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Sammanfattning: 

Sociala medier spelar en allt större roll i hur vi kommunicerar och uttrycker oss. Denna studie är 

ämnad att utveckla och koppla ihop den redan existerande forskningen om ungdomars sociala 

mediavanor på Snapchat och Instagram, och forskning om vad sociala mediaanvändare upplever 

vad man kan och får publicera på dessa sociala medier. Denna studie utforskar detta genom tre 

fokusgruppsintervjuer med 15 åriga niondeklassare. Resultatet analyseras genom dramaturgi som 

till stor del baseras på Goffman. Dramaturgi låter oss utforska högstadieelevernas motivation till 

handling utifrån de mål de har i olika kontexter. När vi analyserar vår empiri utifrån denna teori 

visar det sig att eleverna inte förhåller sig till de existerande regelverken när de avgör vad som är 

lämpligt att publicera, de förlitar sig istället på normativa uppfattningar om etik och moral. Vad de 

sedan väljer att publicera handlar till stor del om ”impression management” (dvs. 

”intryckstyrning”), då de utvärderar publikationer genom den respons de får/skulle få. 
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1.0 Introduktion 

Ungdomar tillbringar mer tid än någonsin på sociala medier (Lindel 2016) där åsikter och idéer 

verkar vara relativt obegränsade. För varje ny generation ökar onlinekompetensen och sociala 

medieanvändandet, och därmed möjligheterna att sprida sina tankar online. I och med detta uppstår 

frågor som: Hur reflekterar vi över det som vi delar med oss av online? Och hur medvetna är vi om 

lagar och regelverk som existerar på dessa plattformar? Det uppstår även frågor om vi stöter på 

hinder när vi försöker nå ut med våra tankar och idéer. Genom att se till hur ungdomar, mer precist 

15 åriga högstadieelever, använder sig av och utrycker sig via social medier kan vi få en inblick i 

hur de reflekterar kring handlande i dessa digitala sammanhang, samt hur de förhåller sig till, och 

resonerar om, de regler som existerar där.  

1.1 Bakgrund 

Yttrandefrihet är en grundläggande rättighet som kan beskrivas som rätten att kommunicera. 

Kommunikation definieras som utbyte av information, idéer, tro, attityder och känslor (Sen 2007). 

Rätten att kommunicera obehindrat kallas yttrandefrihet. Artikel 19 i FNs konvention om 

medborgerliga och politiska rättigheter fastställer att du har rätt till att uttrycka dig på de 

ovannämnda sätten i tal, skrift, bild eller andra uttryck som förmedlar dessa (Regeringens webbplats 

för mänskliga rättigheter 2017). Denna rättighet är nära förknippad med idéen om demokrati, då den 

ger utrymme åt alla individer att delta i den offentliga diskursen och uttrycka sina tankar, känslor 

och idéer. När FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna formulerades skapade man goda 

förutsättningar för att närma sig yttrandefrihet i den nya interneteran. I artikel 19 står att:  

 ”[e]veryone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom  

 to hold opinion without interference and to seek, receive and impart information and ideas  

 though any media and regardless of frontier” (United Nations 2017).  

Enligt FN:s konvention innefattas uttryck genom online-medier i artikeln om yttrandefrihet. Den 

fastställer att alla plattformer som är relevanta för möjligheten att uttrycka sig fritt täcks, även om 

de inte har uppfunnits än (Sangsuvan 2014: 724).  

De nya medier som uppkommit under interneteran ger möjlighet att kommunicera direkt med en 

större geografisk spridning än någonsin tidigare. I och med dessa nya möjlighet har vi sett rörelser 
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så som den ”Arabiska våren", som till stor del fick ett sitt genomslag tack vare sociala medier 

(Schmitt, Arimatsu 2012: 176). En annan effekt av dessa nya medier är en ökad risk för förtal och 

hets mot folkgrupp (Sangsuvan 2014: 704). Var kan vi dra gränserna för vad man får uttrycka online 

och vem reglerar detta? Inom ramen av denna studie är jag intresserad av att undersöka hur 

ungdomar reflekterar kring vad de anser att de får och inte får publicera på de sociala medier de är 

aktiva på. För att förstå detta bör vi först undersöka målgruppens sociala mediavanor.  

I Svenskarna och Sociala Medier 2016 redogör Pamela Davidsson (2016) för Svenskarnas sociala 

mediaanvändande för år 2016. Hon arbetar för IIS (Internetstiftelsen i Sverige) som ansvarar för 

den svenska internetdomänen ”.se”. I denna rapport presenteras svenskarna sociala 

mediaanvändande utifrån användarnas ålder och genus. Detta låter oss ta del av statistisk gällande 

den målgrupp vi intresserar oss för denna studie. Meningen med denna undersökning är att 

presentera Svenskarnas sociala mediaanvändande som den representeras i den svenska 

befolkningen.  

Av dessa intervjuer framkommer att Snapchat och Instagram är de populäraste sociala medierna, 

och personer mellan 12-15 år utgör den största andelen Instagramanvändare (ibid: 14). Mellan 91% 

(av tjejer) och 82% (av killar) bland högstadieelever uppger sig använda Snapchat ”någong gång”, 

och 81% (av tjejer) och 63% (av killar) uppger sig använda Snapchat ”dagligen” (ibid: 16). 

Detta är användbar information för att förstå hur ungdomar tillbringar sin tid online, men detta ger 

oss ingen inblick i hur de motiverar valet av dessa sociala medier, samt hur de använder dem och 

resonerar kring dess funktioner. Jag vill genom denna studie undersöka hur 15-åriga högstadieelever 

kan reflektera kring sina sociala mediavanor och sitt användande av sociala medier, hur de förhåller 

sig till regler samt hur de avgör vad som ter sig lämpligt att dela med sig av på dessa medier.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Denna studie har till syfte att undersöka hur 15-åriga högstadieelever uppfattar sina sociala liv 

online på de sociala medier de använder. Jag ämnar även utforska hur dessa personer upplever att 

man kan/bör agera online enligt de regler och normer de förhåller sig till. 

I denna uppsats ämnar jag alltså besvara:  
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1. Hur beskriver 15 åriga högstadieelever sina sociala mediavanor (alltså vilka medier de använder 

och hur de använder dessa medier)? 

2. Hur resonerar dessa personer kring vad de upplever att man får uttrycka i dessa online-

sammanhang?  

3. Hur resonerar dessa personer kring vad de upplever att man bör uttrycka sig i dessa online-

sammanhang? 

1.3 Uppsatsens disposition  

Nästa kapitel presenterar tidigare forskning som genomförts inom området. Detta kapitel 

introducerar oss till forskning som gjorts om Snapchat, Instagram, dess funktioner och hur de 

används, informella regler online, samt hur vissa bestämmer vad de vill publicera och visa upp 

online. Kapitlet efter detta handlar om den teori jag kommer att använda i studien. Här beskriver jag 

dramaturgi (till stor del baserat på Goffman) som används i analysen av empirin. Jag fokuserar här 

på ”frontstage”, ”backstage” och ”impression management”. I den följande delen beskriver och 

motiverar jag den metod som jag använt för att besvara min frågeställning. Jag har använt mig av 

fokusgruppsintervjuer en metod som har flera fördelar och begränsningar. I detta kapitel presenterar 

jag även mitt urval samt hur jag förhållit mig till etiska aspekter och problem. I kapitlet därefter 

redogör jag för min empiri. Jag presenterar utdrag ur mina intervjuer, diskuterar hur de förhåller sig 

till tidigare forskning, och analyserar dessa med min teori. I det sista kapitlet diskuterar jag mina 

fynd samt hur de olika delarna jag beskrivit ovan bidragit till och format resultatet. 

2.0 Tidigare forskning 

Detta kapitel är ämnat till att presentera tidigare forskning som skett inom områdena som jag är 

intresserad av. Det finns en hel del forskning om både de sociala mediaplattformarna jag är 

intresserad av, så väl som forskning om vad sociala mediaanvändare finner lämpligt/olämpligt att 

publicera och uttrycka online. De absolut största sociala medierna för målgruppen jag är intresserad 

av är Snapchat och Instagram. Det ter sig alltså naturligt att fokusera på dessa i min studie då det 

förväntas vara dessa som diskuteras mest under intervjuer med denna målgrupp. På senare tid har 

forskning om dessa sociala medier exploderat, speciellt forskning om Snapchat som har 

introducerat helt nya funktioner i sociala medialandskapet och blivit det populäraste mediet för 

unga. Forskningen om Snapchat handlar till stor del om hur den skiljer sig från tidigare sociala 

medier då Snapchat introducerat nya sätt att kommunicera. Man kan skicka meddelanden, bilder 
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och videos på vad som sker just den stunden till sina nära vänner. Forskningen om Instagram 

handlar till stor del om hur man presenterar sig själv för sina kontakter och/eller allmänheten i form 

av ett bildarkiv på din personliga Instagramsida. Eftersom sociala medier handlar om interaktion 

uppstår frågan om vad kan kan och får uttrycka online. Forskningen om regelperception online 

handlar till stor del om informella regler som användarna tillsammans förhandlar fram. Med hjälp 

av dessa regler minimerar man negativa interaktioner både online och offline. Stor del av ditt 

sociala mediaanvändande går ut på att visa upp en önskad bild av dig själv som du tror att andra 

kommer värdera högt. Du kan göra detta genom att rikta dig till en viss publik och/eller vara 

noggrann med vad du delar med dig av. Nedan presenterar jag forskning kring dessa medier samt 

forskning om hur vissa unga utvärderar vad som ter sig lämpligt att publicera på sociala medier och 

de konsekvenser som felsteg kan medföra.  

2.1 Forskning om Snapchat 

Joseph Bayer, Nicole Ellison, Sarita Schoenebeck, Emily Falk (2015), har studerat hur användare 

upplever interaktioner genom Snapchat jämfört med andra sociala kommunikationsmedel. Det visar 

sig att studiedeltagarna är mer positivt instämda till Snapchatinteraktioner än kommunikation 

genom andra vanliga medel så som Facebook och SMSande. SMSande har tidigare varit den 

viktigaste formen av kommunikation, men unga har visat ett visst missnöje med det 

kommunikationsmedlet (Vaterlaus, Barnett, Roche, Young 2016). En nackdel med SMSande är att 

mycket av det som du vill förmedla kan misstolkas då det existerar få symboler som indikerar hur 

meddelandet ska tolkas. Att skicka bilder med en text som förtydligar budskapet (som man kan göra 

genom Snapchat) gör så att man kan förmedla mycket information genom ett snabbt meddelande. 

Detta kan leda till färre missförstånd. Unga använder sig av Snapchat som det preliminära 

kommunikationsmedlet då det används för att exempelvis planera aktiviteter eller fördriva tid (ibid). 

De som medverkade i Bayer et. al (2015) studie om Snapchat såg inte applikationen som en plats 

som går ut på delning av bild och video. De ser Snapchat som ett medium där de skickar 

meddelanden. Snapchat ses som en plats där man har direkta interaktioner, inte en plats där man 

publicerar och tar del av visuellt (bilder och video)material. Snapchat används alltså som en 

applikation där man ägnar sig åt ”instant messaging” (Piwek & Joinson 2016). Detta betyder att 

kommunikation via Snapchat är  lättillgängligt och därför blir ett naturligt sätt att ha dessa direkta 

integrationer.  
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Kommunikation genom Snapchat utgörs till stor del av till synes poänglösa utdrag ur avsändarens 

personliga liv. Dessa ämnar fånga ”nuet”. När mottagaren öppnar meddelandet tar hen del av vad 

som hände när meddelandet skickades och den kontext som den skickas i (Bayer et al. 2015). Då 

meddelandet bara kan upplevas en gång emulerar det den stunden då det den togs. Detta leder till att 

mottagaren potentiellt sett kan lägga mer fokus på meddelandet och dess innehåll (ibid). Genom att 

meddelanden genom Snapchat är temporära undviker man även många problem som andra sociala 

medier har. Det som du skickar eller publicerar blir inte en del av en katalog som andra kan se på en 

tid efteråt (Bayer et al. 2015, Miller & Mundey 2014).  

Snapchat används främst mellan de som har en nära relation (Vateralus et al. 2016, Bayer et al. 

2015, Piwek, Joinson 2016). Snapchat uppgavs som ett socialt medium genom vilket personer kan 

förstärka ett redan nära förhållanden: det är ett sätt att förbli nära med ens ”närmaste 

vänner” (Piwek & Joinson 2016, Vateralus et al. 2016). Applikationen låter folk hålla varandra 

uppdaterade om vad de gör genom att skicka bilder på aktiviteten eller händelsen (Vateralus et al. 

2016). De som har ett nära förhållande är kapabla till att forma mening i meddelanden som har 

ofullständig text eller visar mycket lite, både i text och bild (Bayer et al. 2015).  Även en ”ful” selfie 

kan bära stor mening mellan nära vänner som har ett förhållande. Dessa uttryck kan vara tecken på 

tillit och öppenhet inför den personen. Förhållandet mellan avsändaren och mottagaren gör det 

möjligt att dela osmickrande delar/sidor av dig och ditt liv. De som du inte har ett nära förhållande 

till får inte tillgång till dessa, utan de får ta del av de noga utvalda bilderna på exempelvis Facebook 

och Instagram (ibid).  

2.2 Forskning om Instagram 

Till skillnad från Snapchat kan Instagram användas för att leta upp nya sociala relationer och andra 

som delar samma intressen. Detta gör att du kan känna en samhörighet med dessa individer (Lee, 

Lee, Moon, Sung 2015). Instagram används också som ett arkiv där deras motiv sparas. Det sparar 

dina händelser, vad du gjort, varit och skapar på så vis en katalog av dina bilder. Bilderna som man 

lägger upp kan vara av varierad karaktär, men de förmedlar ofta personlighet, livsstil och smak. 

Andra personer kan gå in på din profil och se de bilder du har lagt upp (om du har ett öppet konto 

eller gett dem tillstånd). Fotografier är mycket bättre än text när det kommer till att uttrycka sig. 

Instagram visar sig vara ett viktigt verktyg som används för att presentera sig själv (ibid: 552-556).  
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Moon, Lee, Lee, Choi, Sung (2016) skriver om narcissism hos Instagramanvändare. I deras studie 

visar det sig att de som är mer benägna att publicera mycket och regelbundet på Instagram har 

högre nivå av narcissism. De finner självbilden mycket viktig och finner det lätt att manipulera 

andra. Manipulation ingår i att övertyga andra om den bild av dig som du publicerar på Instagram 

(ibid: 22-25). 

2.3 Informella regler 

Brian Miller and Peter Mundey (2014) skriver i  Follow the Rules and No One Will Get Hurt om 

hur ungdomar navigerar sociala medier för att undvika negativa interaktioner. De tre vanligaste 

sätten genom vilka dessa ungdomar gör detta är att (1) begränsa personlig information som de delar 

med sig av, (2) låta bli att använda informationen som finns tillgänglig på sociala medier för att 

förfölja andra och (3) att begränsa sina online-förhållanden till personer som de känner offline. 

Dessa är de preliminära informella regler som dessa ungdomar förhåller sig till när de interagerar på 

sociala medier. Eftersom dessa regler är informella och outtalade råder det en viss tvetydighet om 

var gränserna för dessa regler ligger (Miller & Mundey 2014). Kevin Lewis, Jason Kaufman och 

Nicholas Christakis (2008) skriver i The Taste for Privacy att när en social media kommer ut så 

råder det en viss stund av förhandlande och otydlighet hur man ska förhålla sig till regler och 

normer på det sociala mediet. Dessa tvetydiga idéer om reglerna övergår ofta till självreglerande. 

Dessa informella regler har alltså inte mycket med nedskrivna regler eller lagar att göra. Regler som 

blir viktiga är normativa och outtalade. Dessa styr vad man anser att man kan/får och inte kan/får 

publicera online (Lewis et al. 2008). Sociala medier online kan alltså ofta ses som ”självreglerande 

system” för en stor andel av dess användare där det varar tvetydighet om reglerna tills en tydlig 

kultur, och därmed normer för sociala mediet, uppstår (ibid).  

Om personer inte tar regler, så som de jag nämnt ovan, på allvar kan de få seriösa konsekvenser i 

verkliga livet. Några exempel på detta är att personer söker upp dig i verkliga livet eller att du kan 

gå miste om potentiella arbetsmöjligheter (ibid). Användare lär sig hur man ska avgöra vad som 

lämpar sig att publiceras på sociala medier, delvis genom att testa sig fram, men också genom att 

diskutera och höra diskussioner om säkerhetsåtgärder (ibid).  

Miller och Mundey (2014) diskuterar även att sociala medier kan vara en källa till konflikt och 

frustration med vänner och bekanta. Om du eller den du interagerar med gör ett övertramp av de 

rådande informella reglerna så kan det leda till konsekvenser både online och offline. De unga i 
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Miller och Mundeys studie upplever att de interaktioner som sker online påverkar dina 

förhållanden, arbeten och skolan i verkliga livet. Det är därför mycket viktigt att justera sitt 

beteende så det passar de mål som man har med sitt offline-liv (ibid).  

2.4 Begränsade uttryck 

Rui J. och Stefanone M.A. (2013) diskuterar i sin studie Strategic self-presentation online: A cross-

cultural study strategier som man använder sig av för att presentera en önskad bild av sig själv 

online. De två stora svårigheterna som man stöter på är hur andra personer presenterar dig och 

uppsättning av gruppen, så väl som storleken på den gruppen, du presenteras inför (Rui & 

Stefanone 2013: 114). Om andra presenterar dig löper du risken att de målar upp en bild av dig som 

du inte anser är önskvärd. Och ju större, och mindre homogen, en grupp är desto viktigare blir det 

att du presenterar dig själv för att undvika ett negativt intryck av dig. I dessa sammanhang finns det 

fler perspektiv att ta hänsyn till. Du vill själv styra över hur andra skapar en bild av dig, och 

begränsa många slags uttryck som är problematiska för att bibehålla en positiv bild av dig (ibid 

114).  

Jeffery Child, Sandra Petronio,  Esther Agyeman-Budu och David Westermann (2011) diskuterar 

också om hur personer begränsar sina uttryck online. Deras studie diskuterar hur bloggare förhåller 

sig till sina publikationer och ägnar sig åt att redigera sin profil och sina tidigare publikationer. De 

omförhandlar ständigt vad som anses vara lämpligt innehåll på sin blogg. Bloggarna i denna studie 

ägnar alltså mycket av sin tid åt riskanalys. De är benägna att redigera eller ta bort innehåll som 

strider mot den självbild de försöker förmedla med sin blogg (Child et al. 2011). Skälet till att hen 

gör detta är att bloggaren inte vill riskera hens förhållande till hens följare/åskådare (ibid). 

2.5 Relevans av tidigare forskning 

Tidigare forskning pekar på att man är noggrann med vad, och till vilka, man väljer att dela 

publikationer online med . Valet av socialt medium kommer till stor del avgöra hur man uttrycker 

sig och vad man publicerar. Man uppträder olika på olika sociala medier och förhåller sig till olika 

outtalade regler om hur det är tillåtet att handla. Det jag vill göra i denna uppsats är att synliggöra 

samspelet mellan kunskaperna om hur vi använder oss av sociala medier och kunskaperna om hur 

vi resonerar kring vad som är lämpligt/önskvärt att publicera och skicka. Jag gör detta genom att se 

till de olika sociala mediernas funktioner och hur vi använder oss av och interagerar i dessa sociala 
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medier. För att uppnå detta behöver jag en adekvat begreppsapparat. Denna presenteras i det 

följande kapitalet. 

3.0 Teori 

I detta kapitel redogör jag för min teori, nämligen dramaturgi (baserat till stor del på Goffman). 

Dramaturgi är ett bra verktyg att använda när vi intresserar oss för att förstå andras handlande i 

specifika kontexter. Teaterliknelserna som Goffman använder sig av är både lätta att ta till sig, lätta 

att förstå, och hjälper oss finna substans i handlande som kan verka alldagligt (vilket handlade på 

sociala medier minst sagt är). Dramaturgi skiner när vi studerar interaktioner och offentligt 

handlande, vilket är det jag intresserar mig för i denna studie. Dessa teorier kommer används för att 

analysera min empiri. Nedan beskriver jag de teorier och teoretiska koncept och begrepp som 

kommer återkomma i min analys. 

3.1 Dramaturgi 

Erwin Goffman (1959) använder sig av teaterliknelser för att beskriva sin teori. I denna liknelse är 

individen skådespelaren som uppträder för andra individer (observatörer) på en scen. Detta 

uppträdande är basen för hur hen önskar externalisera sitt ”jag”. Observatörerna som hen uppträder 

inför regerar på uppträdandet och skapar tillsammans en definition av den givna situationen. 

Liksom på en teater finns det en scen, en ”frontstage” där man offentligt uppträder i den givna 

kontexten. Här försöker man porträttera sitt idealiserade jag. Sedan finns det en ”backstage” där 

man är dold, kan avbryta uppträdandet och förhandla om hur vidare frontstagebeteende ska 

uppträdas. Aktören kan spela flera roller i olika kontexter och därför agera på flera olika sätt för att 

möta de specifika mål hen har för den givna kontexten. Detta göras via ”impression management”. 

Jag beskriver dessa begrepp vidare nedan. 

3.1.1 Frontstage/backstage 

Liksom på en teater beskriver Goffman individen i olika publika rum: ”frontstage” och ”backstage”. 

På ”frontstage” vet individen att hen blir observerad, här agerar vi alltså baserat på att vi har en 

publik. På frontstage uppträder individen öppet inför sin publik för att spela upp en idealiserad bild 

av sig själv utifrån den roll individen ikläder sig gentemot publiken. Individen tar internaliserade 

normer och förväntningar som förväntas i åtanke i den givna kontexten. (Goffman 1959: 112) Det 
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kan innebära att en lärare under sin lektion beter sig mot sina elever så som läraren anser att en 

lärare bör agera.  

”Backstage”-uppträdandet sker i relation till ”frontstage”-uppträdandet, men i en mer privat kontext 

där individen kan avbryta uppträdandet och förhandla om hur vidare frontstagebeteende ska 

uppträdas (ibid: 112). I liknelsen med läraren kan ”backstage”-uppträdandet vara förberedelsen 

inför lektionen eller när läraren pustar ut efter att eleverna har gått för dagen. Denna kontext är dock 

inte helt isolerad utan kan inkludera en nära grupp så som familj eller partners. Goffman beskriver 

funktionen av ”backstage” som kontexten där aktören skapar möjlighet till det publika uppträdandet 

genom förberedelse, övning och återhämtning (ibid: 97). 

3.1.2 Impression management 

Begreppet ”impression management” används för att beskriva hur vi manipulerar andras intryck av 

oss på ”frontstage” (Goffman 1959: 208, Hogan 2010: 378). Detta uppnås genom medveten så väl 

som omedveten kommunikation. Hur en person vill uppfattas beror till stor del på kontexten som 

den befinner sig i och de mål den har i den kontexten. Personen kommer att ha olika observatörer i 

olika kontexter. Olika observatörer kommer både förvänta sig olika saker och värdera olika saker 

hos personen i fråga. Med detta menar Goffman att du intar olika roller, och därav agerar olika om 

du exempelvis är med en vän eller om du träffar din doktor. Ditt beteende skiljs åt beroende på den 

sociala kontexten och publiken (Goffman 1959: 49). Kontexten och publiken är alltså nära 

kopplade, vilket betyder att du har en specifik roll som du bör spela för den specifika publik i den 

givna kontexten (Hogan 2010: 378).  

När vi externaliserar en persona kan vi göra det genom ett flertal strategier och uttryck. Vi kan 

använda oss av det sociala rummet för att förmedla en viss typ av karaktär. De saker (eller props) vi 

visar upp i våra sociala rum som förknippas med oss kommer påverka hur vi kommer bli sedda och 

uppfattade av observatörer (Kivisto, Pittman 2007: 279). Om du skulle gå in i din professors kontor 

och möts av en tavla av Mona Lisa skulle du få en annorlunda uppfattning om professorn än om hen 

istället skulle ha en Super Mario-affisch. Det sociala rummet och de saker vi dekorerar det med har 

alltså ett symboliskt värde som påverkar vår uppfattning. Det sociala rummet kan liknas med en 

personlig sida på sociala medier som vi ”dekorerar” med saker som ger andra en uppfattning om 

oss.  
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Vi skapar oss även en uppfattning om en person baserat på hur personen ser ut. Hur en person klär 

sig formar vår uppfattning av personen och hur vi ska förhålla oss till denna. Kläder har ett 

symboliskt värde som tillsammans med vår uppfattning om sociala kontexter gör så att vi placerar 

denna i en kontext och därmed skapar förväntningar av personen. Utseende handlar inte bara om 

kläder och andra accessoarer utan det kan även handla om hudfärg och kroppsbyggnad, som även 

de är laddade med symboliskt värde (ibid: 278-279).  

Att använda sig av alla dessa taktiker och symboler blir desto svårare ju mer publikt du uttrycker 

dig. Ju flera som kan observera ditt handlande desto snävare blir uppfattningen om hur man bör 

agera i sammanhanget. Detta är särskilt sant när det gäller sociala medier då observatörerna kan 

variera till en mycket hög nivå. Du kan potentiellt sett nå personer som du egentligen inte ämnar 

innehållet i din publikation till, som Hogan (2010) då säger: ”in light of the fact that these 

individuals may have access; these individuals define the lowest common denominator of what is 

normatively acceptable.” (383).  

Hur vi beter oss eller handlar i en social interaktion är en viktig komponent i hur vi externaliserar en 

persona. Dessa beteenden och handlingar kan vara både verbala, men inkluderar även kroppsspråk 

och andra fysiska symboler (Kivisto, Pittman 2007: 272). Dessa slags uttryck, och därmed 

kompetensen att förmedla någonting genom dem, är viktigare än någonsin i och med Snapchat och 

liknande bild/video-baserade interaktiva medier. Att misslyckas med att förmedla rätt känsla/

meddelande med dessa kan leda till problem (Goffman, 1959: 51).  

Blir vi medvetna om en individs sociala status i en kontext kommer detta vara en av de viktigare 

aspekterna i hur vi kommer förhålla oss till denna person. Vad som ger status kan variera från en 

kontext till en annan, men innebörden av status kommer vara sig lik. En statussymbol är någonting 

som förmedlar en persons status i en given kontext, så dessa kan alltså variera och är beroende på 

hur andra uppfattar och värderar symbolen (Goffman 1951).  

4.0 Metod 

Detta kapitel redogör för vilken metod jag valt för att undersöka mitt ämne. Detta inkluderar en 

förklaring så väl som bakgrund till hur jag valt att samla min data, hur jag gått tillväga för att 

förbereda mig, agera under datainsamlingen och analysera den samlade datan. 
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4.1 Val av metod 

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats. Jag har utgått från grundad teori där viktiga teman 

växter fram ur kodningen och analysen av datan. Jag har genomfört intervjuerna, transkriberat  

dessa och kodat materialet för att se vad som kunde hämtas ur det och utvecklat teorin utifrån detta. 

Grundad teori passar denna studie då jag under bearbetning av datan kan finna relevanta teman som 

kan både berika och berikas av en teori så som Goffmans dramaturgi. De teman som uppenbarar sig 

i studien vidareutvecklar teorins horisont (teman som framträdde ur kodningen presenteras nedan). I 

denna uppsats ämnar jag fånga upp informanternas sociala mediaanvändande, regelperception och 

underliggande motivationen bakom deras vilja att uttrycka sig på dessa sociala medier. Detta 

speglas i intervjufrågorna (se bilaga 1) och uppsatsens metoddel. Eftersom studien syftar till att 

fånga en specifik målgrupps interaktioner online, och hur de resonerar kring dessa interaktioner, är 

en social/interaktiv datainsamlingsmetod motiverad. Fokusgruppsintervjuer uppmanar deltagarna att 

diskutera så väl som att problemlösa sinsemellan. 

Fokusgruppsintervjuer brukar bestå av ungefär 6-12 personer, och vara mellan 1-2 timmar 

(Onwuegbuzie, Dickinson, Leech, Zoran 2009: 3). Denna intervjuform gör så att vi kan samla en 

stor mängd data vid ett koncentrerat tillfälle. Det sociala samspelet (diskussionerna) som sker under 

denna intervjuform är fördelaktiga för min studie eftersom den behandlar de sociala forum alla 

informanterna deltar och interagerar i (ibid: 2). Denna intervjuform skiljer sig från andra 

intervjuformer då informanterna inte är ensamma med intervjuaren under intervjutillfället. Då 

deltagarna är i tonåren är det extra viktigt att de känner sig trygga under intervjun. Genom att 

inkludera flera informanter i samma intervjutillfälle kan informanterna luta sig mor varandra, känna 

sig trygga och till mods att vidareutveckla/diskutera sina uppfattningar och åsikter (ibid: 2). 

Genom att ha flera informanter under samma intervjutillfälle kommer intervjumetoden med helt nya 

utmaningar. En av de större utmaningarna under intervjustudien var att göra flera saker samtidigt. 

Det är rekommenderat att vara två personer som kan utföra olika uppgifter: en som styr intervjun 

och en som antecknar till exempel kroppsbeteende, maktdynamik och känslor (Marshall, Rossman 

2016: 153). Eftersom jag utfört dessa intervjuer ensam har jag valt att avstå från vissa 

rekommenderade delar av en fokusgruppsintervju; jag har inte antecknat alla gruppdynamiker som 

uppkom under intervjutillfällena. Vissa gruppdynamiker var dock mycket uppenbara både under 

själva intervjuerna och när materialet behandlades.  
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Eftersom jag undersöker grupper av klasskamrater och ofta vänner blev grupperna relativt 

homogena. Ju mer homogen en grupp är, desto mindre troligt är det att man kan förvänta sig att 

villigheten att uttrycka åsikter eller dela med sig av historier som går emot gruppens konsensus 

(ibid: 10). Maktdynamiken var märkbart i intervjuerna, men inte ett allt för stort problem med tanke 

på att jag undersökte informanternas resonemang i de forum där de troligtvis redan har förhållanden 

med varandra, och där dessa maktstrukturer redan existerar. 

4.2 Avgränsning och urval 

Informanterna är 15 år och högstadieelever (niondeklassare), och intervjugrupperna bestod av en 

sammansättning elever som går på samma skola. Detta betyder att eleverna inte var okända för 

varandra utan bekanta eller till och med vänner. Jag har begränsat min studie till 15-åriga 

informanter då det kan uppstå etiska problem om informanterna är under 15 år. Jag redogör vidare 

för denna avgränsning och det etiska hänsynstagandet nedan.  

Jag har valt högstadieelever av ett flertal skäl. Genom att undersöka högstadieelever eliminerar jag 

faktorer så som akademiska specialiseringar: läroplanen är den samma för alla Sveriges 

högstadieelever och i klass 9. Jag har inga kriterier när det gäller uppsättningen av gruppen gällande 

genus och etnisk bakgrund. Eftersom jag intervjuar en målgrupp som inte har mycket 

självbestämmande under tiderna på dygnet då intervjuerna genomförts (för att de går i skolan under 

dessa timmar) är att ha för strikta kriterier närmast omöjligt. Det visade sig vara en relativt svår 

målgrupp att få tillgång till då de ofta brottades med saker som deadlines inför betygsättning, 

praktiserande och temaveckor. För tydlighetens skull är det värt att notera att skolledning var de 

som uttryckte att dessa faktorer utgjorde problem för deltagande i studien. Informanternas lärare 

valde deltagare av ett antal frivilliga elever. Det blev naturligt att grupperingar av vänner ville delta. 

Jag genomförde intervjuer på skolor som låg i olika stadsbilder. Jag letade mig till skolor genom att 

se till kommunernas hemsida så väl som googlande för att hitta högstadieskolor som låg i 

tillräckligt olika stadsbilder. Genom att genomföra fokusgruppsintervjuer med elever som lever i 

såpass olika stadsbilder har jag fått ett rikare material med ökad potential till flera olika perspektiv. 
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4.3 Genomförande 

Jag utförde tre intervjuer på tre olika ställen där miljöerna skiljde sig åt på vissa essentiella sätt. 

Första intervjun (I1) genomfördes på en skola i en förort till Stockholm som kännetecknas av en 

hög andel invånare med utländsk bakgrund. Det var totalt sex informanter, och uppsättningen var 

ter killar och tre tjejer. Denna intervju varade i en timme och 18 minuter. Den andra intervjun (I2) 

utfördes på en skola på landsbygden i en liten stad med runt 2000 invånare. Denna intervju 

innefattade fem informanter med bortfall av en (som skolkade under denna timme). Uppsättningen 

på denna intervju var fyra tjejer och en kille (bortfallet var kille). Denna intervju varade i en timme. 

Den tredje intervjun (I3) som genomfördes skedde i en medelklassförort i norrort till Stockholm 

med en mer blandad befolkning än de två tidigare stadsbildningarna. Denna intervju inkluderade 

sex informanter, varav fyra var killar och två var tjejer. Intervjuerna mötte alltså till stor del de 

önskvärda kriterierna som Onwuegbuzie och kollegor (2009) rekommenderar (3). Det enda som 

inte levde upp till de önskvärda förhållandena var på skolan där en person inte dök upp och 

intervjugruppen innefattade fem informanter.  

Innan intervjun startat är det forskarens ansvar att upplysa deltagarna om deras rättigheter och 

intervjuarens skyldigheter. Bland annat att deltagande är helt frivillig, inga frågor är obligatoriska 

och att intervjun spelas in. Ingen information som delas i förtroende i undersökningen sprids vidare 

eller berörs utan samtycke (Vetenskapsrådet 2017). Deltagarna försäkras även om deras anonymitet, 

alltså att studien inte använder namn och annan information som kan röja delägarens identitet. 

Denna information förekommer i informationsbrevet (se bilaga 2) så väl som på intervjuguiden (se 

bilaga 1). 

Som jag nämnt ovan är fokusgruppsintervjuer beroende av att deltagarna diskuterar sinsemellan 

(Onwuegbuzie et al. 2009: 2, Eklund 2016). Det är alltså viktigt att få igång kommunikationen som 

ett förstasteg i intervjun. Intervjuaren bör inspirera varje intervjudeltagare att säga någonting och 

känna sig väl till mods att fortsätta kommunicera och diskutera (Marshall, Rossman 2016: 153). 

Diskussionen mellan deltagarna fungerar både som ett sätt att producera bra data så väl som det 

friar upp intervjuaren att observera icke-verbal data, så som kroppsspråk och gruppdynamik. Den 

primära datamängden som senare behandlas är i form av den inspelade intervjun som sedan 

transkriberats. Min roll som intervjuare var att ställa frågor och styra diskussionen så den håller sig 

till den röda tråden. Jag märkte att diskussionen ibland övergick till olika intressen som eleverna 

har, så som feminism eller datorspelande. Denna slags information var intressant att ta del av men 
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krävde ibland att jag fick be dem återkoppla dessa diskussioner till ämnen som var relevanta för 

studien. 

4.4 Bearbetning av material 

Intervjuerna som genomfördes spelades in och transkriberades noggrant efter varje intervjutilfälle. 

Det transkriberade materialet motsvarade 121 utskrivna sidor. I min analys av datan så läste jag 

igenom det transkriberade materialet och gav ord, meningar och uttryck koder. Dessa koder delades 

in i grupper för att sedan skapa teman som innefattar dessa grupper av koder (Onwuegbuzie et al 

2009: 5-6). Teman som växte fram under denna process var följande: Kommunikationsvana, 

funktion, identitet/status, regler, konflikt. På grund av den induktiva naturen av studien var teman 

inte förbestämda, men det ter sig rimligt att dessa växte fram eftersom de utgör intresseområden för 

studien och speglas i frågorna som ställdes. De teman som framträdde sammanföll väl med det 

teoretiska ramverket jag kom att använda. Kommnikationsvana är vilken ”scen” man kommer att 

uppträda på. Funktioner kommer att avgöra hur man uppträder för att uppnå den önskade 

identiteten/statusen. Regler om hur man får uppträda utgörs av din och dina åskådares förväntningar 

av varandra, och går ofta ut på att minska risken för konflikt.  

Att analysera datan på detta sätt var fördelaktigt när det kom till att undersöka flera fokusgrupper då 

teman träder fram och dessa teman kan analyserar mot varandra (ibid: 6). Genom att bearbeta 

materialet på detta vis underlättade att finna vilka teman som återkommer, och vilka teman som inte 

återkommer från en intervju till en annan.  

4.5 Validitet och reliabilitet 

Med reliabilitet menas huruvida studien går att återskapa och ge likande resultat (Golafshani 2003: 

598). Man kan göra vissa saker med reliabilitet i åtanke såsom att ställa samma frågor i varje 

intervjutillfälle men det är svårt att återskapa samma sociala sammanhang i en kvalitativ studie. 

Reliabilitet diskuteras främst i kvantitativ forskning. Eftersom jag intervjuat grupper av ungdomar 

som har ett socialt förhållande och därför en gruppdynamik så blir hög reliabilitet närmast omöjlig; 

en gruppdynamik är unik för enbart den gruppen. I denna studie utförde jag en intervju per ställe. 

Med tanke på de begränsningar som denna studie är konstruerad inom har jag inte kunnat göra 

uppföljande intervjuer, eller intervjuer med andra från samma/andra områden/skolor, vilket skulle 

kunnat bidra till studien. Detta är ännu ett exempel på att jag tog del av ett begränsat antal 

perspektiv i studien.  
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I kvalitativ forskning, och denna studie, är det mer relevant att diskutera validitet. Med validitet 

menas till vilken nivå studien mäter det den avser göra (ibid: 602). I denna studie handlar det alltså 

om huruvida mina frågor kan besvara det som jag avser undersöka. För att på bästa sätt underlätta 

detta skapade jag en mycket detaljerad intervjuguide med en tydlig röd tråd som håller sig till de 

ämnen jag är intresserad av att undersöka. Jag gav även informanterna flera alternativ i de mer vaga 

frågorna så att frågorna inte kunde tolkas allt för olika (se bilaga 1). Fokusgruppsintervjuer 

uppskattas ofta ha relativt hög validitet jämfört med andra kvalitativa metoder då deltagare 

samarbetar för att måla upp en bild av hur de upplever saker och ting som sedan presenteras genom 

utdrag ur intervjun. Ett smärre problem är huruvida gruppdynamiken gör så att vissa perspektiv blir 

av större betydelse än andra. Detta kan dock vara någonting som blir givande för studien då 

gruppdynamiken i sig är intressant, speciellt när vi studerar sociala interaktioner.  

4.6 Etiskt hänsynstagande 

Jag har redan diskuterat en del etiska hänsynstaganden genom detta kapitel, men eftersom det är ett 

viktigt ämne vill jag vidareutveckla dessa i denna del. Den första etiska frågan uppkom när jag 

valde målgrupp för studien (ungdomar). Enligt vetenskapsrådet (2017) ska vårdnadshavare 

samtycke inhämtas om man önskar intervjua personer under 15 år och studien är av känslig karaktär 

(9). Min studie är inte av speciellt känslig karaktär, men för att underlätta studien och undvika 

potentiella etiska problem som kan uppstå i intervjusammanhang, där informanterna uppmanas 

diskutera olika ämnen, är ålderskravet motiverat. Jag valde alltså att fokusera på högstadieelver som 

var 15 år eller äldre.  

Ett annat hänsynstagande som är speciellt för fokusgruppsintervjuer är att informanterna får ta del 

av andra informanters berättelser. Detta betyder att deltagarna i fokusgruppsintervjer potentiellt kan 

tala om vad andra har delat med sig av utanför intervjutillfället. Om min studie hade varit av 

känsligare karaktär hade detta varit ett större problem än det var. Även om ämnena inte var känsliga 

så vill man minska risken att de diskuterar vad andra intervjudeltagare sagt under intervjutillfället. 

Det är viktigt att gå igenom reglerna för intervjun innan den startar (se bilaga 1) (Eklund 2016). 

Inom fokusgruppsintervjuer är det vanligt att det endast är ett fåtal som känner sig manade att prata, 

och vissa förblir tysta. Moderatorn/intervjuaren borde försöka stimulera alla att uttrycka sig och 

delta i diskussionen, men moderatorn/intervjuaren får aldrig pressa någon att prata mot sin vilja. 

Hen är ansvarig för att det förblir en trygg social situation (ibid).  
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Avslutningsvis vill jag återigen upprepa att konfidentialitet och anonymitet är viktiga delar i 

forskning, och det är forskarens ansvar att upplysa informantenra om detta. De namn som nämns i 

uppsatsen är påhittade och tillskrivna i efterhand.  

5.0 Resultat 

Det finns en närmast outtömlig mängd platser och funktioner man kan söka sig till online. I min 

studie om 15-åringars interaktioner online avvek informanternas internetvanor endast marginellt. 

Under de tre intervjutillfällen och de 17 informanter som medverkade återkom oftast samma 

mediaplattformar. De två onlinemedierna som förekom mest frekvent under alla intervjuer var 

Snapchat och Instagram. Facebook förekom ofta, men ingen av informanterna ägnade mycket tid 

eller energi på hemsidan/applikationen, jag kommer därför inte beröra Facebook vidare. De 

mediaplattformar som förekom mer sällan var YouTube, interaktiva onlinespel, onlineforum (för 

gaming), Yellow, Twitter, Viber, Ask, Twitch och Discord. Dessa var hemsidor och applikationer 

som endast enstaka individer uppgav sig använda, och som inte lades allt för stor vikt vid. Jag har 

valt att fokusera på två vanligaste och mest omtalade medierna som var Snapchat och Instagram då 

de flesta använde dessa regelbundet och kunde diskutera dessa sinsemellan vilket gav ett rikt 

material. 

Nedan redogör jag för ovannämnda medier, dess funktioner samt hur informanterna använder och 

resonerar kring dem. Utifrån denna beskrivning gör jag kopplingar till tidigare forskningsresultat. 

5.1 Snapchat 

Snapchat är det medium som nämndes oftast i intervjuerna. Användningen av och uppfattningen om 

Snapchat var väldigt likartat genom alla intervjuerna. Snapchat används för vardaglig 

kommunikation med vänner, vilket ligger i linje med vad Vaterlaus et. al fann i sin studie (2016). 

Med den frekvens informanterna använder Snapchat gör det svårt för dem att uppskatta hur ofta 

eller hur många gånger de använder sig av applikationen en vanlig dag. Martha (I2) svarade 

skämtsamt: ”24/7”, vilket inte verkar vara långt ifrån sanningen. Informanterna har sina mobiler 

nära och som Martha fortsätter: ”håller konstant koll på telefonen”. Därmed blir Snapchat en 

naturlig del av deras vardagliga handlande.  
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Snapchat används inte bara för kommunikation när man vill förmedla någonting praktiskt, de 

meddelanden som skickas genom Snapchat kan även vara ämnat för att hålla igång ett socialt 

sammanhang. Snapchat är en platform där vänner bibehåller och förstärker redan existerande 

förhållanden (Piwek & Joinson 2016, Vateralus et al. 2016). Du skickar meddelanden som inte 

uppfattas ha så stor betydelse, men dessa fortsätter interaktionen mellan avsändaren och mottagaren 

utan att behöva innebära rikt innehåll.  

 (I3) 

 Trillian: Jag vet inte hur jag ska förklara. Men det är ju lite så att om någon skickar en bild  

 till mig som kanske är väldigt onödig så kanske jag vill skicka tillbaks en ännu mer onödig  

 bild.  

 (I1) 

 Mei: Det är såhär mer vardagligen, typ såhär kan lägga ut bara bild på sina fötter, asså fattar  

 du? Helt random bilder till varandra.  

Bilder och meddelanden på Snapchat behöver inte vara av stor betydelse eller förmedla någonting 

speciellt till mottagaren. Innehållet är ofta inte jätteviktigt för informanterna, och de behöver inte 

lägga mycket energi på att skicka någonting speciellt (Bayer et al. 2015). I linje med Piwek & 

Joinson (2016) och Vateralus et al. (2016) studier så handlar interaktioner genom snapchat till viss 

del om att bibehålla och utveckla existerande förhållanden. Dessa studier diskuterade dock inte 

Snapstreaks som är en funktion som visualiserar din relation och interaktion med dina kontakter.  

5.1.1 Snapstreaks 

Snapstreaks är symboler (emojis) med olika innebörd som syns bredvid kontakten inne i appen. 

Dessa symboler förmedlar information om relationen mellan dig och din kontakt. Det finns 

symboler med olika innebörd, men den som alla grupperna talade om var de som symboliserade 

nära vänskap. En streak betyder att du och din kontakt skickar snaps (meddelanden) till varandra, 

med högst 24 timmar mellan meddelandena, under en lång tid. Ju längre en sådan streak hålls igång, 

desto starkare värde markeras i streaken. Intervjugrupp ett (I1) beskriver snapstreaks på följande 

vis:  

(I1) 
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Torbjörn: Man kan ha såhär dagar med folk.  

Mei: Aa.  

Torbjörn & Ana: Streaks.  

Winston: Varje dag.  

Intervjuare: Okej. Vad är det ni brukar skicka då? 

Ana: Det kan vara bara svarta bilder eller dagar eller taket eller… 

Mei: Taket… 

Jag: Brukar ni skriva någonting då också? 

*Flera*: Aa… 

Intervjuare: Alright, vad brukar ni skriva på dom bilderna? 

Farah: Dagar…  

Eftersom mycket av interaktionen genom snapchat går ut på att förstärka existerande förhållanden 

(Piwek & Joinson 2016, Vateralus et al. 2016) är det naturligt att informanterna uppskattar denna 

funktion. Vid de två andra intervjuerna diskuterades vikten med streaks, det framkom att streaks 

inte upplevdes vara jätteviktiga, men det var någonting som informanterna tyckte var värt att hålla 

igång.  

(I3) 

Marvin: Det är skojviktigt så. Asså man lossas att det är jätteseriöst och sådär, ifall man 

tappar med någon blir man sura på varandra och såhär… 

[…] 

Trillian: Om man- om man tänker igenom det så är det ju inte viktigt alls liksom, fast sen 

om man kanske har 600 streaks liksom, och tappar det är det ju klart att man inte blir 

Sveriges gladaste människa.  

(I2) 

Martha: Ja, i början så var det typ, det viktigaste, men nu är det lite såhär, asså… förut var 

det typ såhär ”man måste” hålla den igång, och det är såhär, livet går under om man tappar 

en streak. Men eh, det har blivit lite, slappare på den sidan nu. Men det är fortfarande så. 

Dessa informanter upplever att de inte lägger stort värde i att hålla igång streaks, men det är 

fortfarande någonting de ägnar sig åt och deltar i. De dagarna de har med någon/några är någonting 
!20



de finner ett visst värde i att hålla igång, de lägger ett visst socialt värde i dessa streaks. Som 

Marvin (I3) uttrycker ovan är en tappad streak ändå värd att uppmärksamma med streak-partnern.  

5.1.2 Beständighet 

Det mesta innehållet på Snapchat är temporärt och försvinner efter du öppnat dem eller, och om det 

är en ”story” 24 timmar efter att du publicerat den. Avsaknad av permanens påverkar hur 

informanterna använder applikationen och tänker om innehållet de publicerar: 

  

 (I1) 

 Farah: Asså du behöver inte, eftersom det går bort efter 24 timmar. Så det behöver inte vara  

 någonting jätteviktigt, det kan vara vad som helst.  

(I3) 

Marvin: Liksom dom här typ kändisskvaller eller någonting, det är vad man lägger upp på 

snapchat storyn för att typ skvallra eller typ visa för en dag. Sedan försvinner det ju. Det är 

mer… det är mer sådant man egentligen… man vet att det är onödigt, men det är temporärt 

så det går lika bra att göra det.  

Det som man delar på Snapchat har inte lika stort värde som andra mer permanenta uttryck som på 

bland annat Instagram. Eftersom dina meddelanden och publikationer försvinner kommer inte dessa 

vara del av en beständig del av en ”online katalog” som man kan gå tillbaks och kolla på (Bayer et 

al. 2015, Miller & Mundey 2014). Som Marvin uttrycker: 

(I3) 

Marvin: Tror Instagram är där man lägger upp det för att det ska stanna och för att man ska 

kunna gå tillbaks och kolla på vad det är man skrivit.  

Meddelanden genom Snapchat kan alltså vara ”onödiga” eller ”vad som helst” utan vidare 

konsekvenser. 
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5.2 Instagram 

Instagram är den sociala plattform som nämndes näst mest frekvent genom alla intervjuer. Här 

lägger man upp bilder som dina följare kan se, likea och kommentera. Skillnaden mellan Snapchat 

och Instagram kan förklaras på förlänade vis: 

 (I3)  

 Marvin: Jag skulle säga att Snapchat är mera för att skicka ett meddelande till någon, och   

 Instagram är mer för allmänheten. Allihopa liksom.  

(I1) 

Farah: Snapchat kanske när du vill skicka ett meddelande till någon eller till kompisar, 

Instagram när man vill typ kolla runt…  

Som Marvin och Farah uttrycker är en viktig skillnad mellan Snapchat och Instagram vilka som har 

tillgång till innehållet som man publicerar där, och hur de har tillgång till det. Instagram ses som en 

plats där folk lägger upp mer offentligt och beständigt innehåll; man kan komma tillbaks och se på, 

och/eller leta upp, andra och deras tidigare publikationer (Lee et. al 2015). På Instagram finns bilder 

som man kan kolla runt på, som är tillgängliga för ”allihop” (i alla fall en större social krets).  

Informanterna använder sig av Instagram på olika sätt, vissa publicerar bilder regelbundet medan 

vissa uttrycker att de sällan publicera någonting själva: 

(I2) 

Jane: först var det ju mer för att uppdatera såhär ”idag har jag varit, typ i Norge” såhär, och 

lägger upp bilder och sådär, men nu har det blivit mer en såhär, vanlig grej att man måste 

uppdatera med nya bilder hela tiden.  

(I3) 

Marvin: Skickar [meddelanden] gör jag väl dagligen. Så, men lägger upp saker gör jag ju 

ganska sällan.  

Intervjuare: Mm. 

Ford: Ja samma, skicka kanske tre gånger om dagen på Snapchat, och lägger aldrig upp 

någonting på Instagram.  
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6.0 Analys  

I detta kapitel analyserar jag den empiri som presenterats ovan samt informanternas 

regelperception. Jag kontrasterar min empiri med tidigare forskning och introducerar Goffmans 

dramaturgiska begrepp för att analysera dessa. 

6.1 Analys av sociala mediaanvändande 

Trotts att intervjuerna skedde på tre olika platser med tre olika grupper var de sociala mediavanorna 

snarlika. Det är inte speciellt förvånande om vi ser till de övergripande fält som alla informanter 

delar: svenska, 15 åriga högstadieelever, för att nämna några. De söker sig till samma sociala 

plattformar och värdesätter funktionerna hos dessa på ett liknande sätt. Informanternas vanor 

motsvarar de som Davidsson (2016) och IIS beskriver i sin undersökning.  

Diskussionerna om skillnaden mellan Snapchat och Instagram ovan kan analyseras genom 

dramaturgisk teori. Instagram illustrerar såldes ”frontstage” väl. Det är ett verktyg genom vilket 

man externaliserar hur man vill bli sedd, och vad man vill förmedla för image/identitet: sitt 

”idealiserade jag” (Goffman 1959: 112). Eftersom det du publicerar där sparas och folk kan komma 

tillbaks och titta på det är man är selektiv i vad man lägger upp och delar med sig av. Instagram 

upplevs som den plats där det du publicerar är en del av hur du visar upp dig för, som Marvin sade 

”allihop”. Informanterna i intervju två (I2) var de som själva publicerade mest av alla informanter 

genom intervjuerna. De diskuterade publikationer på Instagram på följde sätt: 

 (I2)  

 Martha: ”Det är ju såhär man tar ju bara dom finaste stunderna och lägger ut. Man visar ju  

 bara det, och så ser det såhär jättefint ut fast det inte är det egentligen.”  

Detta behöver alltså inte motsvara de verkliga förhållandena, processen går som sagt ut på att 

manipulera andras uppfattning av en (Goffman 1959: 208, Hogan 2010: 378 Lee et. al 2015). När 

diskussionen övergår till vikten av den respons de får på sina publikationer fortsätter hon: 

 (I2)  

 Martha: Ja och verkligen såhär hur många typ, följare och gillmarkeringar man har på dom.  

 Om man har typ 800 följare, får man bara 50 likes så såhär, då är det såhär mindre stötelse  
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 än om man har typ såhär 200 likes. […] följare är typ viktigt även om man inte tänker att det 

 är det så sitter man ju och väntar på att folk ska gilla ens foto och så får man ju panik. Så tar  

 man ju bort fotot om man inte får mycket likes inom typ en timme, för det är ju pinsamt om  

 någon går in och ser att man inte får många likes. 

Martha ägnar sig alltså åt att gå tillbaks till tidigare publiceringar och redigera sin profil på samma 

sätt som bloggarna i Child et. al (2011) studie. Detta är ett sätt för henne att jobba med ”impression 

management”; hur hon skapar förhållanden som gör att observatörer upplever henne och hennes 

Instagram profil på ett önskvärt sätt (Goffman 1959 Hogan 2010). För vissa informanterna under 

intervju två (I2) är alltså respons och följarantal viktigt. Det var även i denna intervju där Jane 

uttryckte att hon känner sig manad att uppdatera hennes Instagram med nya bilder regelbundet (se 

ovan). Jane och Martha var de två informanter som uttryckte starkast känslor i ämnet i intervju två 

(I2). Informanterna i intervju tre (I3) uttryckte mer varierade känslor gällande vikten av följare. 

(I3) 

Ford: Det är mer vilka som följer en, dig… än hur många såhär, det är ju dom närmaste 

man släpp… eller låter se.  

Intervjuare: Mm. 

Trillian: Det är väl lite från person till person. Jag är en sådan som vill tävla med folk, asså 

såhär  hela tiden. Så för mig kanske det kan vara någon gång att jag känner ”nej den här 

personen kanske har mindre, eller mer, än mig!” Eh, men det är inget sådant jag värdesätter 

på sådär, högt. Ja. Men sedan kan det kan ju vara någonting ibland man kanske stör sig på 

eller något.  

Oavsett om informanterna värdesätter vem som följer dig eller hur många som följer dig är följare 

viktiga. De som har tillgång till din profil utgör vilka som du ”skådespelar” inför. Goffman (1959) 

och Hogan (2010) kan användas för att förstå skillnaden mellan det mer offentliga Instagram och 

mindre offentliga Snapchat. Hur offentligt och permanent innehållet som du publicerar är avgör hur 

informanterna förhåller sig till det som de publicerar. En person som publicerar någonting online på 

Instagram behöver hålla reda på vilka som kan ta del av det som hen publicerar. Alltså vilka hen 

”skådespelar” inför.  
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Genom att publicera någonting som är temporärt och/eller till en mer begränsad publik så kan 

individen agera på sätt som hen inte skulle kunna/önska om hen hade en större och/eller okänd 

publik. Hen behöver alltså inte försöka manipulera sin publik som hen skulle om publiceringen 

skulle vara mer permanent och observatörer består av ”allihop” (Hogan 2010: 383, Rui, Stefanone 

2013: 114). Eftersom Snapchat främst används mellan de som har en relation (Vateralus et al. 2016, 

Bayer et al. 2015, Piwek & Joinson 2016) och innehållet i applikationen är både privat och 

temporärt kan användarna skicka bilder till varandra där de gör sig ”fula” utan vidare konsekvenser. 

Detta är snarare ett uttryck av det nära förhållandet dessa individer har (Bayer et al. 2015). Vi kan 

tänka på Instagram som ”frontstage” där man visar upp de attraktiva sidorna, och Snapchat som 

”backstage” användarna kan känna sig fria att dela oattraktiva delar av sig själv med personer de har 

en nära relation med (Goffman 1959).  

6.2 Regelperception 

De olika grupperna har olika idéer om hur de regler som existerar online kommit till. Det rådde 

oftast en del osäkerhet i denna frågan. Detta svaret framkom under intervju ett (I1): 

(I1) 

Lucio: Jag vet inte… 

Winston: Skaparen gör reglerna.  

Detta var svaret de nöjde sig med. Frågan var ingenting som informanterna diskuterade i längd, då 

de inte verkade ha någon vidare idé eller något intresse. I intervju tre (I3) diskuterades frågan och 

svaret som Marvin kom fram till var: 

 (I3)  

 Marvin: om det är en stor plattform, till exempel Instagram där det är jätte många asså,   

 flera miljarder olika åsikter, då är det ganska svårt asså att sätta regler som, men då är det då  

 att man tar majoriteten. Att man tar tillexempel racism är fel, nakenhet är fel. Asså då tycker  

 man mer att man ska gå till sidorna som är gjorda för sådant istället. När det är dom här   

 breda grejerna, då ska man asså hålla sig till vad majoriteten tycker, tycker jag. 

Han menar att det finns en mängd olika sidor av internet man kan söka sig till om man är ute efter 

någonting specifikt, och man bör vara medveten om vad man ger sig in i när man söker sig till dem 
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sidorna. Informanterna i intervju två (I2) hade ett annat sätt att närma sig frågan. De diskuterade 

regelskapandet utifrån den nationella kontexten genom att hänvisa till lagar och normer som 

existerar i Sverige. 

 (I2) 

 Martha: Det finns ju lagar i Sverige om vad som får läggas upp och sådär. Asså    

 grundlagarna säger ju det också, typ tryckfrihet och typ såhär… 

 Jane: Vad heter det mer? Tryckfrihet och… yttrandefrihet.  

 Martha: Ja, precis. Det står ju där egentligen vad man får göra och sådär.  

 Jane: Men det kopplas nog väldigt, som Eva sade, vanliga regler också, typ normer och   

 regler, hur det ser ut i samhället.  

Alla intervjugrupperna hade en uppfattning om att olika sociala medierna har regelverk som 

dikterar vad som är tillåtet och icke. Men även fast informanterna är medvetna om dessa regler är 

dessa inte någonting som informanterna finner speciellt viktiga. Alla grupperna hänvisar till 

regelverk som existerar i apparna och på hemsidorna, men också att de inte har läst dem: 

(I2) 

Katie: Asså när man skapar ett konto någonstans då får man ju hela användarvilkor där står 

ju vad man får lägga ut. Asså, är det någon som läser igenom dom?  

*flera nekar*: Nej, aldrig! 

*skratt* 

Martha: Det är så mycket! 

Sandra: Man bara ”godkänn”!  

(I3) 

Marivin: Man vet ju ungefär vad som är fel, liksom. Det… 

Trillian: Jag tror dom flesta som såhär, villkor typ. ”Godkänn villkor” brukar det stå såhär.  

[…] 

Trillian: Dom flesta brukar ju bara skrolla ner och sedan trycka på… det gör ju jag också, så 

jag säger inte att… 

Marvin: Nej det är få som läser allting faktiskt.  
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Informanterna är inte intresserade av att läsa igenom de regler och villkor som existerar online 

betydande regler är outtalade för dessa informanter likväl som för Lewis et al. (2008). Dessa verkar 

inte vara viktiga eftersom informanterna upplever sig ha en uppfattning om vad som är rimligt och 

tillåtet att publicera/skriva utan att läsa dem. 

(I1) 

Intervjuare: Okej. Vet ni var ni hittar dom reglerna?  

Farah: Ja, jag tror det.  

[…] 

Ana: Om ni går till inställningar ni borde kunna hitta dom.  

Winston: Det är såhär, det är inte bara, man måste inte bara läsa det, det är såhär oskrivna 

regler. Det är grejer man inte gör. Man gör inte sådant.  

Winston fortsätter sedan: 

Winston: Som i rulltrappan… 

flera: Ja! 

Winston: Alla, alla ställer sig på en sida, det är något alla vet. 

Det som framkom under intervjuerna var att det som är tillåtet att lägga upp och dela online 

sammanfaller med normativa idéer. Även fast grupperna hade olika idéer om vad reglerna på de 

olika hemsidorna/applikationerna grundas i avgör de vad som är lämpligt att publicera på liknande 

sätt: 

 (I1) 

 Ana: Oftast du vet själv vad är det rätta, eller inte rätt men vad folk kommer att typ såhär   

 nappa upp på vad du skrivit i typ såhär, om du vill skriva något rasistiskt, du vet själv asså,  

 att det är många som inte håller med dig. Så du kommer inte lägga ut det. 

(I3) 

Zaphod: Man vet ju vad som är rätt och fel och skriva i chat, man får ju tänka efter om man 

ska till exempel dra ett skämt.  
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Agda: Men om man har dragit ett skämt som har kränkt någon, och den här personen säger 

det så kanske, då vet man det till nästa gång.  

Reglerna som existerar för informanterna verkar vara baserade på hur individer tolkar det du säger 

och konsekvenserna som kan komma ur att det du säger är fel. Informanterna i denna studie 

uttrycker liknande idéer som de i Miller och Mundey (2014) studie, där de agerar efter informella 

och outtalade regler som går ut på att förhindra konflikt och negativa interaktioner. De regler som 

informanterna förhåller sig till är socialt konstruerade och lika dynamiska som den sociala situation 

som de uttrycker sig i. Men att säga någonting som inte är passande eller kränkande, så som 

någonting rasistiskt, handlar inte bara om att undvika att såra någon eller undvika konflikt. Som 

Jane och Martha diskuterar nedan handlar det även om vilken självbild man målar upp: 

(I2) 

Jane: Men sedan är det också upp till var och en, liksom var den väljer att lägga sin energi 

på och vad den vill göra. Men jag själv skulle ju inte, asså påstå att det gynnar någon att 

skiva saker till exempel.  

Martha: Ja visst, det är upp till var och en, det är eget ansvar, om jag väljer att lägga upp 

något  rasistiskt då gör jag väl det, men liksom, ja. Då märker ju folk vem jag är så.  

Att uttrycka rätt eller fel saker handlar alltså även om ”impression management”; det är viktigt med 

konsekvensen av självbilden, inte nödvändigtvis att förhålla sig till faktiska regelverken. När du 

interagerar online, och publicerar någonting, är du ”frontstage” och ditt mål är där att porträttera ditt 

idealiserade jag (Goffman 1959: 112). Det absolut viktigast för att uppnå detta är inte de faktiska 

reglerna du knappt har någon uppfattning om (om det var så skulle det råda en bredare konsensus 

och förståelse för dessa regler). Det viktigaste är din moraliska disposition och hur du 

externalisrerar denna till din online-publik. Flera informanter återkommer till att även om någonting 

är negativt och otillåtet/oönskat i en bredare kontext kan det vara tillåtet i en sluten kontext där 

personer har en relation som gör att ingen i gruppen tar illa upp och/eller dömmer någon. Marvin 

uttrycker detta: 

 (I3) 

 Marvin: Jag tror vi… i vår grupp så har vi lite såhär, vi gillar att dra dom här egentliga   

 skämt man egentligen inte ska dra, men ingen tar illa upp så vi kan skicka dom till varandra  
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 så. Och det är lite där vi kommer in att alla vet att, vi vet att vi är lite konstiga allihop, att vi  

 kan säga det här privat, så. Att man liksom, ja, man håller det i gruppen som man känner till  

 och vet att dom inte kommer ta illa upp och att dom vet att det är skämt. 

Denna slags uttryck är alltså inte lämpade för publika forum där personer som inte känner dig och 

din personlighet kan ta illa upp av det du skriver/publicerar. Denna slags utryck är ämnad för en 

speciell grupp med en viss typ av förväntningar på varandra (Goffman 1959: 49). Vi kan här dra en 

parallell till studien av Bayer et al. (2015) där det uttrycktes att man känner sig manad att dela 

”fula” sidor av sig själv, även på ett skämtsamt sätt. Denna slags avgränsning behöver dock inte 

bara handla om saker som har med moraliskt tveksamma skämt att göra. Under intervju två (I2) 

uttrycks flera gånger att man inte önskar dela med sig av politiska åsikter eller känsliga personliga 

saker: 

(I2) 

Sandra: Nej men jag skulle nog inte lägga upp någonting om feminism för att folk dömmer 

ofta folk som lägger upp någonting feministiskt och tycker att dom är en specielle person 

liksom. Sådant. 

 (I2) 

 Jane: Jag kan tänka att det är väldigt mycket att man är rädd att lägga upp någonting som   

 berör en på ett djupare plan för att man är rädd att folk ska tycka att man är    

 uppmärksamhetssökande, eller att det blir typ såhär tydligt att ”ah men hon säger, hon ljuger 

 bara för att hon vill få uppmärksamhet.”  

Som vi diskuterat ovan handlar viljan/motiveringen till att publicera någonting inte bara om det är 

rätt eller fel. En viktig aspekt av din motivation att publicera någonting grundas i det bemötande 

(eller förväntade bemötandet) som det du publicerar kommer få (Rui & Stefanone 2013). Miller och 

Mundey (2014) menar att dela känslig information eller personliga åsikter går emot en oskriven 

regel där denna slags uttryck innebär en risk för negativa integrationer och potentiell konflikt eller 

skadat rykte. Informanterna tänker noggrant på vad de lägger upp och konsekvenserna detta kan få 

av de som ser deras offentliga publikationer. Det var mycket viktigt att undvika konflikter online i 

intervjugrupperna. Även om det förekommer tillfällen då de inte håller med om något, eller stör sig 
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på någonting någon publicerar, undviker man oftast att kommentera eller konfrontera personen om 

detta: 

(I1) 

Lucio: Ehm, om dom inte håller med då det beror på hur du är som person. Om du är såhär 

rude eller något såhär, du säger ”nej nej…” för att vara elak eller någonting, och säger på ett 

elakt sätt ”nej jag håller inte med, du har fel” eller något. Men annars folk säger bara ”du 

har rätt fast, du… det här är rätt” eller ”du har fel det här är rätt”. Men håller bara med 

”aa…” man vill inte starta någonting.  

 (I3) 

 Trillian: om man verkligen känner är kränkande mot en, då svarar man ju liksom och säger  

 ”varför gör du såhär” typ kanske. Eh, men kanske om det däremot är någonting som någon  

 tycker är kul och som man själv inte tycker är kul då svarar man ju inte. Det är bara   

 såhär, låter det vara. 

Det kan ofta anses vara rätt att låta bli att konfrontera någon som kanske uttryckt sig kränkande för 

att undvika en negativ interaktion, konflikt eller för att undvika att göra ett negativt intryck.  

7.0 Avslutande diskussion 

Sociala medier är någonting som ingår i vardagligt handlande för informanterna i denna studie. 

Denna studie har gett mig möjligheten att uttala mig om deras upplevelser i hur de resonerar kring 

deras online-liv. Det har visat sig att ett sociologiskt perspektiv på hur använder och tänker kring 

våra online-yttranden och personas har gett spännande resultat. Hur du handlar online är till stor del 

ett skådespeleri där du själv har makt att både visa upp dig offentligt och agera privat i en sluten 

krets. Genom de teoretiska begrepp som är lånade från Goffman kan vi förstå hur vi dras till sociala 

medier som fyller de sociala funktioner vi är ute efter. Vi kan forma oss en uppfattning om vad vi 

känner oss fria att uttrycka i dessa medier då vi har en specifik publik i åtanke. Empirin tillsammans 

med min teoretiska grund har hjälpt mig besvara min frågeställning, som lyder: (1) Hur beskriver 

15 åriga högstadieelever sina sociala mediavanor (alltså vilka medier de använder och hur de 

använder dessa medier)? (2) Hur resonerar dessa personer kring vad de upplever att man får 
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uttrycka i dessa online-sammanhang? (3) Hur resonerar dessa personer kring vad de upplever att 

man bör uttrycka i dessa online-sammanhang?  

Fråga (1) kom att till stor del handla om Snapchat och Instagram, vilka var de vanligaste sociala 

medierna, och de sociala medier där informanterna inviterade mest tid och energi. Dessa visade sig 

fylla olika funktioner för informanterna, och informanterna hade olika mål med användandet av 

dem. Snapchat användes som en plattform där informanten skickar och tar emot meddelanden 

mellan hen och hens vänner. Dessa meddelanden är till stor del privata och informanterna har en 

avslappad attityd till kommunikationen och meddelandena/bilderna i detta medium. Snapchat 

fungerar som ett sätt genom vilket informanterna håller ett socialt utbyte vid liv med sina nära 

vänner. Detta synliggörs via ”snapstreak” funktionen i Snapchat. Streaks nämns i alla intervjuer 

som någonting informanterna ägnar sig åt. En annan viktig funktion som särskiljer Snapchat från 

andra sociala mediaval är den temporära naturen av det som skickas via, eller läggs upp på, 

Snapchat. Eftersom det du skickar eller lägger upp på Snapchat försvinner efter en kort tid så 

känner informanterna att det som de kan skicka och lägga upp på applikationen inte behöver vara av 

stor vikt eller att allt för mycket energi behöver ägnas åt att visa sina attraktiva sidor för mottagaren.  

Instagram är någonting som de flesta har, men många väljer att inte publicera mycket genom denna 

applikation. Till skillnad från Snapchat så sparas det du publicerar och utgör en del av ett flöde med 

andra bilder som skapar en katalog av dina publikationer. Detta motiverar informanterna att 

försköna sina publikationer, och att kolla på andras profiler för att se vad de lagt upp och deras 

flöde.  

Fråga (1) kulminerar alltså i att de olika funktioner som Snapchat och Instagram har. Snapchat har 

goda förutsättningar för att, på ett smärtfritt sätt, kommunicera med vänner och förstärka befintliga 

vänskaper. Instagram skapar förutsättningar för att visa upp sig och observera andra och deras 

tidigare aktiviteter. Genom Instagram kan en person externalisera en önskad bild av sig själv inför 

en större publik, om hen är benägen och villig att lägga tid och energi på att försköna ditt flöde. 

Informantenra förhåller sig till dessa funktioner och använder sig av dem för att få lyckade sociala 

förhållanden och interaktioner.  

När jag utforskade fråga (2) och (3) visade det sig att informanterna hade vetskap om existerande 

regelverk, men bara vissa idéer om vad som är/inte är tillåst att uttrycka eller publicera på sociala 
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mediet. Men denna vetskap betydde inte att de vet vad som står i dessa regelverk. Informanterna 

uppskattar att dessa motsvarar deras egna informella regler om vad som lämpar sig för sociala 

medier. Deras informella regler handlar till stor del om att undvika att göra någon upprörd, kränka 

någon eller starta konflikter. En annan viktig del av vad som lämpar sig för sociala medier handlade 

om hur de uppskattar att de kommer bli sedda/dömda av andra som ser deras uttryck. Det var inte 

speciellt intressant för informanterna att diskutera vad man får publicera och uttrycka med 

hänvisning till exempelvis regelverk. De förhöll sig till vad man får och vad man bör bör göra 

online på liknande sätt; ens handlande påverkar de omkring dig och detta påverkar hur de uppfattar 

dig och bemöter dig. (2) och (3) blev väldigt lika för informanterna. Om de inte bör göra någonting 

kan de lika gärna säga att de informella reglerna även säger att de inte får göra det.  

Existerande forskning i området fokuserar på vissa aspekter av ungdomarnas sociala mediavanor 

eller hur de uppfattar/förhåller sig till regler online. Denna studie bidrar till att bilda en helhet i 

diskursen genom att se till hur vissa ungdomar använder sig av sociala medier, och hur deras 

mediavanor kan kontrasteras med idéer om hur de upplever att man kan/inte kan och bör/inte bör 

handla online på dessa sociala medier.  

Tidigare studier om Snapchat handlar om vad användarna har för förhållande till deras kontakter på 

denna applikation, samt vilken effektiva interaktioner genom Snapchat har på det förhållandet 

(Vateralus et al. 2016, Bayer et al. 2015, Piwek, Joinson 2016). Som jag diskuterat ovan saknar jag 

en diskussion om streaks i detta material. Informanterna talade om interaktioner genom Snapchat på 

liknande sätt som de tidigare studierna jag presenterat, men de uppgav att streaks var en viktig 

funktion i detta handlande.  

Mycket av resultatet jag presenterat ovan gynnades av att kontrasteras med tidigare forskning inom 

samma fält. Forskningen om Instagram kan ses som en intressant bakgrund till det som uttrycktes 

om informanternas Instagramanvändande i denna studie. Denna studie ämnar inte att utforska 

Instagramanvändande på djupet, men de berättelser informanterna delade med sig av liknar fynd i 

andra studier. Instagram ses som en publik plattform genom vilken man anstränger sig för att måla 

upp en önskvärd bild av sig själv. Inom ramen för denna studie kan jag exempelvis inte uttala mig 

om narcissism i Instagramanvändande vilket Moon et. al (2016) fann som en drivande kraft i varför 

vissa väljer att publicera och försköna sina Instagrambilder. Informanternas användande av de 

ovannämnda sociala medierna bidrar till vilka informella regler som utvecklas där, samt vilka regler 
!32



som gäller för vilken kontext. Liksom i mycket av den tidigare forskningen är reglerna baserade på 

den sociala kontexten och med vem eller vilka du uttrycker dig med eller inför.  

Dramaturgi tjänar som ett bra verktyg genom vilket vi kan analysera informanternas beteende på 

sociala medier. Snapchat och Instagram var tydliga exempel på ”backstage” och ”frontstage”. 

”frontstage”-handlingar och många av de informella reglerna som informanterna diskuterade 

handlar till stor del om ”impression management”. Frågorna (1), (2) och (3) handlar till viss del om 

”impression management”. Informella regler som informanterna förhåller sig till säger någonting 

om den sociala kontext och publik som aktören skådespelar inför. De flytande gränserna för vad 

som är rimligt att skicka/publicera kan förklaras genom att aktören tar hänsyn till den potentiella 

publiken den har. Om du interagerar med vänner kan du förutspå hur de kommer reagera på dina 

uttryck, och att ert förhållande inte baseras till en allt för hög grad av enstaka intryck. Interagerar du 

med en större publik, där flera må vara okända, minskar möjligheten att agera hur som helst och 

göra ett gott intryck. I dessa fall agerar du enligt mer generella normer och mer tillbakadraget för att 

det är större risk att folk skapar sitt intryck av dig genom det du uttrycker eller förmedlar till dem.  

Fokusgruppsintervjuer var både ett utmanande och givande sätt att samla min empiri genom. Denna 

intervjuform tedde sig självklar redan i de tidiga stadierna av studien då det fanns många positiva 

egenskaper hos intervjuformen för ämnet, så väl som målgruppen, som jag intresserat mig för. Jag 

lyckades få bra diskussioner under intervjuerna, men det var oundvikligt att vissa informanter tog 

stor plats i diskussionerna. Det är naturligt att en grupp har en viss maktdynamik, och detta var 

uppenbart i åtminstone ett par av intervjuerna. Det tydligast exemplet var intervju tre (I3) där 

Marvin tog stor plats. Andra deltog i diskussionerna men lutade sig mot Marvin för att sätta igång 

diskussionen. Det var snarlikt i intervju två (I2) där Jane och Martha styrde diskussionen under stor 

del av intervjutiden. Med direkta frågor och subtilt kroppsspråk lyckades jag få de flesta att uttrycka 

sig i om de flesta frågorna, men det rikaste materialet i dessa intervjuer kom till stor del från dessa 

informanter.  

Att transkribera intervjuerna var en lång och smärtsam process då det hände att dolk pratade över 

varandra och/eller att ordet snabbt växlade mellan olika informanter. Detta gjorde att jag fick pausa 

och spola tillbaks ofta för att försäkra mig om att jag fångade vad de sade på ett korrekt sätt. Denna 

del av studien skulle kunna ha tjänats väl av att försöka hålla introducera extra struktur till 
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intervjuerna. Men detta är en balansgång då man vill fortsätta utmana till diskussion och en god 

stämning. Resultatet blev som bäst när informanterna var engagerade i diskussionen.  

Både mitt urval och intervjuformen gjorde det relativt svårt att hitta intresserade grupper. Många 

skolor som kontaktades visade inget intresse för att delta. Det är ingen liten uppgift att hitta en stor 

grupp med elever som kan vara frånvarande under lektionstid under en period då betygsättning sker. 

Med detta sagt var de elever som jag intervjuade oftast mycket engagerade och intresserade i 

studien och ämnet.  

Denna studie utgör ett spännande material som utforskar relationer och funktioner på sociala 

medier, samt vilka mål du har med sociala medier på grund av dessa. Vidare studier skulle kunna 

undersöka de faktiska bilderna och meddelandena som delas på dessa medier samt hur dessa bemöts 

och hur detta bemötandet påverkar publicisten. En vidare studie skulle kunna undersöker hur unga 

konsumerar innehåll på andra, ännu mer publika medier, så som YouTube, online-bloggar och 

tidningar där de interagerar med en mer varierande publik. Det vore spännande att se hur de 

hanterar tillfällen både när de håller med, och inte håller med, publicisten eller när andra inte håller 

med dem. Det vore även intressant att se hur dessa personer hanterar konflikt på dessa slags online-

medier.  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9.0 Bilagor 

Bilaga 1, intervjuguide 

Intervjuguide 

Välkomna: 
Välkomna och tack för att ni vill ta en stund och snacka. Ni är här för att jag är intresserad av era 
unika berättelser, de är mycket viktiga för mig och min studie. Jag är medveten om att ni kan göra 
mycket annat med eran tid men jag uppskattar verkligen detta.  

Introduktion:  
Jag heter Mikael Bergman och studerar vid Uppsala Universitet. Denna gruppintervju ingår i min C 
uppsatsarbete. Vi ska prata om era sociala mediavanor och vad ni tycker om de saker ni gör online. 
Jag är intresserad av att lära mig hur ni uttrycker er online och vad ni ni tycker om de möten och 
samtal ni har online.  

Anonymitet:  
Denna intervjun kommer att spelas in, detta är så att jag kan fånga upp det ni säger på ett rättvist 
sätt. Jag skulle inte kunna göra det ni uttrycker här rättvist om jag skulle försöka anteckna allt. Ni 
kommer vara helt anonyma i studien, vilket betyder att jag inte kommer nämna era namn eller 
annan information som kan koppla det ni säger till vilka ni är. Jag hoppas att ni respekterar det de 
andra säger i denna diskussion och att ni inte pratar om det de andra sagt i diskussionen utanför 
detta samtal. Det finns inga krav på att ni deltar, allt är frivilligt. Är det någon fråga ni inte vill svara 
på så behöver ni inte. Med detta sagt så hoppas jag att ni svarar på frågorna och är så engagerade i 
diskussionen som möjligt.  

Regler: 
- Låt en person tala i taget. Detta är viktigt både för att visa respekt för det de andra säger, och för 

att jag ska kunna höra vad var och en säger och kunna skriva ner det när jag lyssnar tillbaks på 
det.  

- Det finns inga rätt eller fel svar, jag är intresserad av vad ni har att säga och vad ni tycker.  
- Ni måste inte hålla med varandra eller tycka samma sak. Olika åsikter är välkomna och kan 

hjälpa diskussionen.  
- Ni måste inte säga någonting, men om ni har en tanke eller åsikt så säg det gärna.  
- Ge utrymme åt varandra, jag skulle helst se att alla säger någonting i våra diskussioner då jag vill 

ha en ide om var och en har att berätta.  

Har ni några frågor? 

Okej, låt oss börja! 

Presentation: 
Låt oss ta ett varv så alla får presentera sig själva! Vad är era namn? 

Frågor: 
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1. Vilka social mediaverktyg använder ni oftast? Alltså hemsidor och appar där ni postar 
statusuppdateringar, skickar/lägger upp bilder eller skriver till andra personer (gå från person till 
person). Även interaktiva onlinespel. 

- Vilka har ni använt idag? 
- Om alla nämner någon, fråga hur ofta de använder sig av den.  
- Hur väljer ni mellan XXXX och YYYY? Olika ändamål? 

2. Hur och när använder ni er av XXXX en vanlig dag? Beskriv! 

- Vad brukar ni lägga upp, skicka eller dela? 

3. Vilka tillfällen, eller ämne, inspirerar er vanligtvis att uttrycka era åsikter och känslor online? 
Exempelvis roliga/intressanta händelser, kändisskvaller, mänskliga och/eller- djurs rättigheter, 
#metoo, eller ert favoritsportlags framgångar. Exempel! 

- (om jakande) hur brukar ni göra detta? Exempelvis, dela artiklar, kommentera på andras 
statusuppdateringar, likes, eller skriva egna inlägg.  

- (om nekande) vad gör att ni inte vill uttrycka er? Berätta! 

4. Hur är det vanligt att vänner uttrycker sig när de håller med om det ni lägger upp, eller skriver på 
forum (som Flashback), hemsidor, eller appar (som twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, 
Youtube eller XXXX), eller interaktiva onlinespel? Exempel, kanske senaste gången det hände! 

- På vilka sätt uttrycker sig vännerna när de inte håller med er? Exempel! 

5. Riktar ni någonsin det ni delar, postar, skriver och kommenterar till personer utanför vänner och 
bekanta (människor ni inte känner)? Av vilket/vilka skäl gör ni det? 

- Hur gör ni för att nå personer utanför vänner och bekanta?  
- Når ni, och talar ni med individer eller grupper i andra länder? 
- Upplever ni att det ni postar, skriver eller delar når personer utanför vänner och bekanta? Hur 

märker ni det (eller inte)? 
- Får ni respons från personer som inte är vänner eller bekanta? Skriver dem till er, likear dem, 

delar dem? 

6. Hur är det vanligt att människor ni inte känner uttrycker sig när de håller med om det ni lägger 
upp, eller skriver på forum (som Flashback), hemsidor, eller appar (som twitter, Instagram, 
Facebook, Snapchat, Youtube eller XXXX), eller interaktiva onlinespel? Exempel, kanske från 
senaste gången det hände! 

- På vilka sätt uttrycker sig människor ni inte känner när de inte håller med er? Exempel! Hur 
känner ni inför det? 

7. Hur upplever ni att personer som ser era posts, eller kommentarer, tolkar det ni säger? Verkar 
andra personer förstå vad ni menar/känner? Gärna exempel! 

- (om inte) Av vilka skäl tror ni att de inte förstår er? 

!38



- Upplever ni att det är någon skillnad i hur vänner och bekanta tolkar era uttryck online, jämfört 
med personer ni inte känner? 

- Har ni exempel på tillfällen där någon kanske ändrat sina åsikter utifrån det ni sagt? 

8. Har ni något exempel på ett tillfälle där ni har känt er uteslutna från en konversation eller 
diskussion på ett av de forum vi pratat om?  

- Hur gjorde personen/vad sade dem för att utesluta er? 
- Hur kände ni inför det? 

9. Vad upplever ni att ni inte får skriva eller uttrycka online? Exempel! 

- Hur märker ni att ni inte får skriva eller posta någonting/vem markerar att ni inte får skriva 
det? 

10. Tycker ni att man borde få skriva vad man vill om vad/vem man vill online?  

- När får man inte det? 
- Av vilka skäl får man inte det? 
- Hur tror ni det bestäms om vad man får och inte får säga online? 

Avslutande frågor: 
11. Är det någonting som ni känner att vi missat som ni skulle vilja prata om? 

12. Har ni några frågor eller funderingar kring det vi pratat om? 

Bilaga 2, informationsbrev 

Uppsala Universitet, 
Sociologiska institutionen 

Till eleverna på XXXX 

En förfrågan om deltagande i studie 

Jag är en student som nu gör mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Sociologiska 
institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker jag åk 9 elevers sociala 
mediavanor. Syftet med min studie är att undersöka vad dessa elever gör online på sociala medier 
och andra interaktiva hemsidor/appar. Jag kommer att använda det ni delar med er av i intervjun för 
att se hur det ni säger kan koppas till rättigheter och friheter som handlar om att kunna uttrycka sig 
fritt online. Era unika perspektiv är alltså väldigt viktiga för mig! 

Du tillfrågas, i din egenskap som högstadieelev, för att jag tror att du har någonting som bara en 
person i din ålder och situation kan bidra med. Grundskoleelever har samma läroplan över hela 
landet, och ofta hög digital- och social kompetens. Jag kommer samla det ni era upplevelser genom 
fokusgruppsintervjuer (intervjuer med rund 6 deltagare). Intervjun uppskattas vara ca 1 timme lång. 
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Intervjun kommer att spelas in och antecknas så att jag kan återberätta det du säger på ett rättvist 
sätt.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det 
insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi/jag och handledare kommer åt det under 
arbetets gång. Det kommer sedan att förstöras. Materialet kommer att avidentifieras, med detta 
menas att ingen information som kan kopplas till din identitet kommer nämnas i uppsatsen. Det 
insamlade materialet kommer att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den 
Sociologiska institutionen.  

Jag återkommer när det passar. 

Uppsala den X:e XXXX. 

Med vänliga hälsningar, 
Mikael Bergman 

Telefon: 0703219189 
E-post: mikael.a.bergman@hotmail.com 
Handledare: Dr. Daniel Normark
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