör grupper som finns 

längre ned i hierarkin: 
 

Intervjuare: Tjejer lägger ofta ut bilder på sig själva. Gör inte 

killar det? 

Henrik: Jo det kan dom göra. 

Intervjuare: Är det en viss typ av killar eller? 

Henrik: Om det skulle vara en kille som visste om att många 

tjejer tyckte om honom, då kanske man skulle göra det ofta. 

Johan: Om man är lite populär. 

 

Fredrik: Statuskillar gör det! 

 

Det är inte heller tillåtet för pojkar att visa känslor:  

 

Sebastian: Jag gillar inte…jag lägger inte upp hur jag känner 

å så där. 

Carl: Inte jag heller! 

 

Däremot upplevs det som positivt för en pojke att publicera bilder där han är 

aktiv och agerar på bilden. Flera av pojkarna som ingår i studien är skate-

boardåkare och de publicerar gärna bilder på sig själva när de åker skateboard. 

Då är det lätt att få gillanden: ”då skulle jag skriva ’nice’ eller nåt", säger Erik.   

 

Både pojkar och flickor har könskodade handlingsarenor som de måste ha 

kunskap om för att inte riskera att bli utsatt. En negativ sanktion för flickor är 

att bli betraktad som ’slampa’. Det innebär att flickor måste veta vilken typ av 

bild just de kan publicera för att inte riskera dessa kränkningar. Att publicera 

bilder för att visa upp sin kropp som pojke, betraktas oftast som ett socialt 

normbrott, vilket kan leda till en ökad risk för repressalier. Olle säger ”man 

skulle bli retad av killkompisarna också…bli kallad bög eller nåt”.  Frida me-

nar att flickor kan skriva ”vad gullig du är varje dag, men pojkar skulle aldrig 

kunna göra det för killar tycker det är mer homo än vad vi tjejer gör”.  En 

negativ sanktion för pojkar är bli kallad för bög.  

 

De upplevda könsskillnaderna är inget som ungdomarna lägger någon större 

vikt vid. De är övertygade om att pojkar och flickor har olika behov: 

 

Mårten: Det känns som det…jag tror killar bryr sig mindre 

än vad tjejer  gör för att bli populära. Det klart att killar vill 
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bli populära. /…/ men tjejer vill konkurrera… alla vill känna 

att jag får uppmärksamhet. 

 

Johanna: Tjejer vill ha uppmärksamhet!  

 

Sebastian: Killar bryr sig inte lika mycket. Tjejer vill ha mer 

självförtroende… killar har det! 

 

Genom att acceptera de normativa förväntningar som finns både inom och 

mellan grupper ökar chansen att bli positivt bemött.  

Gilla–knappen som status– och tillhörighetsmarkör  

Gilla–knappen är central i ungdomarnas interaktioner. De använder den för att 

utveckla och bekräfta olika former av tillhörigheter.  Genom en enkel knapp-

tryckning konfirmerar ungdomarna varandra, men även det motsatta råder. 

Genom att inte ’gilla’ bekräftas ett utanförskap. Det finns en dubbelhet i ung-

domarnas beskrivningar kring betydelsen av att gilla. Å ena sidan är det viktigt 

att bli gillad:  

 

Henrik: Det är lite kul att känna sig populär! 

 

Ebba: Om någon har sagt nåt dumt till dig så vill man för-

bättra sitt självförtroende på det sättet.   

 

Det stärker självkänslan och ungdomarna får ett kvitto på att de tillhör en ge-

menskap. Men, det är lätt att jämföra sig med andra: 

 

Alice: Om jag går in på Elins sida…alla har gillat allting och 

sen tittar jag på min sida och då har ingen gillat något eller 

ens kollat/…/ det är inte så schysst. 

 

Martina: Man tänker ju på det. Om det kanske är 50 stycken 

som gillat den bilden/…/å sen när man ser andra…gud vad 

det är få som kommenterat här! 

 

Å andra sidan framkommer att det egentligen inte handlar om antalet gillan-

den, utan vem man får dem från. Frida säger: 

 

Det är roligare att få likes från nån kille man känner och vet 

vilken det är istället för att få det från en massa konstiga som 

man inte vet vilka det är från.  

 

Victoria menar också att vissa gillanden är mer viktiga än andra:  
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Om jag vet och känner dom då bryr man sig, men om det inte 

är det så är det konstigt att dom kommenterar ens foto lik-

som. 

 

Ungdomarna beskriver dock hur vissa kamrater tror att populariteten ökar ju 

fler gillanden man får. Det finns olika sätt att få gillanden, exempelvis går 

dessa att köpa, men det uppfattas som oerhört töntigt. Likaså kan man 

’hashtagga’
21

, vilket också betraktas som ’fusk’.  

 
Sebastian: Hashtags, det betyder att man taggar så får man 

likes. Vissa stör sig på det/…/ dom är inte äkta…man får inte 

’liksen’ från sina vänner. 

 

Det gäller att få gillanden på rätt sätt, annars finns risken att effekten bli den 

motsatta. Dick och Martin har sin tolkning av alla de gillatryckningar som sker 

i sociala medier: 

 
Intervjuare: Du sa förut Dick att man vill bli gillad. Varför 

vill dom det då? 

Dick: Vet inte. Man tjänar ju egentligen ingenting på att få en 

likegrej egentligen. Bara för att man får en like så betyder det 

ju inte att man är bästa kompisar med den personen. Det är 

bara att man gillar det man lagt ut. Om man verkligen gil-

lar...jag tycker bara det är konstigt...en like betyder ingenting 

egentligen.  

Intervjuare: Det måste det ju ändå göra för andra?  

Martin: Man blir glad om andra gillar det man gjort. 

Dick: Men det är roligare att få en kommentar, en välbyggd 

kommentar. 

Martin: Öga mot öga är bättre! 

Intervjuare: Om man får en kommentar på Skype då t.ex. Är 

det bättre än en like? 

Dick: Ja, dom kan ju gilla nånting med det man gör eller 

också så gillar dom att gilla. Om dom skriver en kommentar 

då är det mer genuint. Dom måste förklara vad det är dom 

gillar med bilden, nyanser eller så. 

 

Dick och Martin menar att gilla–knappen inte fyller någon egentlig funktion, 

medan andra ungdomar uttrycker att det handlar om att få bekräftelse på att 

vara sedd av kamrater.   

 

                                                        
21 Att hashtagga innebär att staketsymbolen # sätts i anslutning till ett ord eller en bild, vilket gör att en 

länk bildas. Det innebär att det som publicerats blir sökbart och andra användare kan lättare hitta till 

bilden eller texten. Härigenom finns möjlighet att öka antal likes (förf. anm.). 
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I den fjärde och sista tabellen redovisas nedan de meningsbärande enheter som 

utformats utifrån den sammanfattande texten:  

 

Tabell 19. Meningsbärande enheter konstruerade utifrån frågeställningen ’Hur 

konstrueras och upprätthålls grupptillhörigheter?’ 

Sammanfattning Meningsbärande enheter 

I online–interaktionerna utvecklas 

ett kontextbundet språk som knyter 

samman kamratgruppen och särskil-

jer den från andra grupper. Specifika 

förväntningar på att handla normrik-

tigt utvecklas. Tillhörigheter utveck-

lade i den fysiska världen, följer med 

in i sociala medier. Grupper har 

olika status och hierarkier manifest-

eras online. Ungdomarna har inte 

likvärdiga handlingsarenor. Ju högre 

status, desto större är handlingsut-

rymmet.  Samma typ av handling 

kan uppfattas både som accepterad 

eller normbrytande beroende på vem 

som utför den. Olika former av 

sanktioner, både positiva och nega-

tiva, används i syfte att upprätthålla 

en rådande ordning.  

 

 

Kontextbundet språk 

 

 

 

Normriktigt handlande 

 

 

 

 

Manifestering av hierarkier  

 

 

 

Sanktioner 

6.3 Empirisk rekonstruktion – konstruktion av diskur-

siva mönster 

Följande meningsbärande enheter utkristalliserades i dekonstruktionen av det 

empiriska materialet: 
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Tabell 20. Sammanställning av empirins meningsbärande enheter formulerade 

utifrån de fyra frågeställningarna. 

 

Empirin har bearbetats med utgångspunkt i delstudiens övergripande forsk-

ningsfråga som handlar om diskursiva mönster i ungas argumentation om 

samspel i sociala medier.  Tre diskurser framträder i dekonstruktionen av det 

empiriska materialet. I tabellen ovan har de centrala meningsbärande enheter-

na som bildar underlag för dessa markerats med olika nyanser av blå färg, 

samt betecknats med A, B respektive C.  

6.3.1 Att ta ansvar 

Det första diskursiva mönstret (markerat med A) handlar om ett samspel med 

kommunikativa förtecken, där ömsesidighet och respekt för varandra är ledord 

(se Dewey 1916/2002; Benhabib, 1986, 1992; Habermas, 1990).  Det innebär 

förmåga att lyssna, att känna empati och att både visa och ta emot omsorg. 

Kommunikationen utgår från sociala band knutna offline och de förväntningar 

som härigenom utvecklats i form av sociala normer, kollektiva erfarenheter 

etc. (se Noddings, 1999). Följande meningsbärande enheter bildar underlag: 

 

 

 

 

 

Frågeställning Empirins meningsbärande enheter 

Vad karaktäri-

serar förhåll-

ningssättet till 

den andra? 

Strävan 

efter upp-

märk-

samhet  

C 

Möjlighet att  

bekräfta 

 

 

A 

Balans mel-

lan person-

ligt och 

privat 

B 

Dold sår-

barhet 

 

 

B 

Vilka strategier 

används? 

 

Omsorg  

 

 

A 

Försiktighet 

 

 

B 

Avstånds-

tagande 

 

B 

Strategiska 

val 

 

C   

Hur påverkas 

kommunika-

tionen? 

Ansvars-

tagandet 

förblir 

intakt 

A 

Moraliska 

gränser för-

handlas 

  

B 

Modet ökar 

 

 

 

B 

Handlings-

utrymmet 

utvidgas 

 

C 

Hur konstrueras 

och upprätthålls 

grupptillhörig-

heter? 

Kontext-

bundet 

språk 

A 

Normriktigt 

handlande 

 

B 

Manifeste-

ring av hie-

rarkier 

C 

Sanktioner  

 

 

C 
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Tabell 21. Meningsbärande enheter som ingår i det diskursiva mönstret ’Att ta 

ansvar’ 

Meningsbärande enheter Diskursivt 

mönster 

Möjlighet 

att bekräfta 

Omsorg  

 

Ansvarstagandet 

förblir intakt 

Kontextbundet 

språk 
 

Att ta  

ansvar 

 

 
I människors interaktioner aktualiseras värden och normer kring mänsklig 

samvaro, vilka kommer till uttryck i sociala handlingar (se Dewey, 1916/2002; 

Habermas, 1990; Benhabib, 1992). I ungdomarnas utsagor framkommer att en 

moralisk ordning har utvecklats, som berör de allra närmaste vännerna. Inne-

börden av det diskursiva mönstret ’att ta ansvar’ diskuteras utifrån följande 

perspektiv: a) hur ungdomarna utnyttjar den semiotiska strukturen i det virtu-

ella rummet b) hur ungdomarnas medvetenhet om att befinna sig i en främre 

region inverkar på interaktionerna, samt c) hur innehållet i kommunikationen 

resulterar i en pendelrörelse mellan offline– och online–arenan.  

 

a) Ungdomarna beskriver att de har utvecklat en speciell kontextbunden dialog 

med de närmaste vännerna, som skapar en känsla av tillhörighet.  Innebörden i 

det som sägs kan enbart riktigt förstås av de som ingår i gruppen. Det får till 

följd att det kontextbundna språket fungerar både som gemensamhetsskapande 

och som en gränsmarkör mot kamrater utanför gruppen (se Tajfel, 1981). Kva-

liteten i relationen till de nära vännerna upprätthålls genom att använda vad 

den semiotiska strukturen i det virtuella rummet erbjuder på ett särskilt sätt. 

Med hjälp av den semiotiska strukturen finns många möjligheter att bekräfta 

varandra, vilket är en viktig aspekt i innebörden av att ta ansvar för en nära 

vän. ”Vitsen med att ha nära vänner är att man backar upp varandra” säger 

Ebba. Det innebär exempelvis att gilla–knappen och andra bekräftande kom-

mentarer används mer frekvent i samspel med nära vänner. I relation till de 

nära vännerna, bidrar den specifika användningen av den semiotiska struk-

turen till hur den sociala praktiken utformas i det virtuella rummet, (se Gee, 

2005; Kuksa & Childs, 2014).  

 

b) Ungdomarna är medvetna om vad som kan kommuniceras till nära vänner 

online. Ett visst innehåll lämpar sig inte att diskutera publikt, exempelvis när 

en kamrat gjort sig skyldig till ett allvarligt normbrott. Sara säger att ”då 

skulle jag tagit det ansikte mot ansikte”. Det är viktigt att våga stå för det man 

tycker och för att visa sin upprördhet möts man offline. Ungdomarna visar 

också ett empatiskt förhållningssätt när de argumenterar varför det är viktigt 

att tänka sig för innan något publiceras. Henrik säger att: ”jag brukar känna 

om den andra skulle känna sig ledsen av det jag skriver”. Att visa omsorg om 

de nära vännerna är centralt. Omsorg är en kvalitet som är grundläggande för 
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att utveckla och utvecklas i en gemenskap (se Benhabib 1992; Noddings, 

1999, 2012). En omsorgsrelation kännetecknas av uppmärksamhet, förmågan 

att lyssna och en receptivitet för den andras behov (a.a.).  

 

c) Den åtskillnad som ofta finns mellan främre och bakre region offline sätts 

ur spel i en online–kommunikation.  Ett innehåll som vanligtvis kommunice-

ras i en bakre region blir lättare synligt online. Att lämna ut ett privat innehåll 

om en kamrat eller att kommentera oövertänkt kan bli ödesdigert. För att und-

vika missförstånd blir förmågan att visa empati och att vara omsorgsinriktad 

därmed ännu viktigare (se Goffman, 2005/2014). De sociala normer som gäl-

ler i gruppen får en större styrande effekt. Det blir effektivt, eftersom dessa 

handlingar ofta sker framför en publik i en främre region.  Att ta ansvar inne-

bär att lära sig de sociala normerna och därefter följa det kommunikations-

mönster som karaktäriserar de egna vänskapsrelationerna. Här sker ett socialt 

lärande där ungdomarna lär sig av varandra och vad det innebär att vara en 

nära vän online.    

 

Ungdomarna pendlar mellan offline och online, beroende på innehåll.  Att ta 

ansvar för en relation innebär att kunna skilja på vilket innehåll som ska av-

handlas på vilken arena. Flera ungdomar menar att den fysiska världen är den 

riktiga. När något är på allvar är det viktigt att ta ansvar för att undvika miss-

förstånd.  Ju allvarligare innehåll, desto viktigare att det avhandlas i en bakre 

region offline. I alla interaktioner finns en sårbarhet, inte minst i nära vän-

skapsrelationer. Ju kraftigare obalans som uppstår desto större insats krävs för 

att återta jämvikten i interaktionen (se Goffman, 1972). Valet av en bakre 

region offline, synliggörs även när nära vänner blivit kränkta av andra kamra-

ter. Här finns en rädsla för att själv bli utsatt för negativa sanktioner, vilket 

ungdomarna i möjligaste mån vill undvika.  Ansvaret förblir intakt, men ung-

domarna visar en förmåga att kunna avgöra vilket innehåll som ska diskuteras 

på vilken arena. Att pendla mellan online– och offline–arenan kan hänföras till 

Goffmans (2005/2014) diskussion om människors strävan efter att ha kontroll 

över vad publiken ser och vilken publik som ser vad.  

 

Sammanfattningsvis, synliggör det diskursiva mönstret ’att ta ansvar’ hur 

ungdomarna ser på och agerar i nära vänskapsrelationer. De har utvecklat 

sociala normer online där både omsorg och empatisk förmåga framhålls.  För 

ungdomarna är det viktigt att vårda dessa relationer, oavsett om de befinner 

sig online eller offline. De har utvecklat en förmåga att bedöma vad som är 

möjligt att kommunicera i en främre region online och vad som måste behand-

las i en bakre region offline.   
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6.3.2 Att bevara ansiktet 

I det andra diskursiva mönstret (markerat med B), framträder en strävan efter 

att bibehålla sitt sociala värde i online–kommunikationen. Det diskursiva 

mönster synliggör hur ungdomarna arbetar för att en ansiktsbevarande praktik 

ska kunna utvecklas i en kommunikation där den andras ansikte inte kan ses 

(se Goffman, 1967/2005). Å ena sidan visar sig vissa svårigheter att utveckla 

en jämvikt i dessa interaktioner. Å andra sidan framkommer att online–

kommunikationen underlättar denna strävan. Nedanstående meningsbärande 

enheter utgör utgångspunkter: 

 
Tabell 22. Meningsbärande enheter som ingår i det diskursiva mönstret ’Att be-

vara ansiktet’ 

Meningsbärande enheter Diskursivt 

mönster 

Balans 

mellan 

personligt 

och privat  

Dold sår-

barhet 

 

Försiktighet  

 

Avståndstagande 

 

 

 

Att bevara 

ansiktet 
Moraliska 

gränser 

förhandlas 

Modet ökar 

 

Normriktigt 

handlande 

 

 

 

I allt samspel, oavsett kontext, strävar människor efter att bevara sitt sociala 

värde inför andra. Om det sociala värdet blir ifrågasatt kan det innebära starka 

känslor, speciellt om många kan se händelseförloppet. Som beskrivits tidigare 

finns det vissa svårigheter att regissera sitt framträdande online (se Goffman, 

2005/2014). Föreliggande diskursiva mönster synliggör ungdomarnas argu-

mentation om hur kommunikationen ska utformas för att minimera risken att 

förlora sitt ansikte. Det diskursiva mönstret ’att bevara ansiktet’ får innebörd 

genom följande perspektiv a) vad det innebär att samtidigt befinna sig i en 

främre och bakre region b) vad som kan publiceras i en främre region, samt c) 

hur olika sociala normsystem utvecklas.  

 

a) Samspelets villkor förändras när motparten är ett medierat ansikte. Flera 

kommentarer från ungdomarna handlar om den hjälp man får av den andras 

ögon i den fysiska världen. Ögonen fungerar som en form av handlingsregula-

torer och bidrar till att upprätthålla en jämvikt i interaktionen (se Mead 

1913/1981; Goffman, 2005/2014). Det innebär bland annat att ungdomarna 

måste vara extra noga med att handla normriktigt online, dvs. att interagera 

enligt de normer som råder inom den egna kamratgruppen. Förväntningar från 

andra kamratgrupper förstärker kraven ytterligare (se Björkdahl, 2002; Hydén, 

2002).  Här krävs försiktighet och genomtänkta val, exempelvis i användandet 

av den semiotiska strukturen (se Gee, 2005), för att inte riskera att få negativa 
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kommentarer eller att bli marginaliserad. Det kan exempelvis handla om att ge 

rätt kommentarer vid rätt tillfälle. 

 

Att befinna sig i den främre och bakre regionen samtidigt medför både möj-

ligheter och begränsningar. Å ena sidan ökar sårbarheten eftersom interaktion-

erna är mer eller mindre publika. Å andra sidan upplever ungdomarna att ris-

ken för utsatthet minskar, i skenet av att befinna sig i en bakre region med den 

osynlighet och otillgänglighet det innebär. Ungdomarna beskriver att de 

”gömmer sig bakom en skärm”. Offline finns en större risk att bli avslöjad, 

dvs. att kamrater ska se den egna osäkerheten eller ledsenheten.  Det räcker 

med en blick, en höjning på ögonbrynet för att jämvikten ska rubbas (Goff-

man, 2005/2014). Flera ungdomar beskriver att det är lättare att prata via soci-

ala medier dels för att det finns tid att tänka efter hur något ska uttryckas, dels 

för att sårbarheten kan döljas.  

 

Känslan av att vara åtskild från sin publik medför att rädslan för att förlora sitt 

ansikte minskar och därmed ökar självförtroendet. Oron för att direkt behöva 

stå till svars minskar i online–kommunikationen och härigenom minskas även 

känslan av skam och skuld. Gränser för vad som kan uttryckas förändras. 

Ungdomarna är överens om att moraliska gränser förhandlas i sociala medier. 

Ju svagare sociala band till den man kommunicerar med, desto större frirum 

att handla (se Benhabib, 1992).  

 

b) Svårigheten att hålla isär den främre och bakre regionen online och att av-

göra vilket framträdande som passar i respektive region får till följd att di-

lemman uppkommer gällande gränsen mellan att vara personlig och privat.  

Ungdomarna publicerar bilder på sig själva, berättar om sitt liv och kommen-

terar varandras inlägg i syfte att andra ska få en uppfattning om vem man är. 

Sociala normer sätter gränsen för vad som kan publiceras. Förmågan att kunna 

balansera mellan personligt och privat framstår som central. Oversharing, 

dvs. att dela med sig av det privata alltför mycket kan få negativa konsekven-

ser (se Persson, 2012). Sabina kommenterar exempelvis en flicka som är allt-

för privat och som för utstå negativa kommentarer ”det är synd om henne, det 

är inte det. Men det blir bara för mycket”. Det gäller att vara så personlig att 

andra blir intresserade av innehållet. Samtidigt är gränsen hårfin till att inne-

hållet ska vara av för privat karaktär. Att överträda gränsen upplevs som ett 

socialt normbrott, vilket ökar risken för negativa sanktioner från kamraterna.  

 

c) Samspelet skiljer sig åt beroende på vem man interagerar med. Det som är 

en accepterad och förväntad handling i en interaktionssituation kan vara för-

kastlig i en annan (se Goffman, 2005/2014).  Det innebär att handlingar för att 

bevara jämvikten i en interaktion är avhängiga den man kommunicerar med. 

Josef säger exempelvis att man måste tänka sig för innan en kommentar publi-
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ceras ”man säger ju vad som helst till vissa för man vet att han inte blir så arg 

om man säger nåt/…/säger man nåt till nån annan kanske han börjar lipa”. 

Den utsatthet som finns i den främre regionen minskar när ungdomarna inte-

ragerar med kamrater de inte umgås med på fritiden. Det gör att modet ökar 

och ungdomarna vågar kommentera rakare, ärligare och ibland kränkande.    

 

För att vinna i stunden kan kamrater misskrediteras, utan att ungdomarna ris-

kerar att förlora sitt sociala värde. Omvänt gäller också ju närmare vän desto 

mer måste de tänka efter så att inte jämvikten i relationen förskjuts (se Benha-

bib, 1986, 1992). Den semiotiska strukturen i det virtuella rummet används 

därför olika beroende på syftet med interaktionen. Ungdomarna är strategiska i 

sitt sätt att stödja kamrater som blir utsatta. Risken att dras in i en konflikt som 

man inte går vinnande ur är överhängande.  Det innebär att ungdomarna tar 

avstånd genom inte stödja en varandra online. Det gäller speciellt om kamra-

ten inte betraktas som en nära vän. Att stödja publikt kan innebära att förlusten 

blir större än en eventuell vinst.  

 

Ungdomarna menar att det som händer online oftast inte förs över till den 

fysiska världen. Ebba säger att ”i skolan låtsas man som ingenting”.  De inter-

aktionsordningar och de uppföranderegler som utvecklas i klassrummet är så 

styrande för det sociala samspelet och därför svåra att rubba (se Goffmans 

(1959). Ungdomarna väljer oftast att ’spela med’ trots att de vet att kränkning-

ar har skett på nätet. Här visar det sig att de båda arenorna hålls isär, vilket kan 

skapa trygghet för vissa men det motsatta för andra.  

 

I det diskursiva mönstret ’att bevara ansiktet’ synliggörs sammanfattningsvis 

ungdomarnas strävan efter att bevara sitt sociala värde. Å ena sidan ökar sår-

barheten online eftersom många kan se interaktionerna och att det finns svå-

righeter att kommunicera med ett medierat ansikte. Å andra sidan minskar 

sårbarheten då ungdomarna upplever att de befinner sig i en bakre region. 

Ungdomarna balanserar denna dubbelhet genom att strategiskt använda sig av 

det virtuella rummets semiotiska struktur. Det innebär att såväl moraliska 

gränser utmanas som att modet ökar. 

6.3.3 Att positionera sig 

Det tredje och sista diskursiva mönstret (markerat med C) som framträder 

handlar om den positionering som sker inom och mellan kamratgrupper, med 

normativa förväntningar på såväl individ– som gruppnivå som följd. Via språ-

ket formeras en hierarkisk ordning, vilket leder till att kamratgrupper får olika 

status (se Luckman & Berger, 1966; Tajfel, 1981; Goffman, 2005/2014). Uti-

från nedanstående meningsbärande enheter har det diskursiva mönstret kon-

struerats: 
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Tabell 23. Meningsbärande enheter som ingår i det diskursiva mönstret ’Att posi-

tionera sig’. 

Meningsbärande enheter Diskursivt 

mönster 

Strävan efter upp-

märksamhet 

Strategiska val Handlings- 

utrymmet utvidgas  
 

Att  

positionera 

sig 
Manifestering av 

hierarkier 

Sanktioner  

  

De olika interaktioner som ungdomarna är delaktiga i online syftar till att bli 

sedd och bekräftad av kamrater. ’Att positionera sig’ belyser hur ungdomarna 

använder sociala medier som ett led i en social identifierings- och kategorise-

ringsprocess (Luckman & Berger, 1966; Tajfel, 1981). Innebörden i det dis-

kursiva mönstret diskuteras utifrån a) hur ungdomarna associerar sig till en 

social kategori b) hur positionering förknippas med kön c) hur sociala hierar-

kier skapar olika handlingsutrymme, samt d) hur stöd från vänner underlättar 

vistelsen i den främre regionen. 

 

a) Ungdomarna i studien beskriver hur de associerar sig själva till sociala ka-

tegorier, vilket medför att de även inordnar sig i ett socialt normsystem (se 

Tajfel, 1981). De sociala identifikations– och kategoriseringsprocesserna syn-

liggörs på skilda sätt i ungdomarnas argumentation. Det visar sig bland annat i 

strategiska val av vänner online. Den semiotiska strukturen i de flesta sociala 

medier är utformad så att ungdomarna själva kan besluta om en vänförfrågan 

ska accepteras eller inte. Alla kamrater ges härigenom inte tillträde till den 

egna profilsidan. Ungdomarna finner det naturligt att de har friheten att själv 

bestämma på vilka grunder gemenskaper ska utvecklas och vilka som ska 

inkluderas eller inte. Sara säger exempelvis att ”det är ju lite av ens privatliv 

som läggs ut och det ska inte alla ha tillgång till”.  

 

Att finnas i en nära vänskapsrelation innebär att vara omgiven av en stödstruk-

tur. Det finns mycket att vinna på att ha en trygg social tillhörighet och därför 

är det centralt att vårda dessa relationer (se Luckman & Berger, 1966; Tajfel, 

1981; Jenkins, 2008). Här tänker ungdomarna strategiskt. Ju större social upp-

backning desto mer utvidgas handlingsutrymmet. Det medför att det är lättare 

att argumentera emot dem som har elaka kommentarer. Ungdomarna menar att 

vetskapen om att man har en säker social tillhörighet innebär att kränkningar 

från andra kamrater oftast inte tas så allvarligt. Man vet att det finns nära vän-

ner som ställer upp och försvarar. 

 

Ungdomarna strävar efter att få uppmärksamhet genom sin online-

kommunikation. Men publiceringarna leder även till att grupptillhörigheter 
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befästs. Utifrån subjektspositioneringar skapas förväntningar både inom och 

mellan grupper. Ungdomarna använder sig av den interna grammatiken exem-

pelvis genom att ’gilla’ varandras publiceringar, ge kommentarer som bara 

gruppmedlemmarna förstår innebörden av, eller att ha ett språkbruk som är 

utmärkande för gruppen. Genom den expressivitet som råder i denna främre 

region blir dessa handlingar effektiva. Härigenom utvecklas en gemenskap 

som knyter samman gruppmedlemmarna. Att uppträda normriktigt får en po-

sitioneringseffekt. Språket fungerar såväl gemensamhetsskapande som en 

gränsmarkör mot andra grupper. Det finns en dramaturgi i handlandet genom 

att ungdomarna mer eller mindre medvetet tänker på hur handlandet uppfattas 

av kamraterna. För att få tillträde till och därefter införlivas i en gruppgemen-

skap krävs att de samordnar sitt handlande så att gruppen uppfattas som någon 

som drivs mot ett gemensamt mål (se Goffmans, 2005/2014). 

 

b) I ungdomarnas argumentation framkommer att positioneringsprocesser är 

förknippade med kön. Det innebär att både pojkars och flickors handlingsut-

rymme online är villkorat (se Björkdahl, 2002; Hydén, 2002).  Flickor behöver 

exempelvis mer bekräftelse från kamrater än pojkar, menar ungdomarna. Se-

bastian säger till exempel att ”tjejer vill ha mer självförtroende…killar har 

det”. Av den anledningen bekräftar flickor varandra oftare genom att skicka 

stödjande kommentarer till varandra. Att publicera bilder på sin kropp är ett 

handlingsmönster som är kvinnligt kodat och flickor gör detta i syfte att få 

gillanden. Skulle en pojke agera på liknande sätt finns risk för negativa sankt-

ioner. Medan flickor publicerar bilder på hur de ’är’, publicerar pojkar bilder 

på vad de ’gör’. Ungdomarna beskriver dock att vissa pojkar som har hög 

status kan publicera bilder på sin ’sexpack’ utan risk för att bli utsatta för kam-

raters påhopp. Med all tydlighet framgår att den externa grammatik som ut-

vecklas i det virtuella rummet inte enbart är avhängigt samspelet online (se 

Gee, 2005). Det omgivande samhällets värden och ideal följer med som en 

aspekt av ungas interaktioner online.  

 

c) Flickor och pojkars olika handlingsutrymme kan inte enbart relateras till 

kön, utan inom respektive grupp sker en positionering.  Det synliggörs exem-

pelvis när ungdomarna diskuterar vilken typ av bilder som kamrater publice-

rar. En flicka som tillhör en lågstatusgrupp riskerar att få negativa kommenta-

rer, när hon publicerar en bild på sig själv.  En annan flicka som tillhör en 

högstatusgrupp får däremot positiva omdömen när hon publicerar en liknande 

bild. Utifrån Goffmans (2005/2014) dramaturgiska begreppsvärld spelar ung-

domarna olika roller som innehåller både rättigheter och skyldigheter, vilka 

kan härledas till rollens position i kamratgruppen.  

 

Den status som är förknippad med respektive grupptillhörighet både möjliggör 

och begränsar handlingsutrymmet. De sociala hierarkier som finns offline 
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följer med in i online–kommunikationen. Vissa grupper har högre status än 

andra. Det får till följd att en individ som ingår i en högstatusgrupp kan posit-

ionera sig utifrån sin maktposition, på ett sätt som inte en medlem i en grupp 

med lägre status kan göra (se Persson, 2012). Härigenom sker en manifeste-
ring av hierarkier. Martin och Dick har exempelvis valt att inte finnas med i 

sociala medier eftersom de har låg status i klassen. De vill inte riskera att bli 

utsatta online och därmed få ett ännu lägre socialt värde.  

 

Sammanfattningsvis synliggörs i det diskursiva mönstret ’att positionera sig’ 

ungdomarnas strävan efter att få uppmärksamhet. Samspelet i sociala medier 

kan ses som ett led i en social kategoriserings- och positioneringsprocess där 

handlingsutrymmet är villkorat utifrån olika sociala normsystem. Ungdomarna 

gör strategiska val både för att undvika negativa sanktioner och för att befästa 

sin sociala position i kamratgruppen. 

6.4 Kamp mellan diskursiva mönster 

I analysen har tre diskursiva mönster synliggjorts i ungdomarnas argumenta-

tion, vilka på skilda sätt villkorar samspelet online.   I den sociala praktik som 

utvecklas konkurrerar dessa diskurser med varandra. (se Fairclough, 1992, 

1995; Jäger, 2001). Med hjälp av de diskursiva mönstren finns en möjlighet att 

sätta ljus på hur ungdomarna konstruerar en social praktik online.  

 

En social och diskursiv praktik utvecklas som får en fördjupad innebörd med 

hjälp av Habermas (1990) kommunikationsteori om social integration. Det 

kommunikativa respektive strategiska handlandet är två typer av socialt hand-

lande som utgår från olika logiker. Det strategiska handlandet kännetecknas av 

kontroll, differentiering, framgångsorientering och makt (assymmetri). Det 

kommunikativa handlandet kännetecknas av samförstånd, ömsesidighet och 

intersubjektivitet (symmetri) (Fritzén, 1998). Dessa två logiker lyser i olika 

hög grad igenom i de diskursiva mönstren. Ungdomarna orienterar sitt hand-

lande utifrån olika bevekelsegrunder. De tre diskursiva mönstren kan placeras 

i det kontinuum som uppstår mellan ett strategiskt respektive kommunikativt 

handlande. I diskursen ’att ta ansvar’ är det kommunikativa handlandet över-

ordnat, medan det strategiska handlandet är överordnat i det diskursiva mönst-

ret ’att positionera sig’. I det diskursiva mönstret ’att bevara ansiktet’ genom-

syras handlandet av såväl kommunikativ som strategisk rationalitet.   
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I figuren nedan har de tre diskursiva mönstren relaterats till Habermas två 

logiker:  

 

 

 
Figur 2. De tre diskursiva mönstrens placering relaterad till Habermas (1990) två 

logiker.  

6.4.1 Orientering mot ett kommunikativt handlande 

I interaktioner där de riktigt nära vännerna är inblandade är det diskursiva 

mönstret ’att ta ansvar’ överordnat. Kommunikationen kamraterna emellan 

bygger på samförstånd och ömsesidighet där gemensamma värden och normer 

ligger till grund för handlandet (Habermas, 1990; Benhabib, 1992). Den 

kommunikativa rationaliteten kan härledas till den sociala integration som sker 

i det som av Habermas (1990) benämns för livsvärlden. Den kunskap som 

härigenom växer fram kan förstås som något som växer fram i samspel med 

andra: 

 

Den kommunikativa erfarenheten har sitt ursprung i ett inter-

aktionssammanhang som förbinder åtminstone två subjekt 

inom ramen för ett språkligt skapat intersubjektivt samför-

stånd. (Habermas, 1988, s. 123.)  

 
Ungdomarna riktar sig till varandra som ömsesidiga subjekt. Genom de kom-

munikationsmöjligheter som online–arenan erbjuder ges många möjligheter 

till att ta ansvar både för sig själv och för nära vänner. Det samspel som sker 

mellan nära vänner i sociala medier bidrar till att skapa meningsfulla band 

mellan ungdomarna:  

 

I diskurs av denna karaktär är det avgörande att deltagarna 

intar positioner av ömsesidig respekt och relativ opartiskhet, 

och att det råder en jämlikhet i rätten att tala och skyldighet-

en att lyssna. (Fritzell, 2003, s 33)  

 

Det kommunikativa handlandet har en bindande kraft: 

 

…speech act can develop an action–coordinating effect only 

because the binding and bonding force of a speech act that is 
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both understandable and has been accepted by the hearer/…/. 

( Habermas, 1998, s. 223) 

 

Inom det diskursiva mönstret ’att ta ansvar’ förstärker ungdomarna banden till 

varandra. ’Att ta ansvar’ utgör en viktig aspekt i ungdomarnas utveckling till 

att bli demokratiska medborgare (se Habermas, 1990).  

6.4.2 Orientering mot strategiskt handlande 

I interaktioner med kamrater som inte tillhör den nära kamratkretsen är det 

diskursiva mönstret ’att positionera sig’ överordnat. Här sker en stark differen-

tiering på flera plan. Det handlar om att göra skillnad på kamrater, exempelvis 

i val gällande vilka som ska få tillgång till den egna profilsidan. Ytterligare ett 

exempel är valet att inte stödja utsatta kamrater av rädsla för att själv bli utsatt.  

Skillnad synliggörs även i pojkar och flickors olika handlingsutrymme, vilket 

även kan ses i relation till status i kamratgruppen. En strategisk logik har en 

stark framtoning i detta diskursiva mönster. Den strategiska rationaliteten är 

framgångsorienterad och handlar ytterst om kontroll och asymmetri i det soci-

ala samspelet: 

 

Målrationellt beter sig den aktör som väljer mål utifrån en 

klart artikulerad värdehorisont och organiserar lämpliga me-

del under hänsynstagande till alternativa biverkningar (Ha-

bermas, 1990, s. 163) 

 

Ungdomarna vill handla effektivt och uppnå resultat med sitt handlande. De 

kalkylerar och gör bedömningar mellan eventuell vinst och den risk som ett 

visst handlande kan medföra. Möjligheten att positionera sig är stor online, 

vilket bland annat har att göra med att känslan av skam och skuld minskar. 

Härigenom kan en objektifiering av kamraterna ske i syfte att gagna de egna 

intressena. Det är en fråga om makt: 

 

Om en handling förstås som enbart strategisk, då tycks vid 

första anblicken det enda rationella vara att skaffa sig så 

mycket makt som möjligt över andra, eftersom två möjlig-

heter verkar tänkbara; att utnyttja andra eller själv bli utnytt-

jad. (Carleheden, 1996, s. 41)  

 

Det instrumentella handlandet är överordnat där makten utgör styrmedlet. Till 

skillnad från det kommunikativa handlandets grund i livsvärlden har det stra-

tegiska handlandet sin grund i systemet (se Habermas, 1990).  
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6.4.3 Orientering mot både ett kommunikativt och strategiskt hand-
lande  

Det diskursiva mönstret ’att bevara ansiktet’ genomsyras av såväl kommuni-

kativt som strategiskt handlande. Att befinna sig online är ett risktagande där 

ungdomarna å ena sidan positionerar sig för att få en social identitet. Å andra 

sidan måste de kommunicera på ett sådant sätt att de blir en del av gruppen. 

Det leder till att varje samspelssituation online måste bedömas var för sig för 

att inte ungdomarna ska riskera att tappa vare sig det egna ansiktet eller utsätta 

den nära kamraten så att den tappar ansiktet.  

 

Å ena sidan har det strategiska handlandet ”förtjänsten att den subjektivt före-

givna meningen kan fastställas monologiskt” (Habermas, 1988, s. 79). Det 

innebär att ungdomarna själva kan ta beslut utan att hänsyn tas till andra. Å 

andra sidan måste ett socialt handlande relateras till rådande kulturella möns-

ter. Genom det sociala samspelet utvecklas en grupptillhörighet, vilken bidrar 

till att fastställarna ramarna för ömsesidig dialog i den sociala praktiken (se 

Habermas, 1988; Hydén, 2002; Goffman; 2005/2014).  

 

Här kan begreppen negativ och positiv identifikation användas för att förtyd-

liga. Negativ identifikation innebär att kamraterna upplevs som ett hot mot det 

egna jaget. Det kan leda till manipulativa handlingar i syfte att gagna de egna 

intressena. När positiv identifikation råder finns en samstämmighet mellan 

jaget och kamraterna och härigenom ökar möjligheten till utveckling av ett 

gemensamt intresse (se Wendt, 1994).  Både identiteter och intressen kan 

betraktas som ”dependent variables endogenous to interaction” (a.a., s. 387).  

Beroende på situation sker en glidning åt det ena eller andra hållet. 

6.5 Sammanfattande reflektion 

Delstudien visar hur ungdomarna i sin argumentation balanserar mellan att 

vara agenter och samtidigt underställda de villkor som utvecklats i den sociala 

praktiken online (se Chouliaraki & Fairclough, 1999).  De tre diskursiva 

mönstren synliggör det spänningsfält som finns mellan individen och gruppen. 

I den kamp mellan diskurser som pågår i den sociala praktiken online utveck-

las individen till att bli en del av en social gemenskap. I de diskursiva mönst-

ren finns logiker som konstituerar den sociala praktiken på skilda sätt. De 

bidrar till att konstituera ungdomarnas valhandlingar samtidigt som de skapar 

mening för den enskilda individen (se Fritzell, 2008).  

 

Här framkommer en konkurrens mellan de tre diskursiva mönstren som kan 

relateras till tre parametrar. Dessa kan ses som förändringsbara variabler, vilka 

ändras beroende på samspelets syfte. Den första parametern som bidrar till 

konkurrensen mellan de diskursiva mönstren kan härledas till vem ungdomar-
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na samspelar med. Den andra variabeln är innehållet i kommunikationen. Den 

tredje och sista parametern är online–arenans karaktäristik. Det innefattar allt 

från möjligheter till spridning, synlighet och varaktighet, hur online–

framträdandet kan relateras till främre och bakre region, samt relationen mel-

lan intern och extern grammatik. De tre diskursiva mönstren får olika maktpo-

sitioner beroende på hur denna ’treparts–relation’ utformas.  

 

Denna delstudie ger en fördjupad kunskap om ungdomars samspel i sociala 

medier med fokus på diskursiva mönster i ungdomarnas argumentation. I stu-

dien framkommer att ungdomarnas valhandlingar är villkorade av den semio-

tiska strukturen i det virtuella rum de befinner sig i. Den sociala och samhälle-

liga integrationen vilar på värden och ideal. Frågan blir då vilka demokratiska 

värden som medieras i en community. 
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7. MEDIERADE VÄRDEN I BESKRIV-

NINGEN AV EN COMMUNITY  

I föregående delstudie väcktes frågor som inte kunde besvaras med hjälp av 

ungdomarnas egen argumentation. Det handlar om frågor som berör det virtu-

ella rummet i sig och dess inneboende semiotik. Virtuellt rum ska här förstås 

som den aspekt av ett socialt medium där fokus riktas mot den mellanmänsk-

liga interaktionen. Dessa ”semiotic social spaces” (Gee, 2005 s. 24) är upp-

byggda av tecken och symboler genom vilka ungdomarna interagerar. En av 

avhandlingens utgångspunkter är att tekniken ses som en social konstruktion, 

där värden cirkulerar mellan samhälle, människa och teknik. En av de övergri-

pande forskningsfrågorna berör denna aspekt. Frågan som ställs är vilka de-

mokratiska värden som medieras i beskrivningen av en community. Exemplet 

som används är Facebook. Det empiriska underlaget utgörs av policydoku-

ment (Facebook, 2011a–m). 

 

Bearbetningen av det empiriska materialet har skett i tre steg, i syfte att grad-

vis fördjupa förståelsen. Inledningsvis presenteras den empirinära läsningen, 

där den summariska och översiktliga beskrivningen redovisas. Därefter har 

dokumenten dekonstruerats i syfte att synliggöra texternas centrala menings-

bärande enheter. I det sista och rekonstruerande analyssteget används de me-

ningsbärande enheterna tillsammans med ett teoretiskt ramverk för att synlig-

göra diskursiva mönster i den retorik Facebook förmedlar genom sina poli-

cydokument (Fairclough, 1995; Lindseth & Norberg, 2004).  

7.1 Empirinära läsning – the surface of Facebook 

Facebook har sedan starten våren 2004 utvecklats till en världsomspännande 

mötesplats för många människor. Communityn har, som tidigare nämnts, ca 

1,35 miljarder användare (hösten 2015) världen över. Syftet med Facebook är 

att underlätta skapandet och upprätthållandet av en social gemenskap. En 

övergripande strävan är att överskrida gränser, både territoriella och sociala.  I 
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dokumenten framkommer att upplevelser både ska vara personliga och soci-

ala. Att dela med sig är en viktig aspekt. Därför finns en mängd funktioner för 

att underlätta skapandet av gemenskaper, exempelvis olika applikationer, 

’taggnings’–funktioner och sociala plugins. Genom dessa funktioner har an-

vändaren möjlighet att visa upp en personlig sida för vännerna. Den personliga 

integriteten är central. Användare ges många möjligheter att själv välja på 

vilket sätt kommunikationen med andra ska ske. Många valmöjligheter ska 

bidra till att olika slags relationer skapas, som i sin tur leder till att användarna 

kopplas samman till komplexa nätverk.  

En del av dokumenttexten är beskrivningar av hur annonsörer kan utveckla en 

bra och effektiv marknadsföring. Syftet är att användarnas behov ska tillgodo-

ses. Bland annat beskrivs Facebooks möjligheter att erbjuda annonsörer in-

formation om användares profiler eftersom alla användares aktiviteter registre-

ras. Tanken är att nätverk ska skapas mellan innehållet i en annons, en använ-

dare och hennes vänner. Individerna i målgrupperna är anonyma, men annon-

serna matchas automatiskt mot rätt demografisk grupp. Vissa annonser har en 

gilla–knapp och genom att användare ’gillar’ samma annons knyts användarna 

samman. Målet är att sätta in annonsen i en, som det uttrycks, social kontext. 

Annonsören har ingen direktkontakt med en privatperson, men möjlighet att 

förfina marknadsföringen genom att relatera annonserna till användarnas akti-

viteter finns. Annonsörerna får information om hur många som har ’gillat’ en 

annons. Argumentet som framförs är en ständig strävan att öka användarvän-

ligheten för både användare och annonsör.  

7.2 Strukturell analys – dekonstruktion av det empi-
riska materialet 

I likhet med föregående delstudie, inleddes den empiriska bearbetningen ge-

nom att en fråga ställdes till materialet. Den handlar om hur människor relate-

ras till varandra: 

 

- Vilka uttryck för människors relationer synliggörs i dokumenttexten?  

 

I slutet på avsnittet finns en sammanfattande text ur vilken centrala menings-

bärande enheter har formulerats. 

7.2.1 Gränsöverskridande kommunikation  

I dokumenten lyfts en strävan att skapa ett forum där alla som önskar kan bli 

medlemmar.  Ingen ska känna sig utestängd utan tvärtom framhålls allas rätt 

till deltagande oavsett vem man är. Människor ska kunna kommunicera med 

varandra oberoende av kulturell, ideologisk eller religiös övertygelse. Fa-
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cebook vill vara gränsöverskridande då användarna ska ges möjligheter till 

interaktioner över hela världen:  

 

The Facebook Service should transcend geographic and na-

tional boundaries and be available to everyone in the world. 

(Facebook, 2011a) 

I communityns principer står det att vi lever i en värld och därför är strävan att 

”create a global community” (Facebook, 2011a). En bärande idé i all doku-

menttext är en strävan att communityn ska göra världen mer öppen och trans-

parent:  

 

We are building Facebook to make the world more open and 

transparent, which we believe will create greater understand-

ing and connection. (Facebook, 2011a) 

Syftet är att kommunikation med människor som lever i andra kontexter ska 

ge möjlighet till ökad förståelse och insikt om varandra.  

För att underlätta kontakten mellan människor är viss information om använ-

darna offentlig för alla; exempelvis namn, profilbild, kön, nätverk och hemort. 

Anledningen är att det ska vara lättare att skapa gemenskaper. Grupper kan 

skapas utifrån ett gemensamt intresse eller en gemensam åsikt. Communityn 

erbjuder därför en semiotik som ska underlätta att nätverk utvecklas, exempel-

vis olika taggningsfunktioner och sociala plugins. Sociala plugins eller in-

sticksprogram är program som installeras som en del av ett annat program för 

att skapa en större användarvänlighet och tillgänglighet. ’Gilla–knappen’ och 

’rekommendera–knappen’ är exempel på sociala plugins, vilka i dokumenten 

beskrivs som funktioner för socialt engagemang. Här kan användare välja om 

de gillar eller rekommenderar exempelvis en publicerad bild, en annons, eller 

en åsikt. Användarens aktiviteter registreras av Facebook: 

 

We receive data about you whenever you interact with Face-

book, such as when you look at another person’s profile, 

send someone a message, search for a friend or a Page, click 

on an ad, or purchase Facebooks Credits. (Facebook, 2011l) 

Möjligheten finns sedan för Facebook att vidarebefordra aktiviteten till använ-

darens vänner:  

 

When you ‘like’ a Page, you create a connection to that Page. 

That connection is added to your profile and your friends 

may see it in their News Feeds. You may also receive up-

dates from the Page in your News Feed and your messages. 

(Facebook, 2011h) 
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Facebook strävar efter att vänner ska få kunskap om varandra genom nätver-

ken och att dessa ska utvidgas:  

 

Your friend list helps the application make your experience 

more social because it lets you find your friends on that ap-

plication. (Facebook, 2011f) 

Gemenskap skapas inte enbart mellan användare utan även genom deras relat-

ion till de varor och tjänster som communityn tillhandahåller. En genomtänkt 

strategi för en riktad marknadsföring framkommer. Kopplingen mellan använ-

dare och annonsör är tydlig:  

 

An advertiser may tell us how you respond to an ad on Face-

book or on another site in order to measure the effectiveness 

of–and improve the quality of–those ads. (Facebook, 2011m) 

Kunskapen om hur en användare svarar på en annons används dels för att 

genomföra eventuella förändringar av marknadsföringen, dels för att föra 

samman användare. Syftet är att en samhörighet utifrån ett gemensamt intresse 

ska skapas. Ytterligare ett exempel som används för att knyta ihop människor 

är att ’tagga’, vilket innebär att exempelvis ett foto eller en statusuppdatering 

som skickas till någon annan innehåller en länk till den egna profilsidan. En 

samlingsplats skapas för de användare som använder sig av den specifika 

taggningsfunktionen. 

7.2.2 Respektfull kommunikation  

En grundläggande ståndpunkt i dokumenten är att det ska råda åsiktsfrihet i 

communityn. Facebook vill skapa en miljö där det finns möjlighet att disku-

tera olika ämnen, utan att någon ska känna sig begränsad. Alla ska kunna ut-

trycka sina åsikter öppet samtidigt som man respekterar andras. Utgång-

spunkten är den ömsesidiga respekten för varandra: ”We respect other peo-

ple’s rights, and expect you to do the same” (Facebook, 2011l) Det uttrycks 

även att ”when you´re on Facebook you’re surrounded by your friends and 

family” (Facebook, 2011g). Användarna ska ta hand om varandra, så att alla 

ska känna sig trygga i kommunikationen. Att användarna benämns ’vän’, un-

derbygger denna strävan.  

Communityn ska till största delen vara självreglerande. Det finns en tro på 

användarens förmåga att vara inkännande och att kommunikationen därmed 

utformas så att ingen utsätts för kränkande handlingar. Det framkommer bland 

annat i formuleringen ”the Facebook community is one of the best defenses 

against abusive behavior/…/” (Facebook, 2011g). Vilka grunder detta utta-

lande bygger på framkommer inte. Facebook har formulerat gemensamhets-

regler för att visa sin ståndpunkt och för att vägleda. Dessa åtaganden inleds 

alla med formuleringen: ”You will not /…/”, exempelvis ”You will not bully, 
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intimidate, or harass any user” (Facebook, 2011l). Användare har möjlighet att 

anonymt anmäla till Facebook om de ser något som upplevs bryta mot de 

formulerade gemensamhetsreglerna eller om man själv har blivit utsatt för en 

kränkande handling. I dokumenten framhålls att Facebooks ansvariga: 

 

take reports of harassment very seriously. We take action 

when private individuals are bullied or persistently contacted 

against their wishes. (Facebook, 2011i) 

Det betonas dock att en anmälning som görs av en användare inte alltid leder 

till en avstängning av den som upplevs agerat på ett felaktigt sätt: 

 

Please, keep in mind that reporting a person, organization, or 

piece of content doesn’t guarantee its removal from the site. 

(Facebook, 2011i) 

Alla anmälningar behandlas konfidentiellt. Den person som blivit anmäld får 

inte vetskap om den inkomna anmälan, om den inte leder till en reprimand.  

Facebook beskriver vikten av att andra utanför Facebook–kontexten får kän-

nedom om kränkande händelser, i syfte att den utsatta ska få hjälp att hantera 

situationer som upplevs svåra.  

7.2.3 Personlig kommunikation  

Andra grundläggande utgångspunkter som framträder är att användaren ska 

ges obegränsade möjligheter att själv skapa sina egna relationer utifrån egna 

preferenser:  

 

/…/and have the right to connect online with anyone – any 

person, organization or service – as long as they both consent 

to the connection. (Facebook, 2011a) 

Facebook ska inte begränsa eller hindra användarens interaktioner, istället 

betonas alla valmöjligheter som finns att tillgå i communityn. Det ses som en 

styrka och en framgångsfaktor både för communityn och för den enskilda 

användaren: 

 

People should have the freedom to share whatever infor-

mation they want, in any medium and any format. (Fa-

cebook, 2011a) 

Alla användare har rätt att välja vänner utifrån egna preferenser och därefter 

dela ett innehåll med utvalda vänner: 
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They should have the freedom to share it with anyone they 

want and take it with them anywhere they want. (Facebook, 

2011a) 

Communityn har en stor tillit till användarens egen förmåga att själv kunna 

styra och kontrollera på vilket sätt interaktionerna ska utformas. I dokumenten 

lyfts att communityn både ska vara personlig och social. Den personliga in-

tegriteten är viktig och i dokumenten uttrycks att ”your privacy is very im-

portant to us” (Facebook, 2011l). Det medför att användaren måste fundera 

över relationen offentlig–privat och därefter hur onlinerelationen med olika 

vänner ska gestaltas. Användaren behöver inte göra allt innehåll lika tillgäng-

lig för alla: 

 

Whenever you post content (like a status update, photo or 

check–in), you can select a specific audience, or even cus-

tomize your audience. (Facebook, 2011e) 

Facebook har funktioner benämnda ’Public’, ’Friends’ och ’Customize’ som 

vägleder användaren att ta dessa beslut. Om Public-funktionen används har 

alla tillgång till publiceringen oavsett medlemskap på Facebook. Friends-

funktionen innebär att bara vänner har tillträde och Customize–funktionen att 

enbart utvalda ur vänlistan får tillgång till innehållet. Vikten av att inte göra 

allt innehåll tillgängligt för alla framhålls:  

 

People should have the freedom to decide with whom they 

will share their information and to set privacy controls to 

protect those choices. (Facebook, 2011a) 

Dokumenten genomsyras av tanken om användarens rätt till självbestäm-

mande. På ett flertal ställen belyser dokumenttexten att varje användare måste 

ta eget ansvar för sina interaktioner.  Användarnas egna intressen ska vara i 

centrum och de ska känna sig fria att skapa olika allianser som bidrar till att 

utveckla en social identitet:  

 

People should have the freedom to build trust and reputation 

through their identity and connections. (Facebook, 2011a) 

 

Eftersom Facebook till största delen är självreglerande kan användaren göra 

aktiva val för att avbryta en relation. I texten framhålls att ”you can remove a 

connection to a friend that you are no longer comfortable sharing with” (Face-

book, 2011b) Detta kan göras på flera sätt: 

 

/---/go to the person’s profile and click on the ‘Unfriend‘–

link/…/ (Facebook, 2011b) 
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When you block someone, it breaks all ties you have with 

them/…/go to the block list/…/ .(Facebook, 2011b) 

Andra möjligheter att välja bort ett försök till interaktion från andra användare 

är exempelvis att ignorera applikationsinbjudningar från vissa vänner på vän-

listan eller att avstå från att gilla eller rekommendera ett innehåll från någon. 

Den frihet som erbjuds gäller dock inte enbart möjligheten att välja vänner och 

innehåll som ska publiceras, utan även en frihet att välja ur det innehåll som 

läggs ut i communityn. Det betyder att alla användare har fri tillgång till den 

information som tillhandahålles: 

 

Every person should be able to use the Facebook Service re-

gardless of his or her level of participation or contribution. 

(Facebook, 2011a) 

När ett innehåll är publicerat har användaren inte längre någon kontroll över 

det ivägsända. Bilder och texter kan exempelvis nyttjas av andra användare 

och Facebook har rättighet att använda allt innehåll i en användares IP-adress i 

kommersiellt syfte: 

 

If the advertiser selected to run the ad (also known as placing 

the order) we serve the ad to people who meet the criteria the 

advertiser selected…(Facebook, 2011b) 

Det enda som begränsar alla dessa möjligheter är dock ”limitations of law, 

technology and evolving social norms” (Facebook, 2011a).  

I nedanstående tabell finns en sammanfattande text samt de meningsbärande 

enheter som identifierats utifrån innehållet: 
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Tabell 24. Meningsbärande enheter konstruerade utifrån frågeställningen  

’Vilka uttryck för människors relationer synliggörs i dokumenttexten?’   

Sammanfattning Meningsbärande enheter 

 

Facebook strävar efter att människor 

ska kunna kommunicera med varandra 

där gränser inte ska utgöra något hin-

der. Alla människor har rätt att delta 

och mediet har många funktioner som 

underlättar denna strävan. En öppenhet 

ska råda som leder till att förståelsen 

mellan människor ökar. Alla har rätt att 

uttrycka sin åsikt och respekt för 

varandra förutsätts. Tron på använda-

rens egen förmåga att sätta gränser för 

sitt handlande framkommer. Fa-

cebooks uppgift är att undanröja ev. 

hinder och erbjuda många val för att 

underlätta kommunikation. Det fram-

kommer också en tro på att användaren 

kan ta egna beslut. Dock framhålls 

vikten av att värna om det privata och 

nogsamt tänka igenom vad som ska 

publiceras och till vem. Användaren 

ska själv besluta hur kommunikationen 

ska utformas med utgångspunkt i de 

egna intressena.  

 

Kommunikation 

 

Gränsöverskridande 

 

Allas rätt till deltagande 

 

Öppenhet och transparens 

 

Förståelse 

 

Åsiktsfrihet 

 

Ömsesidig respekt 

 

Självreglering 

 

Facebook som icke–begränsande 

 

Valmöjlighet 

 

Tillit till den egna förmågan 

 

Personlig integritet 

 

Självbestämmande  

 

Egenintresse 

7.3 Empirisk rekonstruktion – konstruktion av diskur-
siva mönster 

I analysens tredje och sista steg rekonstrueras dokumenttexten med hjälp av 

teori. Med utgångspunkt i en av avhandlingens övergripande forskningsfråga 

som behandlar vilka demokratiska värden som medieras i en community har 

de meningsbärande enheterna satts samman till två kluster. Dessa bildar un-

derlag för de två diskursiva mönster som synliggjorts i texternas argumentat-

ion, vilka i sig bygger på två skilda värdesystem. De belyser båda människors 

relationer till varandra utifrån olika utgångspunkter. Ett teoretiskt ramverk har 

bidragit till att fördjupa innebörden av diskurserna.  
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Det ena diskursiva mönstret, som fått namnet ’The face of Togetherness’ har 

kollektivet i förgrunden, vilket leder till att den enskilda individen här får en 

nedtonad roll. Kommunikation är grundläggande för att utveckla en gemen-

skap på lika villkor. Alla människor är jämlika och ska därför behandlas jäm-

bördigt. Respekt, omsorg och ansvar för varandra är grundläggande begrepp 

(se Berlin, 1969; Habermas, 1990; Benhabib, 1992; Lindensjö, 1999). Föl-

jande meningsbärande enheter ligger till grund:  

Tabell 25. Meningsbärande enheter i det diskursiva mönstret ’The face of To-

getherness’. 

Meningsbärande enheter Diskursivt mönster 

Kommunikation Gränsöverskridande  

The face of To-

getherness 

Öppenhet och transpa-

rens 

Förståelse 

Åsiktsfrihet Allas rätt till deltagande 

Ömsesidig respekt  

 

Det andra diskursiva mönstret som synliggjorts benämns ’The face of the Ego’ 

har individen i centrum, på bekostnad av kollektivet. Här betonas individens 

egen rätt till självbestämmande. I kraft av sin egen förmåga och strävan efter 

att forma sitt liv ska beslut tas. Ingen människa har rätt att hindra andra män-

niskor från att göra val. Ledord i detta diskursiva mönster är egennytta och 

frånvaro av yttre begränsningar (se Berlin, 1969; Habermas, 1990; Lindensjö, 

1999).  Nedanstående meningsbärande enheter bildar underlag: 

Tabell 26. Meningsbärande enheter som ingår i det diskursiva mönstret ’The face 

of the Ego’. 

Meningsbärande enheter Diskursivt mönster 

Självreglering Facebook som icke–

begränsande 
 

The face of the Ego Valmöjlighet Tillit till den egna för-

mågan 

Personlig integritet Egenintresse 

Självbestämmande  

Centralt i analysen är relationen mellan individ och kollektiv och vilka impli-

kationer för den sociala integrationen det medför, beroende på hur denna rela-

tion förstås och gestaltas. De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 

för analysarbetet är hämtade från demokratiteorier där tonvikt har lagts på 

frihetsbegreppet och dess tolkningsmöjligheter (se Berlin, 1969; Dimova-
Cookson, 2003). 
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7.3.1 The face of Togetherness 

Ett av sociala mediers grundläggande fundament är tron på människans vilja 

till och strävan efter ett liv i gemenskap, vilket förutsätter någon form av 

kommunikation. Kommunikation är en av utgångspunkterna för att kollektivet 

ska bevaras och utvecklas. I en demokrati som utgår från detta grundanta-

gande förutsätts att människor aktivt vill delta i diskussionen. Genom det 

kommunikativa handlandet skapas förutsättningar för både utvecklingen av 

samhället och den fria självrealiserande människan (se Dewey, 1916/2002; 

Habermas, 1990; Mouffe, 2000). En förutsättning är att det råder jämlikhet 

som utgår från respekt, förtroende och öppenhet för varandras åsikter. Dewey 

(1916/2002) lyfter relationen mellan demokrati, utbildning och kommunika-

tion. Han menar att kommunikation mellan människor är en förutsättning för 

en levande demokrati och för att utveckla ett demokratiskt samhälle krävs 

delaktighet (a.a.). I policytexterna framkommer en rörelseriktning som leder 

tanken till ett frigörande av individen, bland annat genom att mediet inbjuder 

till en obunden och öppen kommunikation mellan jämbördiga parter där alla 

ska ha lika stor möjlighet att delta.  

Denna inriktning kan härledas till det perspektiv på relationen mellan individ 

och kollektiv som fått benämningen frihet till (se Berlin, 1969). Denna upp-

fattning om vad frihet innebär vilar på en republikansk uppfattning med ton-

vikt på gemenskap och medborgerligt deltagande. Frihet till är något som ofta 

tillskrivs ett kollektiv eller individer som medlemmar i givna kollektiv (se 

Carleheden, 2003; Dimova–Cookson, 2003). En agents handlande relateras 

både till det som är gott för henne själv och till det som är gott för andra. Om-

sorg om den andras rättigheter finns med som en kärna i denna syn på frihet. 

Människan är en moralisk agent som i sin strävan att skapa ett likvärdigt sam-

hälle för alla medborgare, måste relatera sina handlingar till det kollektiv hon 

befinner sig i (se Dewey 1916/2002; Habermas, 1990; Benhabib, 1986; Di-

mova–Cookson, 2003).  

I dokumenten framkommer en strävan efter att sudda ut ojämlika maktförhål-

landen, som finns utanför det digitala mediet. På Facebook har alla rätt att 

delta, oavsett grupptillhörighet, och att fritt kunna uttrycka sin åsikt.  Det är en 

medborgerlig rättighet och Facebook vill medverka till att denna rättighet inte 

är förbehållet enbart vissa grupper eller människor. Frihet till framhåller alla 

människors rätt att kommunicera med andra, bilda opinion, att kritisera etc. 

Alla människor har en rättighet att uttrycka sin åsikt och att förverkliga sig 

själva. Samhället ska tillåta varje människas rätt att färdas mot sitt eget öde, 

utifrån en inre övertygelse. Frihet till berör i vad mån människan har möjlighet 

att agera och att ta/ha kontroll över sitt eget liv. Här finns en tro på männi-

skans strävan att vilja handla, där handlingen kan relateras både till sig själv 

och till andra. Det handlar om möjligheten att ha makten över agendan (se 

Berlin, 1969; Carleheden, 2003; Taylor, 1995). På Facebook finns tryggheten 
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och användaren är omgiven av vänner. Ingen användare ska behöva bli utsatt 

för kränkande handlingar.  

I dokumenten synliggörs en strävan mot förståelse och respekt för varandras 

likheter och olikheter. Genom kommunikationen ska användaren utveckla en 

insikt om att världen kan uppfattas på fler än ett sätt. Dokumenttexterna kan 

tolkas som att de erbjuder möjlighet till en deliberativ kommunikation. Att 

kunna föra argumenterande resonemang är en av utgångspunkterna i en deli-

berativ kommunikation. Respekt, ömsesidighet och en riktning mot förståelse 

är ytterligare centrala aspekter (se Dewey 1916/2002; Habermas, 1990). Fa-

cebook ska vara ett rum där människor kan utveckla sin kommunikativa för-

måga. Det kan handla om rätten att uttrycka en avvikande mening om konsen-

sus inte överensstämmer med den egna övertygelsen. Facebook ska fungera 

som ett rum där frågor kan lyftas av en enskild individ, som exempelvis har 

ignorerats av den stora massan.  Här finns möjlighet att bilda opinion om olika 

företeelser i samhället. Moral kan både förstås som en innehålls– och en pro-

cedurfråga. Att vara moralisk i demokratisk mening handlar både om att stå 

upp för de demokratiska värdena och om att leva demokratiskt.  Kommunikat-

ion mellan människor i ett demokratiskt samhälle ska utgå från värden som 

underlättar en jämlik samverkan, där alla har möjlighet att komma till tals. I 

dokumenttexterna framkommer en tydlig strävan efter en sådan utveckling.  

I Facebooktexten uttrycks även en strävan efter att överskrida gränser, både 

geografiska och sociala, vilka tidigare förhindrat möten mellan människor. 

Den digitala utvecklingen har medfört att medborgarskapet har blivit allt mer 

globaliserat. Gemenskaper ska utvecklas som tidigare inte varit möjliga. För-

skjutningar eller upplösningar av nationella, kulturella och politiska gränser 

sker, som kan innebära att en händelse som skett långt bort kan få konsekven-

ser i den lokala kontexten. 

Analysen visar även att argumentationen kring uppbyggnaden av den kom-

mersiella delen av mediet kan göras med utgångspunkt i tanken om kollektivet 

och en strävan efter tillhörighet. Facebook använder sig av annonsörer som 

ytterligare en resurs för att underlätta att gemenskaper uppstår och utvecklas. 

Annonsörer och dess produkter ska vara nav, runt vilka användare samlas. 

Annonsörer samordnas automatiskt med användare, dels för att tillgodose 

individuella anspråk, dels för att skapa olika nätverk utifrån en produkt.  Re-

lationsbyggandet förstärks genom att ’gilla’ samma produkter. Förutom att 

skapa samhörighet hjälper annonserna även till att tillgodose den enskilda 

individens behov.  

Sammanfattningsvis, visar det sig att i det diskursiva mönstret ’The face of 

Togetherness’ är kollektivet överordnat individen. Begreppet frihet till är 

centralt vilket kan härledas till en strävan efter ett handlande som är gott både 
för den enskilda människan och för kollektivet. Individen är en del av ett kol-
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lektiv och för att kunna leva i gemenskap krävs en vilja att kommunicera med 

varandra.  

7.3.2 The face of the Ego 

I dokumenten medieras även värden med andra utgångspunkter än de som 

ligger till grund för ovan nämnda diskursiva mönster. Dessa värden har en 

individualistisk inriktning och här tonas relationen till kollektivet ner och fri-

hetsbegreppet får här en annan innebörd än den tidigare beskrivna. Frihet från, 

eller negativ frihet som ibland används som synonym, har liberala undertoner. 

Alla människor ska enligt detta synsätt ha såväl en grundläggande rättighet 

som makt att agera utifrån en inre övertygelse om hur hon vill forma sitt liv 

för att kunna garantera ett eget välbefinnande. Ingen annan, varken stat eller 

någon enskild människa, har rätten att bestämma hur livet ska utformas för 

individen. Det handlar inte bara om att få göra som man vill, utan mer om 

människans primära rättighet att få ta de beslut hon vill utan inblandning från 

andra. Människor har både rätt och förmåga att reglera sig själva (se Berlin 

1969; Carleheden, 2003; Dimova–Cookson, 2003).  

En människa är fri så länge ingen hindrar henne från att göra det hon vill göra. 

Frihet från eller den negativa friheten handlar om att i möjligaste mån se till 

att det inte finns något yttre hinder eller tvång som hindrar människan att få 

tillgång till denna rättighet. Här finns en strävan att få bort hinder som inver-

kar negativt på människans möjlighet till självbestämmande (se Berlin, 1969; 

Carleheden, 2003). För Facebooks konstruktörer innebär det att användarens 

behov och önskningar är i centrum. Communityns strävan är att i så lite grad 

som möjligt vara begränsande. Uppdraget är att försöka tillrättalägga så att 

varje användare i möjligaste mån kan färdas på en motorväg, utan gropar, 

rödljus eller andra hinder som försvårar framfarten. Användarna betraktas här 

som en samling enskilda autonoma individer där frivillighet, självbestäm-

mande och egenintresse är centrala utgångspunkter.  

Communityn är konstruerad utifrån tanken att den semiotiska strukturen ska 

underlätta så att användarnas egna behov ska kunna tillfredsställas (se Berlin, 

1969). Många valmöjligheter finns och användaren anmodas i dokumenten att 

själv välja vilka interaktioner som ska skapas och utvecklas samt hur dessa ska 

se ut. Många olika funktioner finns i communityn som innebär att vänner kan 

väljas, men också väljas bort. Ytterligare en aspekt av en individs rättigheter 

handlar om personlig integritet.  I dokumenten framkommer vikten av att 

varje användare själv måste besluta om vad som ska skrivas och vem som ska 

ha möjlighet att läsa det skrivna. Därför finns flera funktioner i communityn 

som kan hjälpa användaren att sätta gränser mot andra vänner.  I policytexten 

framkommer såväl en tillit till användarnas förmåga som rättigheten att själv 

få bestämma på vilka grunder gemenskaper utvecklas och vilka som ska få 
vara med i dessa.  
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Finns det då inga moraliska anspråk inom den negativa friheten? Moral hand-

lar om synen på relationen till andra människor. Övertygelsen om människans 

rätt att handla utifrån egna preferenser för att skapa en god tillvaro kan få olika 

konsekvenser för den andra. Utfallet kan innebära att det blir en god handling 

även för andra, men det behöver inte bli det. Det finns följaktligen inget själ-

vändamål att göra gott i motsats till den positiva frihetens syn på relationen till 

den andra. Ytterligare en moralisk aspekt i den negativa friheten innebär att 

människan är mottagare av en annan människas moraliska handlande. Det 

finns en strävan efter att individen ska kunna tillämpa sina grundläggande 

rättigheter att fritt kunna ta beslut i frågor som rör henne själv (se Dimova–

Cookson, 2003). I det här fallet agerar Facebook som en moralisk agent i syfte 

att tillhandhålla ett frirum för användarna.  

Även inom detta diskursiva mönster kan ett implicit marknadstänkande syn-

liggöras. Det konsumistiska tänkandet har även fortplantat sig till det relation-

ella planet, vilket synliggörs i dokumenten. Tillgång och efterfrågan handlar 

inte bara om relationen mellan annonsör och användare, utan också om förhål-

landet mellan användare. Facebook strävar efter att kunna erbjuda en i det 

närmaste obegränsad tillgång på vänner och därefter är det användarens sak att 

välja. Communityn är uppbyggd av en mängd funktioner där användaren själv 

ska styra interaktionerna och de tekniska konstruktionerna gör ingen skillnad 

på om mottagaren är en produkt eller en annan användare. Facebook erbjuder 

exempelvis gilla–knappen som en möjlighet att interagera både med annonsö-

rer och med andra användare.  Både användare och produkter kan väljas eller 

väljas bort utifrån egna behov och preferenser.   

Sammanfattningsvis, framkommer i det diskursiva mönstret ’The face of the 

Ego’ demokratiska värden där den enskilda människan är överordnad kollekti-

vet. Begreppet frihet från är centralt, vilket innebär att frihet tolkas som en 

strävan efter att undanröja hinder eller yttre tvång så att människan kan ut-

vecklas utifrån sig egen övertygelse och viljeriktning.  Kommunikation med 

andra människor i gemenskapssträvande syfte är av underordnad betydelse. 

7.4 Konkurrens mellan diskursiva mönster  

Den här delstudien syftar till att synliggöra hur den interna grammatiken i en 

community implicit har värden inbäddade i konstruktionen (se Brey, 2000; 

Introna, 2005, 2007; Gee, 2005). Den växelverkan som finns mellan människa 

och teknik och hur dessa konstituerar varandra behöver ständigt diskuteras och 

problematiseras. Utvecklingen av sociala medier är ett exempel på hur helt 

nya villkor för integrationsprocessen har utvecklats.  Genom att interagera i 

sociala medier blir användaren en del av en social praktik i vilken hon kan ta 

till sig ett visst kunskapsinnehåll, men också utveckla en demokratisk och 

moralisk kompetens. Hur och vad användaren lär är följaktligen bundet till hur 
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hon förstår världen genom dessa medier. Genom att inta ett konstruktivistiskt 

förhållningssätt synliggörs människans möjligheter att kunna påverka den 

tekniska utvecklingen och i sin förlängning även samhällsutvecklingen (se 

Williams & Edge, 1996; Bijker, 1995; Introna, 2005, 2007).      

7.4.1 Motstridighet i värdemedieringen 

Analysen visar att Facebook inte är en neutral artefakt. I den retorik som syn-

liggörs i dokumenten framkommer intentioner och argument kring konstruk-

tionen av den semiotiska strukturen i communityn. Här uppenbaras ett antal 

motstridiga värden, där varje användare själv måste bestämma sig för hur hon 

vill använda alla funktioner som erbjuds. Omsatt till ungas användning av 

Facebook (eller andra sociala medier) blir uppgiften att agera utifrån egna 

övertygelser och kunskaper om den interna grammatik som utvecklas (se Gee, 

2005).  Å ena sidan tillskrivs dessa interaktioner olika mening beroende på 

den enskilda användarens egen förståelse och kunskap. Å andra villkoras in-

teraktionerna av den interna grammatiken.  

I dokumenttexten framkommer ett diskursivt mönster innehållande värden 

som utgår från gemenskap och kommunikation där tron både på sig själv och 

den Andra betonas. Facebook kan ses som en arena där demokratin har möj-

lighet att utvecklas och fördjupas. Communityn bidrar med en mängd funkt-

ioner för att understödja att ömsesidighet, respekt och förståelse kan utvecklas. 

Användarnas interaktioner i sociala medier ses som en möjlighet att bli aktiva 

och deltagande medborgare med fulla sociala, kulturella och politiska rättig-

heter. Språket och samtalet får en grundläggande funktion för samhällets upp-

byggnad i sig (se Dewey, 1916/2002; Habermas, 1990). Ytterligare ett diskur-

sivt mönster synliggjordes, dock med andra förtecken än den tidigare be-

skrivna. Individen och hennes egna behov får en framskjuten plats. Här beto-

nas användarens rätt att interagera med andra användare, utan att behöva ta 

ansvar för mottagarens reaktion i någon större utsträckning. Facebooks uppgift 

blir att försöka tillgodose denna rättighet genom att visa på ett oändligt antal 

möjligheter och funktioner (se Dewey 1916/2002; Habermas, 1990; Carlehe-

den, 2003).  

Samhällsutvecklingen har medfört att den moraliska överbyggnad som tidi-

gare upprätthöll den sociala ordningen i samhället, alltmer har suddats ut.  

Istället ställs krav på den enskilda individen att kunna hantera samhällets plur-

alism. Den mångfald av värden som signaleras i Facebooks policydokument är 

ett exempel på det spänningsfält som omger användaren av sociala medier. 

Hur relationen mellan individ och kollektiv ska uppfattas är en central fråga 

för hur vi ska uppfatta moraliska handlingar. Moral får helt olika betydelser 

beroende på vilka värden som ligger till grund för handlingarna (se Dewey 

1916/2002; Dimova–Cookson, 2003). 
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En kritisk diskursanalys av Facebooks policydokument synliggör hur spän-

ningen mellan individ och kollektiv kommer till uttryck. Vilka värden och 

ideal som är eftersträvansvärda blir en fråga där olika samhälls-, människo- 

och moraluppfattningar ställs mot varandra (se Dewey 1916/2002, Benhabib, 

1992; Räftegård, 1998). Till syvende og sidst blir detta även en politisk fråga 

och Mouffe (2000) framhåller konfliktaspekten i den politiska retoriken då 

hon uttrycker att politik är:  

 

the ensembles of practices, discourses and institutions which 

seek to establish a certain order and organize human coexist-

ence in conditions that are always potentially conflictual. 

(a.a., s. 15) 

 

Politiska processer gällande relationen mellan kollektiv och individ kan å ena 

sidan uttryckas som en kampfylld fördelningsprocess där självrealisering av 

egenintresse är i fokus. Å andra sidan kan processen även ses som en samver-

kan, en gemenskapsaktivitet med ömsesidiga intressen i centrum likt ett janu-

sansikte
22

 (se Habermas 1990; Mouffe, 2000). 

7.4.2 Frihet till och frihet från som ömsesidigt konstituerande  

Frihet till och frihet från kan uppfattas som varandras motpoler och att det ena 

inte kan nås utan att göra avkall på det andra. En förutsättning för en levande 

demokrati är möjligheter till både ett fritt val och till delaktighet, vilket inne-

bär att frihet till förutsätter frihet från och vice versa, dvs. de konstituerar 

varandra. Om människor vill påverka varandra görs det i form av det goda 

argumentet. För att detta ska kunna uppnås krävs att alla som önskar har möj-

lighet att delta i diskussionen. Ingen ska tvingas till något den inte önskar och 

lika rättigheter ska råda. Den legitima makten kan följaktligen enbart utveck-

las där människor fritt kan utveckla gemensamma övertygelser, s.k. deliberativ 

demokrati. Verklig autonomi kan enbart uppkomma i det gemensamma. Det 

går inte att kommunicera utan en motpart, vilket innebär att människan inte 

kan utveckla sin individuella frihet utan att samarbeta. Det centrala är att ut-

veckla formerna för samarbetet (se Dewey 1916/2002; Habermas, 1990). Allas 

rätt att fritt kunna uttrycka sina åsikter gör det möjligt att föra en kommunikat-

ion som syftar till att kunna enas kring det ’bästa argumentet’ (se Habermas, 

1990). Carleheden (2003) uttrycker att ”ju fler vi interagerar med, desto friare 

kan vi bli. Frihet är inte frihet från andra utan tvärtom ju mer socialitet desto 

större autonomi” (a.a., s. 67). Ur en aspekt konkurrerar de båda diskursiva 

mönstren med varandra, men ur en annan aspekt legitimerar de varandra.    

 

                                                        
22 Janus var en romersk gud, vars uppgift var att öppna och stänga himlaljusets portar. Han avbildas 

ofta med två ansikten där det ena blickar mot framtiden och det andra ser mot det förflutna (Linders, 

2003). Här används metaforen för att beskriva den dubbelhet som synliggörs i dokumenten. 
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Vad händer på relationsnivån när unga möter dessa motstridigheter som signa-

leras i communityn? Å ena sidan finns föreställningen om individen i centrum, 

å andra sidan ska denna idé balanseras med mer kollektiva aspekter om solida-

ritet och förståelse för den Andra. Rätten att få uttrycka sin åsikt ska balanse-

ras med andras rätt att få uttrycka sina åsikter. Hur långt sträcker sig indivi-

dens frihet? Det flesta ungdomar använder Facebook (eller något annat socialt 

medium) för att kommunicera och communityn överlämnar mycket ansvar åt 

den enskilda individen. Att positionera sig och bli positionerad är viktig pro-

cess i skapandet av en social identitet. Positioneringen sker bland annat med 

hjälp av online–kommunikation. Som en konsekvens av ovanstående resone-

mang kring relationen mellan individ och kollektiv, väcks frågan om förhål-

landet mellan inkludering och exkludering. Facebook hävdar rätten att alla ska 

ha rätt att fritt kunna uttrycka sin åsikt eller att välja vilka som ska få tillgång 

till den egna profilsidan. Hur påverkas exempelvis samspelet i skolan när en 

kamrat dagen innan har blivit exkluderad på nätet? Det motsatta gäller natur-

ligtvis också – att få tillträde till en grupp online kan underlätta gemenskapen 

offline.  

 

Som en röd tråd genom dokumenttexterna finns ett marknadsekonomiskt tän-

kande där balansen mellan tillgång och efterfrågan är central. Facebook är 

beroende av både annonsörer och användare och det gäller då att kunna tillgo-

dose behov hos båda parter, vilket kan ses både i relationen mellan användare 

och annonsör men även mellan användare. Mycket kan väljas eller väljas bort 

för att ersättas med något som bättre uppfyller användarens behov eller önsk-

ningar just nu. För avsändaren behöver det inte upplevas som någon större 

skillnad att gilla en ’tag’ från någon vän eller att gilla en annons. Detsamma 

gäller även omvänt, dvs. att det är lika enkelt att låta bli att gilla en ’tag’ eller 

en annons. Konsekvenserna av handlingen, beroende på om mottagaren är en 

annonsör eller en annan användare, kan däremot se olika ut. Precis som Light 

& McGrath (2010) framhåller i sin analys, uppmanas användarna att göra 

skillnad på människor genom att värdera och bedöma sina vänner. Här sker en 

påverkan som får till följd att användarna kan växa in i ett marknadstänkande 

som påverkar synen på värden, ideal och moral. Handelsplatsen kan här bli en 

nyckelarena för relationen både till sig själv och andra (se Kreps, 2011). Häri-

genom medieras värden som kan leda till att unga användare växer in i ett 

tänkande där de definierar sig själva och varandra med konsumistiska förteck-

en. Att konsumera, byta och sälja blir på så vis utgångspunkterna i de sociala 

relationerna. Betalningsmedlet som används för att upprätthålla relationen till 

kamraten är inte pengar, istället värderas ’varan’ utifrån graden av uppmärk-

samhet. Här måste ungdomarna besluta om varan (bilden på kamraten, vänför-

frågan, produkten etc.) är värd att investera i, dvs. om försöket till interaktion 

ska uppmärksammas eller inte. 
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7.5 Sammanfattande reflektion 

Delstudien bidrar till att problematisera och visa hur den samhälleliga integrat-

ionen har tagit nya former. Onlinekontextens karaktäristiska egenskaper och 

den semiotiska strukturen i det virtuella rummet gör att det ställs höga krav på 

dem som använder den här formen av kommunikation. Det är en grannlaga 

uppgift att kunna balansera mellan individuella rättigheter och de skyldigheter 

som uppkommer i en kollektiv gemenskap. En balans som både handlar om 

ansvar för sig själv, och om ansvar för andra. Individens frihet sträcker sig så 

långt att den inte inkräktar på den andras frihet. Respekt för varandra blir av 

fundamental betydelse. Oberoende om begreppet frihet betraktas som frihet 

till eller frihet från följer tvånget att som individ välja ”/…/people are 

condemned to individualization. Individualization is a compulsion, a compul-

sion for the manufacture, self–design and self–staging of not  just  one´s own 

biography but also its commitments and networks as preferences and life 

phases change/…/”(Beck, 1994 s. 14).  
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8. ATT BALANSERA MELLAN AN-

SVAR OCH POSITIONERING 

I avhandlingens inledande kapitel lyfts ungas bristande förmåga att ta ansvar 

för varandra när de interagerar i sociala medier. Moraliska gränser förskjuts 

när ungdomarna träder in på online–arenan. Både näthat och nätmobbning 

frodas i dessa miljöer. Ofta är det vuxna som ger sin syn på hur ungdomarna 

interagerar, vilket gör att unga och deras handlingar konstrueras och värderas 

utifrån vuxnas perspektiv. Talet om unga och deras online–kommunikation, är 

både onyanserad och målad med stora penseldrag. För att mejsla fram en bild 

rik på nyanser och där interaktionerna inte enbart målas i svart och vitt har jag 

vänt mig till dem som är direkt berörda, dvs. till ungdomarna själva. Den bild 

som då framträder om ungas samspel i sociala medier visar på en betydligt 

större komplexitet än vad mediabilden ger. Ungdomarna tar ansvar för sina 

nära vänner och agerar som moraliska subjekt. Många avväganden måste gö-

ras för att samspelet ska falla väl ut för alla inblandade. Hänsyn måste också 

tas till att interaktionerna är synliga för många kamrater. Ännu en aspekt som 

inverkar på samspelet är de sociala positioneringsprocesser som ständigt gör 

sig gällande, oavsett vilken arena ungdomarna befinner sig på. Det visar sig 

även att ungas samspel villkoras av den semiotiska strukturen i det virtuella 

rummet.  

  

Avhandlingens övergripande syfte är att nå kunskap om ungdomars samspel i 

sociala medier. I texten nedan diskuteras avhandlingens samlade resultat ur tre 

perspektiv; ungas samspel i sociala medier a) i spänningsfältet mellan strävan 

efter uppmärksamhet och sårbarhet i interaktionen b) som en social integra-

tionsprocess, samt c) som en handelsplats för relationer.  
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8.1 Ungas samspel i sociala medier – i spänningsfältet 
mellan strävan efter uppmärksamhet och sårbarhet i 
interaktionen 

I det empiriska materialet framkommer att ungdomarna pendlar mellan strävan 

efter uppmärksamhet och den sårbarhet som uppkommer när människor in-

teragerar. Sårbarheten accentueras genom inträdet på en online–arena. Relat-

ionen mellan främre och bakre region är komplex, och det är i den komplexi-

teten ungdomarna ska handla.  

8.1.1 Strävan efter uppmärksamhet  

Att få uppmärksamhet är centralt för de ungdomar som ingår i studien. Fredrik 

säger ”alla vill ha uppmärksamhet. Alla vill bli omtyckta av allt och 

alla…annars hade ju inte program som Big Brother fungerat”.  Gilla–knappen 

är en central semiotisk symbol i de flesta sociala medier och många av ung-

domarnas interaktioner sker via denna funktion. Den är en symbol för bekräf-

telse och uppmärksamhet.  Tekniken sätter emellertid gränser för hur bekräf-

telsen utformas.  Sociala praktiker, både online och offline, kan inte betraktas 

som isolerade företeelser. Istället medieras värden, tankar och övertygelser 

mellan dessa (se Fairclough, 1995, 2001; Introna, 2005, 2007). Det virtuella 

rummet och dess semiotik blir en medkonstruktör för handlingar, dvs. en hori-

sont utifrån vilken ungdomarna agerar. Vissa aspekter av människors sociala 

processer, som strävan efter uppmärksamhet, accentueras beroende på vad 

som erbjuds i det virtuella rummet. Den praktik som utvecklas är dels ett re-

sultat av de sociala relationer som utvecklas i den specifika praktiken, dels ett 

resultat av diskussioner förda utanför praktiken (Gee, 2005). I det här fallet 

berör det den allmänna samhällsdebatten om människors bekräftelsebehov och 

den individorientering som skett under de sista decennierna. Strävan efter 

uppmärksamhet och bekräftelse från kamrater ses som något självklart och är 

inget som ifrågasätts av ungdomarna. Genom den rådande samhällsdiskursen 

legitimeras det egna behovet och därmed också handlingarna (delstudie 2).  

 

Ungdomarna har många möjligheter att skriva sig till ett ’being’ online (se 

Thomas, 2007; Davis 2010; Livingstone & Helsper, 2010). De har både en 

frihet och ett ansvar att själv välja på vilket sätt de vill framställa och beskriva 

sig själva. Oberoende av vilket socialt medium som används, finns få begräns-

ningar i det virtuella rummet. Genom försök och misstag, både egna och and-

ras, visar ungdomarna i sin argumentation att de tillägnat sig ett aktörskap. En 

känsla av att ha makt över sitt eget liv och hur det ska utformas framträder 

(delstudie 2). Genom den auditiva och visuella åtskillnad som finns till den 

publik med vilken interaktionerna sker, upplever ungdomarna att handlingsut-

rymmet utvidgas. Relaterat till frihetsbegreppet innebär det att både den posi-
tiva och negativa friheten kan utvecklas (delstudie 3). Ungdomarna anser att 
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det är lättare att vara empatisk och bekräftande när man inte ser varandra. 

Även positioneringar i kamratgruppen är enklare, eftersom rädslan för repres-

salier minskar.  

8.1.2 Sårbarhet i interaktionen 

Människans sociala värde är inte givet en gång för alla, utan konstrueras i 

samspel med omgivningen. För ungdomarna är det centralt att förvalta detta 

sociala värde, vilket kan vara problematiskt när de interagerar online. Ungdo-

mar har lätt att ta till sig de villkor som utvecklas online på grund av den syn-

lighet som råder. Härigenom införlivar de kunskaper, värden, normer som gör 

det möjligt att fungera som grupp– och samhällsmedlem. I alla interaktioner, 

oavsett om de sker online eller offline, finns en sårbarhet. Rädslan för vad 

motparten kan ta sig för accentueras emellertid i det virtuella rummet (se 

Goffman, 1967/2005; 2005/2014). I ungdomarnas argumentation synliggörs 

diskursiva mönster som binder ungdomarna att handla enligt ’rådande ord-

ning’ (delstudie 2).  

 

Den moral som utvecklas i den sociala praktiken online handlar både om högt 

ställda moraliska ideal och sanktioner i syfte att inordna människor i sociala 

hierarkier (se Durkheim, 1957/1992). Maktens uttryck, över– och underord-

ning, blir lätt synligt i en online–kommunikation. Samspelet online är en ef-

fektiv arena för socialt tvång, eftersom sanktionerna ofta är omedelbara, pub-

lika och gruppvisa. Ungdomarna balanserar mellan ideal och sanktion. De 

agerar utifrån sin sociala position, i termer av förväntningar som finns utifrån 

den roll de har fått/tagit, och rädslan för repressalier (se Goffman 1959/1990; 

Persson, 2012). De diskursiva mönstren har en kontrollerande effekt och för 

ungdomarna är det betydelsefullt att ha kunskap om de villkor som råder för 

att samspelet ska falla väl ut.  I delstudie 2 synliggjordes en ’tre–partsrelation’. 

Det virtuella rummet används olika dels beroende på om motparten är en nära 

vän eller inte, dels beroende på känsligheten i det innehåll som ska avhandlas. 

Ungdomarna måste förhålla sig till dessa aspekter och här framträder kampen 

mellan de tre diskursiva mönstren ’att ta ansvar’, ’att bevara ansiktet’ och ’att 

positionera sig’.  

 

Sårbarheten som kännetecknar samspelet kan relateras till den disciplinering 

som sker. Konstruktion av kön är en aspekt av disciplinering som ständigt 

pågår oavsett kontext (se Abiala & Hernwall, 2013; Hernwall, 2014). Den 

åtskillnad och de olika normsystem som utvecklats för pojkar respektive flick-

or synliggörs på flera sätt i det empiriska materialet. Generellt visar pojkarna 

bilder där de är aktiva, medan flickor objektifierar sig själva, dvs. de visar upp 

sig i olika poser och lämnar över till betraktaren att göra bedömningen. Pojkar 

och flickor har olika tillträde till varandras handlingsarenor. Det är förknippat 

med svårigheter för pojkar att använda sig av flickors handlingsarena, medan 
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flickor har större möjlighet att träda in på pojkarnas arena utan att riskera ne-

gativa sanktioner (delstudie 2). Föreliggande avhandling har inget uttalat ge-

nusperspektiv. Ytterligare forskning behövs för att få fördjupad förståelse. En 

intersektionell utgångspunkt kan bidra med att kontrastera kön mot andra 

maktordningar, som etnicitet, sexualitet och religion.   

 

Ännu ett exempel på den sociala praktikens kontrollerande funktion berör 

status i kamratgruppen relaterat till handlingsutrymme i det virtuella rummet. 

Flickor och pojkar kan inte betraktas som homogena grupper, utan ju högre 

status ju större handlingsutrymme och vice versa. Att ha en stödstruktur i form 

av en trygg social tillhörighet bidrar till att minska sårbarheten online. De 

ungdomar med låg status och som säger sig ha få vänner, väljer ofta att inte 

delta i sociala medier (delstudie 2). Alla praktiker, oavsett om de utvecklas 

online eller offline, innehåller värden som berör mänsklig samvaro. Dessa 

värden utgör utgångspunkt för de villkor kring människors samexistens som 

utvecklas i den specifika praktiken. Att den sociala positioneringen fortgår 

online, är ännu ett uttryck för att praktiker inte existerar isolerade från 

varandra. Både värden och villkor cirkulerar mellan praktiker. På så vis upp-

rätthålls den sociala ordningen bland ungdomarna (se Fairclough, 1992, 1995; 

Wodak, 2001). Vissa unga utmanar den rådande ordningen i kamratgruppen. 

Det är dessa ungdomar som riskerar att bli utsatta. Här har vuxenvärlden ett 

stort ansvar att tillsammans med de unga synliggöra och diskutera processer 

som berör hur norm och avvikelse skapas, i syfte att öka respekten för 

varandra.  

 

Den sårbarhet och utsatthet som uppkommer när ungdomarna befinner sig i 

den främre regionen ska inte betraktas som att tekniken har en determinerande 

effekt på ungdomarnas interaktioner. Det råder ingen kausalitet mellan kon-

struktionen av ett virtuellt rum och ungas handlande (se Bijker, 1995; Selwyn, 

2011). Människor har olika förmåga att hantera sociala relationer, personlig 

integritet etc. Det är inget nytt fenomen som enbart kan relateras till en on-

line–arena. Istället kan det förklaras utifrån den sociala praktik i vilken ung-

domarna befinner sig och de villkor som är rådande i denna. Det finns vissa 

unga som aldrig blir utsatta och andra som blir utsatta, oavsett vilken arena de 

befinner sig på. Kränkningar tenderar att migrera mellan offline– och online–

arenan (se Beatbulling, 2009; Erdur–Baker, 2010; Skolverket, 2011). Det 

problematiska med kränkningar online är att det som förr skedde i det fördolda 

blir synligt online, med allt vad det innebär av spridning och möjligheter att 

kommentera. Konsekvenserna för den enskilda individen blir därmed större 

eftersom utsattheten blir publik. Viktigt att framhålla är att det är betydligt fler 

unga som stödjer varandra än kränker varandra via sociala medier (delstudie 

1).   
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Å ena sidan är de sociala kategoriseringsprocesser som sker offline, exempel-

vis i skolan, även en del av samspelet online. Online försiggår samma kamp 

om social tillhörighet, strävan efter gemenskap, över– och underordning som i 

andra sociala sammanhang. Å andra sidan upplevs de båda arenorna, i vissa 

avseenden, som helt åtskilda. Det synliggörs exempelvis i ungdomarnas argu-

mentationer om att negativa sanktioner som sker online inte diskuteras mellan 

ungdomarna offline. Det innebär att positionering, termer av inne– och ute-

slutningsprocesser kan leva sitt eget liv online (delstudie 2). 

8.2 Ungas samspel i sociala medel – en social integra-
tionsprocess 

I interaktioner finns en strävan efter att hitta en balans mellan självrespekt och 

omtanke om den andra (se Goffman, 2005/2014). Oavsett kontext innebär 

moraliskt liv och handlande konflikter mellan en mångfald värden och normer. 

En central konflikt i det moraliska handlandet är den mellan kollektivet och 

jaget. I avhandlingen diskuteras dessa båda aspekter i termer av kommunika-

tivt respektive strategiskt handlande (Habermas, 1990), där det förra handlar 

om social integration med utgångspunkt i ömsesidighet och symmetri, medan 

det senare handlar om egenintresse och asymmetri.   

8.2.1 Social integration med utgångspunkt i ömsesidighet och sym-
metri  

I likhet med flera andra studier (Maczewski, 2002; Sjöberg, 2010; Skog, 2010) 

visar resultatet i föreliggande avhandling att de flesta ungdomar ser en pot-

ential att kommunicera via sociala medier. Den genomförda faktoranalysen 

visar att det finns ett samband mellan att stödja och att bli stöttad, uttryckt som 

en stödjande kultur. Upplevelsen av stöd är högst i gymnasiet där 63 procent 

stödjer och 67.9 procent blir stöttade minst en gång i veckan (delstudie 1). 

Känslan av att befinna sig i en bakre region gör det lättare att bekräfta 

varandra. En anledning är att rädslan för att tappa ansiktet minskar. Uttryck 

som”du vet att jag bryr mig och älskar dig” är betydligt mer förekommande 

online än offline (delstudie 1 och 2). 56,5 procent av pojkarna i år 8 svarar att 

det är lättare att stödja varandra online (delstudie 1). Ungdomarnas argumen-

tation visar att de tar ansvar för de riktigt nära vännerna. Diskursen ’att ta 

ansvar’ är överordnad i de allra flesta interaktioner där de riktigt nära vänner-

na är inblandade (delstudie 2). Den sociala praktik som utvecklas med de 

närmaste vännerna kännetecknas av diskursen ’the face of Togetherness’ 

(delstudie 3) där kollektivet är överordnat den enskilda individen och där vik-

ten av att uppträda som ett moraliskt subjekt framhålls.  

 

Att vara en bra kamrat legitimerar vissa handlingar, men utesluter andra (se 

Fairclough, 1992, 1995). Omsorg, respekt och ömsesidighet är centrala be-
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grepp i en logik som utgår från ett kommunikativt handlande (se Habermas, 

1990). Ungdomarna relaterar sina handlingar både till det som är gott för den 

egna personen och till det som är gott för kamraterna. De visar att de har för-

måga att välja vilken arena och vilket innehåll som ska avhandlas, samtidigt 

som de är medvetna om hur semiotiken ska användas för att bibehålla den nära 

vänskapen (delstudie 1 och 2). Med andra ord har ungdomarna förmåga att 

omsätta demokratiska värden i handling (se Dewey, 1916/2002) när det gäller 

nära vänner. Demokrati kan inte enbart förstås som ett antal övergripande 

oförytterliga värden som ska förvaltas i ett samhälle, utan också som en social 

integrationsprocess människor emellan.  

 

Relationen till de närmaste vännerna är kontextoberoende, dvs. diskursiva 

mönster har utvecklats som är knutna till de personer som ingår i praktiken 

oavhängigt var interaktionerna sker (delstudie 2). De kommunikativa hand-

lingarna bidrar till att befästa både en social identitet och tillhörighet online (se 

Luckman & Berger, 1966; Wodak, 2001). I dessa relationer är det diskursiva 

mönstret ’the face of Togetherness’ överordnat. Frihet till innebär en relation 

där det gemensamma är överordnat individens egenintressen. Kommunikat-

ionen är både symmetrisk och förståelseorienterad (delstudie 3).  

 

Den öppenhet och synlighet som råder online innebär många möjligheter att 

lära av varandra, både av framgångar och av misslyckanden. Ungdomarna 

koordinerar sina handlingar med kamraternas genom att utgå från sin sociala 

tillhörighet, samtidigt som de medverkar till kamratgruppens sociala integra-

tion (se Fritzell, 2003) 

8.2.2. Social integration med utgångspunkt i egenintressen och 
asymmetri 

I ungdomarnas argumentation finns samförstånd gällande moraliskt ansvar för 

varandra. Ungdomarna har en moralisk övertygelse som sträcker sig utanför 

tid och rum, vilket innebär att de moraliska principerna även gäller online–

arenan (se Benhabib, 1986). Johanna uttrycker att ”man vet ju att vissa saker 

säger man bara inte” (delstudie 2). 84 procent av grundskoleungdomarna och 

90 procent av gymnasieungdomarna anser att det är lika allvarligt att utsätta en 

kamrat online som offline. Vikten av att visa omtanke och respekt för varandra 

framhålls (delstudie 1).  Dock gäller denna moraliska övertygelse så gott som 

enbart i den nära vänkretsen. Så snart kommunikationen gäller de som befin-

ner sig utanför denna krets, underordnas den övergripande moraliska överty-

gelsen.  

 

Samtidigt som den kollektiva gemenskapen utvecklas i samspelet online, sker 

även processer som tar sin utgångspunkt i ungdomarnas enskilda behov och 

önskningar (delstudie 1 och 2). Processer av det slaget kännetecknas av det 
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diskursiva mönstret ’the face of the Ego’, där individens egenintressen är i 

centrum (delstudie 3). De två diskursiva mönstren ’att bevara ansiktet’ och ’att 

positionera sig’ får större legitimitet när kommunikationen sker med kamrater 

som inte är nära vänner. Den strategiska rationaliteten och den individualist-

iskt grundande valfriheten är överordnad i dessa relationer (se Habermas, 

1990). 

 

En stor andel av de tillfrågade ungdomarna upplever att de får stöd och upp-

muntran online, men det finns även ungdomar som blir kränkta. Den högsta 

siffran som framkommer är att 4.4 procent av ungdomarna i år 8 beskriver att 

de kränker andra kamrater minst en gång i veckan och 4.9 procent upplever att 

de blir kränkta minst en gång i veckan. En kränkande kultur har statistiskt 

kunnat definieras via en faktoranalys. De ungdomar som kränker kamrater, 

upplever att de själva blir kränkta (delstudie 1). Dick säger att ”det blir något 

rus” och Martin att ”man kan vara elak mot någon om man inte ser den i ögo-

nen” (delstudie 2). Känslan av att befinna sig i en bakre region gör att ungdo-

marna handlar strategiskt för att själv kunna dra nytta av situationen, utmana 

moraliska gränser, positionera sig etc. (se Fairclough, 1995; Habermas, 1990; 

Wreder, 2007).   

 

Genom online–kommunikationen binds ungdomarna samman till nätverk som 

utvecklar kulturella mönster och villkor för de sociala relationerna. Det sociala 

lärandet är effektivt online, där unga genom sitt handlande kan visa andra 

kamrater alternativa handlingsmönster. Dessa kan komma kamrater till godo, 

men också leda till allvarliga konsekvenser för andra kamrater (se Gee, 2005; 

Lindgren, 2012). En viktig fråga att ställa i sammanhanget handlar om för-

mågan att utveckla ett ansvar för kamrater som inte betraktas som nära vänner, 

i syfte att göra det virtuella rummet gästvänligt för alla. En diskussion, där 

vuxna och unga kan mötas, som berör bevekelsegrunder för det egna hand-

lande är väsentligt i sammanhanget. Ett strategiskt handlande innebär att räds-

lan för repressalier är avgörande. Med utgångspunkt i en kommunikativ rat-

ionalitet är allas rätt att bli behandlade som moraliska subjekt grundläggande 

för samspelet.     

 

I ungdomarnas argumentation framkommer att de har olika förväntningar på 

interaktionerna online respektive offline. Flera ungdomar anser att offline är 

den ’riktiga världen’ och att det är offline som höga krav kan ställas på sam-

spelet. Att gå från en offline– till en online–arena innebär ett gränsöverskri-

dande, där passagen kan uppfattas som en symbolhandling. Kuksa & Childs 

(2014) jämför med att en brud förr bars över en tröskel av sin partner – att gå 

från att vara ogift till att vara gift. Ungdomarna går från en ’värld’ till en an-

nan, med förändrade förväntningar och villkor.  Det innebär att ett visst hand-

lande framstår som rimligt och accepterat online, medan samma handling 
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uppfattas som ett normbrott offline. Exempelvis säger Ebba att man inte tar åt 

sig av det som skrivs på nätet på samma sätt som offline ”vem bryr sig lik-

som” (delstudie 2).   

 

I relation till ovanstående diskussion kan innebörden av digital kompetens 

problematiseras. Centrala frågor att lyfta handlar om innebörden av att kom-

municera med ett medierat ansikte. När ansiktet inte finns som en handlings-

regulator, måste andra former för interaktionen utvecklas så att en jämvikt kan 

bibehållas. Ytterligare en fråga viktig att beakta handlar om förmågan att vara 

ett moraliskt subjekt för kamrater som inte ingår i den närmaste kamratkret-

sen.  De demokratiska värden, som ungdomarna omsätter i handling tillsam-

mans med de nära vännerna, bör omfatta alla. Att finnas i ett allt större socialt 

sammanhang ställer höga krav på respekt för varandras olikheter (se Boman, 

2002; Durkheim, 2002).   

8.3 Ungas samspel i sociala medier – en handelsplats 
för relationer 

Det sociala mediet kan inte betraktas som ett passivt redskap som enbart vän-

tar på att bli använt. Bakomliggande intressen och värden byggs implicit in i 

konstruktionen, där mediet inledningsvis är en aktör som medierar värden till 

ungdomarna. Ungdomarna övertar sedan agentskapet och omsätter dessa vär-

den i handling.  

8.3.1  Det reversibla beroendet mellan människa och teknik  

Ett resultat i avhandlingen berör ungdomarnas strävan efter att finnas i ett 

socialt sammanhang. Att finna en social tillhörighet och utveckla en social 

identitet är viktiga motiv för kommunikationen online (delstudie 1 och 2). På 

samma sätt som fotbollsplanen eller stallet är rum där sociala samordnings-

processer sker, fyller det virtuella rummet samma funktion.  Ungdomarna ser 

det sociala mediet som en fritidsgård, där de kan möta och interagera med 

varandra. Det centrala är att möta kamraterna och ur den aspekten är ungdo-

marna bundna till de sociala medium där kamraterna är. En beroendeställning 

uppkommer dels mellan ungdomarna, dels mellan ungdomarna och det sociala 

mediet. Den sistnämnda reversibiliteten löper även åt motsatt håll. Det sociala 

mediet är avhängigt sina användare och webtjänsten eller mobilapplikationen 

existerar så länge användare uppehåller sig där. Att vara lyhörd både vad gäl-

ler användarnas önskemål, allmänna diskussioner och debatter är en fram-

gångsfaktor för det enskilda mediet (se Gee, 2005).   

 

Idag råder en konkurrensutsatt marknadsekonomi, där olika sociala webtjäns-

ter slåss om marknadsandelar. I sin förlängning får marknadsanpassningen 

konsekvenser både för det sociala lärandet och för hur människor integreras i 
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samhället (se Giroux, 2009). Cybervärlden är oändlig och expansionen av 

sociala medier går fort. Nya ’boplatser’ i cybervärlden skapas och väntar på att 

bli befolkade av presumtiva användare. Konkurrensen mellan sociala medier 

är stor och det gäller att vara både innovativ och känslig för samhälleliga 

strömningar för att få ungdomar att vända blicken mot en ny samlingsplats. I 

retoriken kring sociala medier synliggörs olika strategier för att normalisera 

och prisa den egna visionen av teknologiska, ekonomiska, sociala och kultu-

rella förändringar (delstudie 3). Ett exempel är Ask.fm som vill bryta ny mark 

genom att ge användarna möjlighet att interagera anonymt. Ett argument är att 

blyga människor ska kunna ställa frågor till kamrater, som de inte annars vågat 

ställa (Ask.fm, 2015). Det har visat sig att det råder en stor utsatthet i Ask.fm. 

Genom möjligheten att vara anonym kan moraliska gränser utmanas. Ett av 

avhandlingens resultat är att risken för repressalier minskar i en online–

kommunikation. Risken att behöva stå till svars för en handling minskas ytter-

ligare genom den anonymitet som råder i Ask.fm. Här synliggörs ett exempel 

på hur värden medieras via den semiotiska strukturen som ungdomarna får ta 

konsekvensen av i den praktik som utvecklas.   I den allmänna debatten har en 

diskussion initierats som berör det sociala mediets ansvar för den praktik som 

utvecklas i en online–kommunikation. Vikten av att branschen själv sätter 

gränser för vad som är socialt acceptabelt framhålls (se Sköld & Delin, 

2015b).  En viktig uppgift för vuxna i skolan är att tillsammans med de unga 

diskutera digital kompetens som en förmåga att kritiskt kunna granska sociala 

medier i syfte att få syn på den semiotiska strukturens implikationer.  

8.3.2 Att omsätta värden till handling  

Ungdomarna interagerar med många kamrater i sociala medier. Antalet vän-

ner/följare varierar mellan ett femtiotal till över tusen stycken.  Ett antal av 

dessa är nära vänner, men det stora flertalet är ungdomarna inte bundna till 

(delstudie 2). Den strategiska rationaliteten är överordnad i dessa relationer, 

där samspelet till stora delar präglas av egenintressen. Ungdomarna är taktiska 

när de interagerar, i syfte att hitta sin plats i gruppen. Det innebär att ungdo-

marnas ansvarstagande blir underordnat och positioneringssträvanden blir 

överordnade. Att vara ett moraliskt subjekt och egenintresse är bevekelse-

grunderna för respektive rationalitet (se Habermas, 1990). Med Habermas 

terminologi koloniseras det diskursiva mönstret ’att ta ansvar’ av de båda 

andra diskurserna ’att bevara ansiktet’ och ’att positionera sig’. Utvecklingen 

av det moderna samhället har inneburit att det strategiska handlandet fått ett 

allt större inflytande i de sociala integrationsprocesserna. Istället för dialog 

och ömsesidighet koloniserar marknadsprocesser och makt livsvärlden. Sy-

stemets integrationsprocesser är styrande, snarare än grundade i förståelse och 

ansvar för varandra (a.a.). Dock är det viktigt att poängtera att det strategiska 

handlandet inte behöver innebära att kamrater blir utsatta eller känner sig 
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kränkta. Det centrala är motiven för handlingen; egenintressen eller vikten av 

att vara ett moraliskt subjekt (se Dimova–Cookson, 2003).  

 

Den strategiska rationalitetens dominans kan diskuteras utifrån ytterligare en 

aspekt. Det berör de sociala handlingar som kan kopplas till de nära vännerna. 

Under intervjuerna och i bearbetningen av det empiriska materialet framkom-

mer vikten av att ha nära vänner. Som tidigare belysts har ungdomarna många 

argument för att vårda dessa relationer. Ett av skälen är att de nära vännerna 

fungerar som stödstrukturer som skyddar mot utsatthet från andra kamrater. Ur 

den aspekten kan det diskursiva mönstret ’att ta ansvar’ även ses ur ett strate-

giskt perspektiv. Ungdomarna säkerställer sin egen sociala position och det 

görs genom att ha en trygg social tillhörighet. Med andra ord använder de sina 

nära vänner som objekt i strävan efter få eller bibehålla en position i gruppen 

(delstudie 2).     

 

Utifrån en individualistisk utgångspunkt kan det virtuella rummet ge ungdo-

marna möjlighet att interagera utifrån privata intressen (se, Dimova–Cookson, 

2003).  I de olika delstudierna kommer denna uppfattning till uttryck på flera 

ställen. Exempelvis i Facebooks policydokument, där strävan är att erbjuda 

användaren en mängd presumtiva vänner som sedan kan väljas eller väljas 

bort utifrån egna intressen och preferenser (delstudie 3). Josef uttrycker att ”så 

klart jag ignorerar vissa cp–barn” och Henrik menar att det ingår i sakens 

natur att välja vem som ska få följa den egna profilsidan (delstudie 2). De 

handlingar som frambringas via möjligheten att välja kamrater, blir en del av 

den sociala praktiken. Mediet signalerar värden som innebär att göra skillnad 

på människor och de handlingar som faller ut som en konsekvens av det medi-

erade värdet, innebär både inne– och uteslutningsprocesser i praktiken (se 

Introna, 2005, 2007).   

 

Gilla–knappen är ytterligare ett exempel på hur konstruktionen av mediet kan 

leda till inne– och uteslutningsprocesser. Som diskuterats tidigare sker många 

av ungdomarnas interaktioner via gilla–knappen. Denna funktion är central för 

utvecklandet av den sociala ordningen i kamratgruppen. Elin och Martina 

berättar exempelvis att de jämför antal gillanden de själva fått med antalet som 

kamrater fått. ¨Om jag går in på Elins sida…alla har gillat allting och så tittar 

jag på min sida då har ingen gillat något eller ens kollat/…/ det är inte så 

schysst (delstudie 2). Gilla–knappen blir ett villkor för handlingar, där det 

implicita värdet även här är att göra skillnad och värdera kamrater. Vissa får 

gillanden och andra får det inte (se Light & McGrath, 2010). Värden medieras 

där de unga kan definiera sig själva utifrån tillgång och efterfrågan. Betal-

ningsmedlet som används för att upprätthålla relationen till kamraten är inte 

pengar, istället sker en värdering utifrån graden av uppmärksamhet och status 

(delstudie 3). Ungdomarna används som brickor i ett marknadsstrategiskt spel 



160 

där de, via semiotiken i det virtuella rummet, erbjuds valmöjligheter som de 

sedan får ta fullt ansvar för i den sociala praktiken. Genom att allt fler männi-

skor, både unga och vuxna, kommunicerar via sociala medier finns en risk att 

sociala relationer reduceras till en marknad där handlingar som grundar sig i 

privata intressen blir styrande. Den slutsats som kan dras utifrån ovanstående 

diskussion är att såväl sociala mediers vinstintressen som ungdomarnas indi-

vidorientering har sin grund i strategisk rationalitet.  

 

Det finns alltid en spänning mellan individen och kollektivet oavsett social 

praktik. De diskursiva mönster som synliggörs i ungas argumentation vilar på 

olika logiker för den sociala integrationen (delstudie 2). Dessa kan relateras 

både till ’the face of Togetherness’ och ’the face of the Ego’ (delstudie 3). 

Individualismen och det strategiska handlandet förstärks i samspelet online. 

Dels beror det på den semiotik som står till buds i det virtuella rummet, dels 

på online–arenans allmänna karaktäristik gällande spridningsmöjligheter och 

synlighet etc. Den sociala praktik som utvecklas genom ungdomarnas samspel 

blir en fråga som berör såväl politik som moral. Ungdomarna relaterar sina 

handlingar både till kamratgruppen och till sig själva. Genom dessa processer 

fortplantas värden som utgår från olika demokratiska värdesystem, vilket in-

nebär att både ute– och inneslutningsprocesser blir en del av den sociala prak-

tiken online. Det innebär en balansakt att kunna tillvarata flera intressen sam-

tidigt, vilket också är konfliktfyllt för ungdomarna. Det vilar ett stort ansvar på 

ungdomarna att navigera i sociala medier i balansgången mellan ansvar och 

positionering.  

8.4 Avslutande reflektioner 

Kommunikation är centralt för såväl människors lärande och kunskapsutveckl-

ing som för social integration. Genom utvecklingen av sociala webtjänster och 

mobilapplikationer har kommunikationens villkor förändrats. Med det följer 

vikten av att diskutera hur ansvaret både för sig själv och för andra ska utfor-

mas för att stärka den demokratiska utvecklingen. 

 

I samspelet online måste ungdomarna göra många avvägningar, där både de 

egna och andras intressen ska tillvaratas. De kan liknas vid jonglörer, där 

många bollar är i luften samtidigt. Det gäller att både fånga och därefter att 

kasta upp bollarna vid exakt rätt tillfälle. Avhandlingens resultat visar att ung-

domarna har både kunskap och erfarenhet gällande socialt lärande, väl värda 

att beakta. Därför är det angeläget är lämna tanken om kloka vuxna som ska 

fostra och lära de okloka barnen/ungdomarna moraliskt handlande och där 

vuxna förbehåller sig rätten att bedöma och värdera vad som är moraliskt rätt 

eller inte. Ett synsätt som utgår från att både kloka vuxna och kloka barn/unga 
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kan bidra med erfarenheter och perspektiv, ger förutsättningar för konstruktiva 

samtal kring samspel i sociala medier.  

 

Den sociala praktik som utvecklas online präglas av strukturer och villkor som 

kan jämföras med praktiker offline. Resultat som studien visar är att ungdo-

mars sociala normsystem är ’gränslöst’, dvs. normerna finns med som en vill-

korande och styrande faktor oavsett om ungdomarna möts online eller offline. 

I den sociala praktiken konstrueras normaliteten, som ytterst leder till maktut-

övning och kontroll. Vissa positioner i kamratgruppen bildar norm och kan 

genom sin makt förtrycka andra kamrater, som därmed blir betraktade som 

avvikare. Centralt är att vuxna tillsammans med unga intar ett normkritiskt 

perspektiv, i syfte att synliggöra och problematisera de föreställningar och 

normer som ligger till grund för kränkande handlingar, trakasserier och dis-

kriminering.  De processer som leder fram till att norm och avvikelse utveck-

las tar sig olika uttryck beroende på om de sker online eller offline. För att 

skapa medvetna ungdomar är det väsentligt att synliggöra de handlingar som 

leder till att norm och avvikelse uppkommer.  

 

Diskussioner som berör ungas moraliska handlande har ofta individualpsyko-

logiska utgångspunkter. Unga grupperas som goda eller elaka, som antingen är 

väluppfostrade eller ouppfostrade. Moral blir en fråga som enbart handlar om 

den enskilda individen. Med den utgångspunkten blir det viktigt att ”förändra 

beteenden och attityder” (Sköld & Delin, 2015b). Den enskilda individen görs 

ansvarig för den praktik som utvecklas. Det är en uppfattning som behöver 

utmanas. Socialt lärande handlar även om kollektiva processer och bör därför 

ses som en del i en villkorad social integrationsprocess. Unga kan inte enbart 

betraktas som enskilda individer fria från de villkor som den omgivande prak-

tiken utövar.  Ungas utveckling till att bli fullvärdiga medborgare i ett sam-

hälle handlar om att kunna ta ansvar både för sig själv och andra. Att leva i ett 

samhälle ställer krav på socialt samspel, där egna behov och rättigheter ska 

möta andra människors behov och rättigheter. Det är i diskussioner om egna 

och andras behov och rättigheter som unga kan utveckla en demokratisk kom-

petens.  

 

Ytterligare en aspekt värd att beakta i sammanhanget är hur relationen mellan 

människa och teknik ska uppfattas. Här blir diskussionen ofta oreflekterad. 

Det kan dels handlar om en uppfattad kausalitet mellan människa och teknik, 

dels att sociala medier är neutrala artefakter som därmed inte är värdemedier-

ande. Även denna uppfattning behöver utmanas. I diskussioner om ungas sam-

spel online går det inte att bortse från det virtuella rummet och de värden kring 

mänsklig samvaro som rummet medierar.  Frågor som berör teknikens roll i 

samhället, samt hur tekniken används för att organisera människors handlingar 

är centrala aspekter att beakta.  
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Jag sätter punkt för avhandlingsarbetet med hjälp av Colbie Caillats sångtext 

’Try’ (Metrolyrics, 2015). På några få rader sammanfattar hon de ungas kamp 

online…kampen om att få bli en del av en gemenskap:  

 

Put your make–up on 

Get your nails done 

Curl your hair 

Run the extra mile 

Keep it slim so they like you, do they like you? 

/…/ 

Wait a second, 

Why, should you care, what they think of you 

When you're all alone, by yourself, do you like 

you? 

Do you like you? 

/…/ 

You don't have to try so hard 

You don't have to, give it all away 

You just have to get up, get up, get up, get up 

You don't have to change a single thing 

/…/ 

Take your make–up off 

Let your hair down 

Take a breath 

Look into the mirror, at yourself 

Don't you like you? 

’Cause I like you’ 
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SUMMARY 

Background and aim 

The growing online communication among young people is fraught with com-

plexity. The aim of the present thesis is to present knowledge of the nature of 

the interaction that young people engage in on social media. The search for a 

deeper understanding of this communication means that a large number of 

different aspects must be taken into consideration.  

 

One of these aspects, are conditions associated with social learning and social 

integration in the practice that develops within the virtual space that exists in 

the context of social media. The aspect of content that is learnt should be un-

derstood as the values that govern human (co–) existence which are developed 

and are subsequently revealed in behaviour and other actions. 

 

The role of technology in social media is another aspect. In this thesis, tech-

nology is considered to be a social construction and not seen as a passive tool, 

which merely lies around waiting to be used.  Technology should instead be 

regarded as an active participant that generates distinct behaviours in the user 

and influences the creation of meaning. Through this technological construc-

tion, human knowledge, understanding, and values are externalized (Williams 

& Edge, 1996; Bijker, 1995; Rystedt & Säljö, 2008). Human beings and tech-

nology are seen as two sides of the same socio–technological coin, which 

offers both opportunities and limitations with respect to the choices and 

changes that take place in society (Bijker, 1995). In this scenario, we observe 

a transfer of values between humans and technology. Social media can initial-

ly be an agent, but the user takes on the agent’s role and the values that this 

role entails within the preconditions inherent to the media (Introna, 2005, 

2007). 

 

The concept ‘virtual space’ as used in this thesis places focus on the interac-

tions that take place in this space. The space is constructed around something 
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and consists of signs and symbols, so–called ‘generators’. By using these, 

people interact with each other, either just with the media or with other users. 

People’s actions create a practice and it is through the use of language that 

different social practices are developed.  Interactions in these practices can be 

viewed in terms of an inner aspect (its internal grammar) and an external as-

pect (its external grammar). Internal aspects include issues of the semiotics of 

the virtual space, that is to say the signs and symbols that the user can interact 

with and how these signs and symbols can be combined with each other. The 

external grammar is concerned with how users organize their actions and in-

teractions in relation to the symbols used that are available for such interac-

tions. The social practice that develops in the virtual space can thus be seen as 

a process where interaction between humans is mediated via the symbols and 

signs that are available (Gee, 2005). 

 

Given the above–mentioned points of departure and the aim of this thesis, the 

following overarching research questions are posed: 

 

- What characterizes the language of young people when they discuss 

interaction in social media with respect to responsibility? 

- What discursive patterns emerge in young people’s argumentation 

concerning interaction on social media? 

- What democratic values are mediated within a community? 

 

These three questions represent the three different studies conducted where the 

first provides a picture of young people’s interactions via the use of a ques-

tionnaire (n=1686). Interviews then further explore young people’s experienc-

es of interacting in social media. Finally, to better understand the possible 

influences of the digital interface an analysis of its policy document were con-

ducted.  

Theoretical and methodological points of departure 

A set of mind tools is used to capture the nature of young people’s interactions 

in social media. Goffman’s theory of social interaction is used to better under-

stand the ordering of interaction(s), face–saving practices, roles, and social 

positioning develops. To further deepen the understanding of interaction be-

tween young people online, theories of social identification is used with the 

aim of highlighting processes of social categorization (Luckman & Berger 

1966; Tajfel, 1981; Jenkins, 2008). The interaction between young people 

online is a part of the social integration process where certain democratic val-

ues are presented in support of other democratic values, but may also are pre-

sented in opposition to other democratic values. Berlin’s theory concerning the 
concept of ‘freedom’, as a perspective on democracy, and Habermas’ theory 
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with respect to communicative rationality and strategic rationality (and their 

associated behaviours) further deepen the knowledge of this phenomenon 

(Berlin, 1969; Habermas, 1990). All of these areas of investigation contain 

pedagogic points of departure in the sense that the conditions that surround 

human interaction and co–existence are considered as aspects of a process of 

social integration. 

 

This thesis employs a hermeneutic perspective. I have engaged in the research 

process by alternating across theory and empirical material, parts and wholes, 

as well as pre–conceptions and understanding based on experience (Ödman, 

1994). This process which leads to more profound knowledge formed the 

basis of the three separate studies that are reported on in this thesis. The intro-

ductory study should be considered as an initial overview of the research area 

with focus on young peoples’ view towards responsibility with respect to 

online–communication. The second study is aimed at revealing the discursive 

patterns that exist in the argumentation employed by young people in their 

online interaction with each other. Finally, the third study investigates the 

democratic values that are mediated within a community, in this case on Face-

book. Taken together, these three studies contribute to our knowledge of the 

nature of the interaction that young people engage in on social media. 

Main Results 

Study I provides an exploratory overview of the object of study via the use of 

a survey/questionnaire, which included both open and closed questions. The 

questionnaire was administered to young people in class 5, class 8, and year 2 

in upper secondary school. The questionnaire addressed levels of responsibil-

ity (for each other and one’s own behaviour) in the context of online commu-

nication. The purpose was to gain insight into how young people view their 

own interaction via digital media with particular focus on support and harass-

ment in this context.  

 

The main result of this study was that young people both support and harass 

each other online. 63.0 % of the more senior young people reported that they 

support and encourage a friend at least once a week, and 67.9 % reported that 

they received support at least once a week. The statistical factor analysis 

showed that these variables correlated strongly with each other, which indi-

cates that individuals who receive support online also, to a large degree, give 

support to others. The analysis thus shows that it is possible to provide a defi-

nition of a culture of support with respect to these young people. The respons-

es to the open questions indicated that, primarily, communication between 

close friends was the most meaningful and of importance when support was 
being given. 
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The statistical analysis also reveals the existence of harassment online. The 

largest proportion of young people who experienced harassment were in year 

8, where 4.9 % of the students reported being harassed, whilst 4.4% of these 

students reported that they harassed others at least once a week. Similarly, as 

in the case of support, the interactions are mutually harassing. The youths act 

both as senders and receivers. The young people included in this study provid-

ed a number of different reasons why they harass others; the most frequent 

being revenge for an earlier injustice. The most important factor related to 

avoiding harassment is to communicate only with close friends. 

 

The study also addressed the relationship between the online and the offline 

arenas, especially with respect to the moral responsibility young people feel 

that they have towards each other. Only but a few students thought that it was 

more acceptable to harass another young person online compared to offline, 

and thus there was no great difference in perception of whether it is easier to 

harass or support someone online than offline. On the one hand, the results 

show that the young people did not see any moral difference between these 

interactions online or offline. On the other hand, the respondents felt that the 

reality of the situation did not fully correspond with this attitude. The notion 

of responsibility is diminished when the other person’s face can’t be seen. 

 

Study II investigated into how young people experience their interaction with 

others in social media and consists of a series of interviews. 32 young people 

in year 7 and year 8 were interviewed. The aim of this study was to reveal the 

discursive patterns that emerged in arguments put forward by the interviewees. 

Their responses were deconstructed so that central meaningful units could be 

formulated. These units of meaning formed the point of departure for a presen-

tation of three discursive patterns that emerged within the arguments. 

 

One discursive pattern was entitled ‘taking responsibility’. This dealt with 

showing respect and care for close friends. Social media is used to re–enforce 

these friendships. The youths know each other well and the interactions orders 

and routines developed offline act both as limits and as a bearer of expecta-

tions with respect to these interactions. The more trust, the less fear is felt to 

overstep the limit of what is considered to be private. An additional dimension 

concerning close friendships is the issue of causing harassment. The 

knowledge of a stable and secure social membership reduces one’s own vul-

nerability, which entails that harassment from other friends is not taken so 

seriously. There is a great deal to be gained from enjoying a safe and secure 

social membership, and so it is also of great importance to nurture these rela-

tionships. 
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The second discursive pattern that was identified is associated with the vulner-

ability that characterizes human interaction and the desire one has to protect 

one’s social standing. This discursive pattern was entitled ‘saving the face’. In 

a communicative situation where one cannot see the physical face of one’s 

conversational partner, insecurity is created in the interaction and the danger 

of misunderstanding one another increases. It is then necessary to have 

knowledge of the rules and attitudes that govern online communication. It is 

difficult to support a friend who has been the victim of negative comments in 

an unfamiliar context online, because of the increased fear of becoming a 

victim. Close friends consequently support each other offline. The limits of 

what can be expressed are changeable and moral boundaries are negotiated in 

social media. Young people become braver and more honest in their online 

communication. Subsequently, the fear of losing the face in online interactions 

decreases. 

 

The third and final discursive pattern revealed in the argumentation was enti-

tled ‘social positioning’. The content of this discourse dealt with making con-

scious choices, in order to being seen and winning affirmation from friends. 

Group membership is secured and affirmed via interactions online, and, from 

positioning themselves in this manner, expectations are formed both within 

and across different groups. Young people establish social positions through 

their online interactions, but their friends also become socially positioned in 

the same interactions. Thus, for the best results they act strategically. They 

need knowledge about the ways they should and can present themselves to 

others, so as to gain attention in an appropriate manner. Some groups possess 

higher status than others, thereby creating different spaces (with different 

limitations with respect to behaviour and moral boundaries) wherein young 

people interact. The higher the status a person has, the larger the space is 

available to this person. It was also noted that gender stereotypes appear in the 

argumentation; which conditioning the behaviour of boys and girls in this 

context. 

 

In the social practice that develops as a result of the interaction of young peo-

ple online, these three different discursive patterns compete with each other 

(see Fairclough, 1992, 1999; Jäger, 2001). The meaning of this social practice 

was closely examined using Habermas’ (1990) communication theory about 

social integration. The young people orientate their behaviour according to 

different motives. Communicative action and strategic action appear in the 

three discourses to different degrees. Communicative action is based on mutu-

al understanding, where shared values and norms are the basis of the action. 

Strategic rationality is orientated towards achieving success, and is primarily 

concerned with control and asymmetry in the domain of social interaction 

(a.a.). In the ‘taking responsibility’ discourse, communicative action domi-
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nates, whilst strategic action dominates in the ‘social positioning’ discourse. In 

the discourse ‘saving the face’, both communicative and strategic action are 

present. 

 

In Study III, a text analysis of Facebook’s policy document was performed. 

This study focused on examining the internal grammar of the document. The 

aim was to reveal the democratic values that exist in the description of an 

online community. Meaningful units were constructed, and, using a theoretical 

framework, these units formed the basis of the identification of two discursive 

patterns. The two discursive patterns stem from two different value systems. 

 

A discursive pattern entitled ‘the face of Togetherness’ was identified. This 

pattern is associated to a particular aspect of the concept of ‘freedom’, namely: 

the freedom to (Berlin, 1969). This pattern contains values that entail that the 

collective is ranked higher than the individual. The community invites users to 

a boundless and open communication between equal partners, in a scenario 

where everyone has an equal opportunity to participate. Care for other peo-

ple’s rights lies at the center of this view of freedom. In this perspective, hu-

man beings are viewed as moral agents who, in their effort to create a society 

of equals, relate their actions to the collective in which they find themselves. 

The construction of the commercial side of the media is based on the idea of 

the collective and a desire for membership within this collective. It is also 

noted that Facebook uses advertisements as an additional resource for the 

promotion and development of communities. 

 

The second discursive pattern that was identified in the Facebook policy doc-

ument is entitled ‘the face of the Ego’. In this discursive pattern, the individu-

al’s own interests find greater space for expression. The content of this pattern 

can be traced back to another aspect of freedom, namely: freedom from (Ber-

lin, 1969). Users are considered to be a collection of individual, autonomous 

beings, where free will, self–determination, and self–interest are central issues. 

In this discourse, values appear claiming the user’s right to act and respond 

based on the user’s own convictions and beliefs are present. The community 

strives to offer a variety of choices so that the users are provided with the 

opportunity to create their own lives without undue influence form others. The 

user’s own well–being is central. Notwithstanding this, the belief that people 

have the right to act in accordance with their own beliefs and convictions can 

lead to a variety of consequences for other people. To be a moral agent is not a 

goal in itself, however. Consumerist thinking has established within the rela-

tional sphere, where supply and demand is not only limited to the relationship 

between advertisers and users. It is also injected into the relationships that 

exist between users. Facebook strives to offer almost unlimited access to 

friends, and it is for the user to choose. 
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Conclusions 

The results of the three studies contained in this thesis are summarized below: 

 

- In young people’s online interaction, one observes pendulum–like al-

ternations between their desire for attention and their sense of vulner-

ability. The enjoyment of a safe and secure social membership is of 

great importance to young people and the social practice that develops 

in their interaction with their closest friends is characterized by cer-

tain qualities. Discursive patterns are developed by participants within 

a practice, irrespective of whether the interactions take place online or 

offline. Reciprocity and respect are overarching values in these rela-

tionships. Using a statistical analysis, can readily identify a culture of 

support, which is featured by responsibility and care. In interactions 

with friends who are not members of a close inner circle, asymmetry 

and control are meaningful elements of interactions. Young people 

are sensitive to this, discern such differences, and act in goal–directed 

ways with the aim of benefiting their own interests. The semiotics 

available in the virtual space, for example the ‘like’ button in Face-

book, contributes to this differentiation. The statistical analysis also 

revealed a culture of harassment. However, it should be emphasized 

that this culture was considerably smaller that the culture of support. 

 

- Online interaction cannot be considered to be free and without bound-

aries; the results of the study show that strong disciplinary forces are 

also present. The construction of gender is one aspect of this disci-

pline, and the negotiations that take place concerning this are also 

found in the social practice that develops between young people in 

social media. The space, available for the young person to act in, is 

not only related to gender – it is also conditioned by group member-

ship and the status that it associated with that membership. This en-

tails that girls and boys cannot be considered as homogenous groups, 

and so consideration must be made of the social hierarchies and the 

different norm systems that have been developed within the different 

groups. The danger of reprisals increases if the norm system is violat-

ed. The young people are engaged in a balancing act between ideal 

behaviour and the risk of being offended. They act according to their 

social position and the expectations associated with such a social po-

sition. 
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- Social media should not be seen as a passive tool that merely waits to 

be used. Certain values are implicit within the construction of a social 

medium. Thus, the media itself becomes an agent that mediates cer-

tain values to young users. They, in turn, assume the agent role and 

translate these values into action. Strategic action predominates in the 

communication engaged in by young people, which can be traced 

back to the process of mediation that takes place. However, there ex-

ists certain ‘reversibility’ with respect to the dependence between 

young people and social media. On the one hand, social media func-

tions as a playground; participants are bound to the specific social 

media used by their friends. Web services and mobile phone applica-

tions are, on the other hand, dependent of their users. They exist as 

long as participants decide to use them. The competition between dif-

ferent social media platforms is large, and individual media platforms 

need to be innovative and sensitive to changes in the undercurrents in 

society to stay popular with young people. Social media’s interest in 

earning profits as well as a young person’s desire to be an individual 

is based on strategic rationality.   
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Bilaga II 

 

Kalmar 130402 

 

Lotta Eek-Karlsson                                    

0480/44 67 52 

liselotte.eek@lnu.se    

      

Hej! 

 

Jag heter Lotta Eek-Karlsson och arbetar på Institutionen för pedagogik på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag arbetar på lärarutbildningen, men är också 

doktorand. Min forskning handlar om hur unga kommunicerar i olika soci-

ala medier, exempelvis Instagram och Facebook. Jag är speciellt intresse-

rad av etiska och moraliska frågor. Jag behöver därför komma i kontakt 

med ungdomar för att höra hur de tänker och uppfattar denna kommunikat-

ion. Jag har gjort en intervjuomgång med elever i år 8 tidigare, men ut-

vecklingen går snabbt när det gäller nätet och jag skulle därför behöva 

diskutera lite till med ungdomar för att få en bättre uppfattning. I samtal 

med rektor AA på xx - skolan bestämdes att min datainsamling ska börja i 

7A. Jag har därefter träffat klassens båda mentorer B och C och diskuterat 

igenom min tänkta plan med dem. Den 8 april kommer jag till klassen för 

att berätta om vad jag håller på med och hur de skulle kunna hjälpa mig. 

Den 17 april har ni föräldramöte och tanken är att jag ska vara med en 

stund då dels för att berätta lite mer om undersökningen dels för att ni ska 

kunna ställa frågor om det är något ni undrar över. Jag kommer att vara 

med i klassen några dagar innan jag börjar intervjua för att lära känna ung-

domarna. Intervjuerna kommer mestadels att ske parvis. Tanken är att 

starta undersökningen i mitten på april och avsluta i slutet på vårterminen.  

 

När man forskar om och med barn och unga måste extra stor vikt läggas 

vid det forskningsetiska. Det finns olika krav man måste ta hänsyn till som 

handlar om att garantera att det ditt barn berättar förblir anonymt. Det be-

tyder att ingen, förutom jag, ska kunna utläsa vem som har sagt vad. Det 

innebär också jag måste berätta hur jag ska använda den information jag 

får av ungdomarna och att jag inte sprider det jag får veta, utan ditt barns 

tillåtelse. Slutligen måste jag även ha tillåtelse både från ungdomarna 

själva och från dig som vårdnadshavare. Det är därför du får det här brevet. 

Jag skulle därför vilja att du tillsammans med ditt barn diskuterar igenom 

detta och därefter bestämmer om ditt barn får vara med i undersökningen 

eller inte.  
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Du får gärna ringa eller höra av dig via mail om du vill fråga om något 

angående undersökningen (kontaktuppgifter finns ovan).  

 

Med vänlig hälsning 

Lotta Eek-Karlsson 

 

Vänligen lämna tillbaka till B eller C senast 19 april (eller så kan ni lämna 

till mig på föräldramötet)  

 

 

Mitt barn: 

 …………………………………………………………………………… 

 

får tillåtelse att vara med i undersökningen        

 

får inte tillåtelse att vara med i undersökningen        

 

Vårdnadshavares underskrift: 

……………………………………………………………………………. 
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          Bilaga III 
  

 
Samtalsguide 

 
Användning 
 

Vilka sociala medier använder du? Hur ofta är du inne på dessa sidor? 

Byter du sajter? Har sajter olika status? 

Vad är det som är bra med sociala medier? Dåligt?  

 

Chatar du mycket? Fotoalbum? Finns det andra funktioner som du använder? 

 

Vad betyder sociala medier för dig? Påverkar de livet offline? Vad tror du 

skulle hända om du inte använde dig av sociala medier? 

 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan online- och offlinearenorna? Är 

det något man måste tänka på när man möts online? 

 

Var lär du dig nytt om sociala medier? 

 

Kommunikation 
 

Vilka pratar du med online? Får alla bli vänner? Är det viktigt att ha många 

vänner? Får man högre status ju fler vänner man har? 

 

När du pratar med dem du inte känner vad pratar du om då? När du pratar med 

dem du känner vad pratar du om då?  

 

Hur vet du att de du pratar med verkligen är de som de utger sig för att vara? 

Hur gör du för att veta? 

 

Är det lättare/svårare att prata om svåra saker med dem du känner/inte känner? 

 

Har du fått nya kompisar via sociala medier? I så fall, träffar du dem även 

offline?  

 

Är det viktigt att hålla kontakt med sina offline-kompisar online?  

 

Är det viktigt att ha många kompisar på exvis Facebook?  
 



194 

Pratar man om olika saker online och offline? 

 

Kan du berätta vad som helst om dig själv på nätet? Är det något du tänker på? 

 

Vågar du visa upp andra sidor av dig själv online som du inte gör offline? Blir 

du modigare online? 

 

Är det viktigt att vara trovärdig online?  Tänker du dig för innan du publicerar 

något på nätet? Kan du berätta vad som helst? Hur vill du visa dig själv? Fo-

ton? Symboler? 

 

Har du nån gång blivit utsatt för att nån använt sig av det du publicerat på ett 

negativt sätt? I så fall, vad gjorde du då? 

 

Kommenterar ni varandras bilder/publiceringar? Hur då? 

 

Är det viktigt att visa att man tillhör en speciell kamratgrupp? 

 

Etik och moral 

 

Är det skillnad på hur man är mot varandra online och offline? Är det samma 

”regler” som gäller? Vågar man mer online? 

 

Om man pratar med dem man inte känner så väl, behöver man ta lika mycket 

ansvar för dem?  

 

Det kan ju ibland vara svårt för den du pratar med att veta vem du är. Är det 

lättare att vara lite elak mot dem? 

 

Är det lättare att det blir missförstånd när man pratar med varandra online, 

eftersom man inte kan se varandra? 

 

Pratar ni med varandra om vad som är ok respektive inte ok att göra mota 

varandra online? Pratar du med någon vuxen om hur man ska vara mot 

varandra online?   

 

Hur visar man att något inte är ok att göra online? 

 

Hur visar man att man inte vill vara vän med någon? 

 

Finns det någon gång när det är försvarbart att inte vara så snäll mot någon?  

 

Berätta om en händelse online som gjort dig glad/ledsen? 
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